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I VOORWOORD 

Voor u ligt rnijn afstudeerscriptie ter afronding van de Master Real Estate Management & Development aan de 

Technische Universft eit Eindhoven. Oeze scriptre ls het resultaat van mijn onderzoek naar het onderwerp 

partlculier- en mede-opdrachtgeverschap door woningcorporaties. lk ben in oktober, 2011 begonnen bij 

woningcorporatie Trudo met het vage idee een instrument te ontwikkelen, dat woningcorporaties ondersteunt bij 

het stellen van spetregels en randvoorwaarden bij projecten in particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Vanaf dat 

moment, is het een grate zoektocht geweest naar de wijze waarop ik dit ging doen. Er zijn momenten geweest dat 

ik dacht: "is het wei rea listisch om hier mee verder te gaan ?". Oit soort momenten zal iedere afstudeerder beam en . 

lk ben blij dat ik heb doorgezet. Het resu ltaat is, hopelijk, een nuttige tool dat gebruikt zal worden door 

woningcorporaties . 

lk heb het geluk gehad dat ik veel input heb gekregen van mensen uit de praktijk en van de universiteit. lk wil 

daarom van de gelegenheid gebruik maken om deze mensen te bedanken. Ten eerste wil ik mijn drie begeleiders 

bedanken. Jos Smeets die ondanks het grate aantal studenten dat hij moet begeleiden altijd voor je klaar staat. 

Stephan Maussen die naast begeleider op de TU/e ook werkzaam is als directeur bij BlEB en nooit te beroerd ts om 

zijn kennis te delen. De ontwikkeling van de CPO tool zou niet zijn gelukt zonder zijn inbreng. Jos Goijaerts, 

directeur vastgoed bij woningcorporatie Trudo, voor de 'sparsessies' waarbij mijn resultaten werden 

geconfronteerd met de praktijk. Ott heeft zeker geleid tot een betere aansluiting op de behoefte van 

woningcorporaties. Ten tweede wil ik de deelnemers aan mijn diepte-interviews bedanken voor het delen van hun 

kennis. Oit zijn Jan Walrecht van BlEB, Marcel Kastijn van De Regie, Hans Vos van Urbannerdam, Hans van Voorene 

van Trudo en Stephan van Erp van Casade . 

Dan een speciale dank naar twee person en. Mijn goede vriend Dave ten Hoope die mij kennis heeft Iaten maken 

met de wondere wereld van het programmeren. Zander zijn hulp, zou het model niets meer zijn dan een 'blauw 

scherm'. Tenslotte, mijn vriendin voor het feit dat ze altijd voor me klaar staat, ondanks de drukte van haar eigen 

afstudeeronderzoek . 

Jana Jayakkumaran, vrijdag 27 julf 2012 



ENGLISH SUMMARY 

The Dutch housing sector is characterized by a shift from suppliers to buyers' market. Dutch housing consumers are 

becoming more assertive and are no longer satisfied by mediocre houstng. They are longing for more control In the 

developing process of dwellings. Private and co commissioning are instruments which give residents more control 

in the development process, whereby housing needs could be translated into dwellings by residents themselves. 

One of the reasons that private and .co commissioning has not real ly taken off, is a shortage of free affordable land 

for end-users. In addition, end-users have less financial resources to hedge risks than professional developers. 

Housing associations could play an important role in stimulating private and co commissioning. They work on non

profit basis, have knowledge about the real estate development process, access to capital and ownership of 

building grounds. Investing in private commissions helps housing associations to appropriately house their primary 

target group and to achieve their social goats. It also reduces marketing risk, because the end-user is already 

known at the start of the development. On the other hand it also requires another way of thinking: from top-down 

to bottom-up. Housing associations are used to make all the decisions themselves, which lead to the development 

of dwellings (external constraints excluded). Now, control is shared and distributed at the start of a development, 

by setting preconditions. This thesis investigates which and how preconditions should be formulated by housing 

associations in projects in private and co commissioning. 

In the theoretical study, which is part of this thesis, conditions of private and co commissioning are discussed and 

compared with traditional real estate development. To avoid miscommunication, first definitions are formulated of 

several forms of demand driven development. Individual and collective private commissioning (IPO and CPO) can 

be summarized in the following terms concerning the end-users; landownership, full legal control over the use of 

land, in charge of the development and non-profit development. De definition of co commissioning (MO) can be 

summarized in the following terms: sharing of (legal) control and end-users involved from the start of the 

development. The term 'legal control' leaves room to interpretation. How strict can preconditions be formulated 

by the association to still define the project as private commissioning? Th is is called 'the minimum amount of 

control by the end-user' and will be defined in the practical study in this thesis. ~urthermore, the theoretical study 

describes which conditions should be taken into account when choosing a development method. These conditions 

are described wlthln three themes: the objectives of the housing association, the sltuatfon and the capabilities of 

the participants. Th.e objectives of the corporation are closely refated to the amount of control associations want to 

keep in the development. The situation creates the external framework {location) in which the development could 

take place. The capabilities of the participants are described in aspect as financial reach, knowledge, willingness to 

take risk etc. Because of the importance of the properties of the target group, in the theoretical study also research 

is done on aspects the association should consider when recruiting participants. According to the Maslow pyramid 

the Dutch end-user has climbed to the level of need for recognition and self- development; aspect parallel to the 

positive effects of private commissioning~ The determination of the target group requires a non-rigid approach. In 

the 'follow group method' the end-user is approached by a theme or thought, where he could decide to belong to. 

After that, the end-user could further develop the concept and distinguish himself from others. Out of the 'target 

group method', 'life cycle method', 'life style method' and follow group method, the latter is the best approach for 

private commissioning. The last paragraph of the theoretical study makes a comparison between the traditional 

real estate development process and the CPO development process. By doing so, insight is given in what choices 

lead to the development of real estate. The comparison shows that the decisions made in both processes are not 

very different from each other. The biggest difference is the involvement of the end-user at the start of the 

development in the CPO process. This leads to small shifts of activities between different phases and the absence 

of a sale phase in the CPO process. Because of the small differences, the real estate development process could be 

used for the distribution of control in private commissioning, 

In the practical study of this thesis, the decision making process of consultancy bureaus and housing associations in 

the fie ld of private and co commissioning is examined and the· m[ntmum amount of control by the end -user 
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defined. The real estate development process is used as guidance for asking questions. In total four in,depth 

interviews are held with eX,perts from the following consultancy bureaus: BlEB Eindhoven, The Regie Amsterdam 

and Urbannerdam Rotterdam. The consultancy process in formulating preconditions by consultancy bureaus is 

done using a checklist, on which housing associations can make decisions on. The checklist contains questions 

about the goals of the association, the type of project, the location and distribution of control. Answering these 

questions also helps making the appropriate choice of developing method. What is notable is that the answers of 

most questions refer to activities in the real estate development process. This provides empirical support for using 

the real estate development process as underlay in the distribution of control. However, the way these activities 

are completed are delineated by the conditions of private and co commissioning. For example, the maximum 

development time shou ld be no longer than three or four years and the project size not larger than SO dwellings 

(otherwfse divide in subprojects). It is notable that Consultancy bureaus use a non-rigid approach to determine 

target groups as concluded in the theoretical study. Because the theoretical definition of private an co 

commissioning leaves room for interpretation, the experts is also asked what they think is the minimum amount of 

control of the end-user. Hereby a distinguish in CPO is made between the amount of support and the amount of 

control. Support that justifies more control from the housing association are providing 'achtervang', MGE 

constructions and co-financing in plan costs. The minimum amount of control of the end-user in CPO is 

characteriled by 'total control by end-user', without options made by others in advance. In addition, preconditions 

shou ld be formulated in terms of performance requirements and traced back to urban level. 

The practical study also investigates the decision making process of housing associations in private and co 

commissioning. Two in-depth interviews were held with managers of Trudo Eindhoven and Casade Waalwijk. These 

were supplemented by interviews of the DSP Group, an independent research bureau that is engaged in a similar 

study. From the results it appears that precond itions first emerge from the mission and vision of housing 

associations. For example, when a associations formulates in their mission to only focus on primary target groups, 

preconditions wi ll arise as a limitation of the maximum building price. In addition, the role that a corporation want 

to play in the development is of direct influence on the amount of control they want to possess in the development 

and the sternness of their preconditions. Three roles can be distinguished: 'achtervang/voorfinancier', 

'kadersteller' and project leader. Other important themes in formulating preconditions are location and target 

group. The location is approached in the same way as in traditional real estate development. It is still about the 

question: ''Who wants to live here and what is possible?". The target group is, in contrast to the approach of 

consultancy bureaus, more tightly defined and pre·determined.lhese are linked to the objectives described in the 

mission of housing associations. The most common target groups for CPO and MO are starters, middle class and 

tenants. What is striking in the decision making process of housing associations is the absence of a clear strategy 

for choosing a developing method. Mostly a developing method is predetermined, without clear arguments for its 

choice . 

The results from the theoretical and practical study in this thesis is used for the development of model for housing 

associations to formulate preconditions at the start of a project in private or co commissioning. The real estate 

development process is used as basis for the model to identify preferences of control by housing association and 

end-users. To efficiently use the development process, first all unnecessary activitres from the traditional' 

development process are filtered und supplemented with activities specific to CPO. Activities from the mutated 

development process are called 'switches' . The switches have several answering possibilities, derived from decision 

making process of housing associations and consultancy bureaus. The user of the model will be guided through the 

answering possibilities by the programming of 'implicit consequences of choices'. These result from the practical 

conditions, theoretical definition and minimum amount of control by the end-user in private and co commissioning 

and relationships between activities in the development process. Finally the model is rearranged in the themes 

uses by consultants and housing associations when formulating preconditions. The result is a CPO tool that makes 

an inventory of preconditions in the project and guides housing associations in making choices under the 

conditions of private and co commission. By filling in the model, preconditions are formulated and simultaneously 

a suitable choice of developing method is made. The CPO tool is tested by housing association Trudo. The analysis 



concludes that most of the chokes made in the model match those in practice. The errors found are adjusted. The 

testing has also shown there is a need for an entry field for project name, a reset button and a print function . These 

are all added in the model. In the final chapter of this thesis the problem statement is answered by the following 

conclusion . Formulating preconditions by housing associations in private and co commissioning follow from an 

inventory of decisfons about activities in the traditional real estate development process at the start of the project. 

The way these decisions are made are with help of the CPO tool, that guides housing associations through the 

development process with consideration of the conditions of private and co commissioning and make the 

appropriate choice of developing method. 
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I SAMENVATIING 

In de Nederlandse woningsector llindt een verschuiVtng plaats Van een aanbodgerichte markt naar een 

vraaggerichte markt. De Nederlandse eindgebruiker wordt steeds mondiger en neemt geen genoegen meer met 

woningen voor de grauwe middelmaat. Particulier- en mede-opdrachtgeverschap zijn instrumenten waarbij 

bewoners hun uiteenlopende woonwensen zelf kunnen vertalen naar hun woning. Een van de redenen dat 

particulier opdrachtgeverschap niet van de grond komt, is een tekort aan vrije betaalbare bouwgronden voor 

particulieren. Daarnaast hebben eindgebruikers mlnder financiele middelen voor het indekken van risfco's dan 

professionele ontw1kkelaars. 

Woningcorporat1es kunnen een belangrijke rol spelen bij net faciliteren van particulier- en mede

opdrachtgeverschap. Zij hebben kennis over het vastgoedontwikkelingsproces, beschikking over kapitaal, werken 

op non-profit basis en hebben bouwgronden in bezit. Particulier opdrachtgeverschap kan wohingcorporaties 

helpen in het passend huisvesten van de primaire doelgroep en het behalen van sociale doelstellingen. Bovendien 

biedt het de kans voor het verkleinen van het afzetrisico, omdat de eindgebruiker al bekend is bij de start van de 

ontwikkeling. Het vergt echter ook een andere manier van den ken: van topdown naar bottumup. Corporaties zljn 

gewend om aile beslissingen zelf te maken bij de ontwikkeling van woningen (met uitzondering van externe 

randvoorwaarden). Bij particulier- en mede"opdrachtgeverschap wordt zeggenschap gedeeld en verdeeld aan de 

start van een ontwikkeling, door het stellen van randvoorwaarden. In dit onderzoek wordt onderzocht welke en op 

welke manier randvoorwaarden dienen te worden samengesteld door woningcorporaties bij projecten in 

particulier- en mede-opdrachtgeverschap . 

In het theoretisch onderzoek, dat deel uit maakt van deze scriptie, worden voorwaarden van particulier- en mede

opdrachtgeverschap besproken sarnen met de verschillen met traditione le projectontwikkeling. Om verwarring te 

voorkomen, worden eerst verschillende definities en verschijningsvormen van vraaggericht ontwikkelen 

uiteengezet. Hieruit komt naar voren dat de theoretische definitie van particulier opdrachtgeverschap valt samen 

te vatten in de volgende termen: grondbeschikking particu lier, volledige juridische zeggenschap over het gebruik 

van de grond, opdrachtgever aan het begin van het bouwproces en ontwikkelen zonder winstoogmerk (bij CPO). De 

definitie van MO wordt samengevat in de termen : verdeling juridische zeggenschap en risico, en eindgebruiker 

betrokken aan het begin van het ontwikkelproces. De term 'juridische zeggenschap' iaat ruimte tot interpretatie . 

Hoe strikt kan een corporatie randvoorwaarden stellen, wil er nog sprake zijn van particulier opdrachtgeverschap? 

Dit wordt cje minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker genoemd en zal worden bepaald in het 

praktijkonderzoek. Verder wordt in het theoretisch onderzoek beschreven wat voorwaarden zijn bij de keuze van 

een ontwikkelingsrnethode; deze volgen uit de doelsteiHngen van de corporatie, de sltUatie en de vermogens die 

de deelnemers willen inbrengen. De doelstellingen van de corporatie hangen nauw samen met de mate van 

zeggenschap die ze Willen hebben in de ontwikkeling. De situatie schept de externe kaders waarin de ontwikkeling 

kan plaatsvinden. Het vermogen dat de doelgroep kan inbrengen, gaat om aspecten als financieel bereik, kennis, 

bereidheid risico etc. Omdat eigenschappen van de doelgroep belangrijk zijn, wordt ook onderzocht op welke 

aspecten de corporatie moet !etten bij het aantrekken van deelnemers. De Nederlandse eindgebruiker is volgens 

de piramide van Manslow geklommen naar het nlveau van behoefte aan erkennfng en zelfontplooilng; partlculier 

opdrachtgeverschap speelt hier goed op in. De bepaling van de doelgroep vraagt om een niet te rigtde benadering. 

Van de doelgroep, levensloop, leefstijl- en volggroepmethode past de volggroepmethode het beste bij particulier 

opdrachtgeverschap. De eindgebruiker wordt geprikkeld door een thema of gedachtegoed, waarbij hij zeit kan 

beslissen om erb1j te horen. Daarna kan de eindgebruiker het concept zelf verder ontwikkelen en zich 

onderscheiden van anderen. In de laatste paragraaf van het theoretisch onderzoek wordt een vergelijking gemaakt 

tussen het traditionele vastgoedontwikkelingsproces en het CPO ontwikkelingsproces. Op deze manier wordt 

inzichtelljk gemaakt welke keuzes leiden tot de ontwikkeling van vastgoed. Uit de vergelijking komt naarvoren dat 

de ontwikkelmethoden niet veel van elkaar verschillen. Het grootste. verschll is dat de eindgebruiker bij CPO al 

vanaf de start van de ontwikkeling is betrokken. Dit leidt tot kleine verschuivingen van activiteiten tussen 



verschillende fasen en het wegvallen van de verkoopfase in het CPO ontwikkelingsproces. Omdat de verschillen 

niet groat zijn, vormt het ontwikkelingsproces een bruikbare onderlegger biJ de v.erdeling van zeggenschap. 

In het praktijkonderzoek wordt de besluitvorming van adviesbureaus en woningcorporaties op het gebied van 

partfculier- en mede-opdrachtgeverschap onderzocht, en wordt de mlnimale mate van zeggenschap van de 

eindgebruiker bepaald. Het vastgoedontwikkelingsproces wordt als onderlegger gebruikt bij het stellen van vragen. 

In totaal zijn vier diepte-interviews gehouden met experts van de volgende adviesbureaus: BlEB Eindhoven, De 

Regie Amsterdam en Urbannerdam Rotterdam. De werkwijze van de adviesbureaus bij het stellen van 

randvoorwaarden gebeurt aan de hand van een checklist, op basis waarvan corporaties beslissingen maken, Uit de 

checklist volgen vragen over de doelstellingen van de corporatie, de ideeen biJ een type project, de locatie en 

verdeling van zeggenschap. Bij het beantwoorden van deze vragen volgt de meest geschikte 

ontwikkelingsmethode. Wat opvalt, is dat bij, de beantwoording van de checklist vaak wordt verwezen naar 

activiteiten in het vastgoedontwikkelingsproces. Dit geeft empirische steun voor het gebruik van het 

ontwikkelingsproces als onderlegger bij de verdeling van zeggenschap. Echter, de invulling van activiteiten uit het 

CPO proces verschilt met het traditionele ontwikkelproces. Zo dient de maximale ontwikkelingstijd niet Ianger te 

zljn dan drie of vier jaar, en de projectgrootte niet groter dan 50 woningen. Daarnaast valt op dat adviesbureaus de 

doelgroepen niet te rigide formuleren. Omdat de theoretlsche definitie van particuller- en mede

opdrachtgeverschap ruimte geeft tot interpretatie, is aan de experts gevraagd wat zij de minimale mate van 

zeggenschap van de eindgebruiker vinden, om nog te spreken van particulier- of mede-opdrachtgeverschap. Hierbij 

wordt bij CPO een onderscheid gemaakt tussen de mate van steun en mate van zeggenschap. Vormen van steun 

die een hogere mate van zeggenschap van de corporatie rechtvaardigen zijn: het geven van achtervang, MGE 

constructie of het meefinancieren in plankosten. De minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker bfj CPO 

wordt gekenmerkt door 'eigen zeggenschap', zonder dat daaraan van tevoren, door anderen bepaalde, 

keuzemogelijkheden ten grondslag liggen. Bovendien dienen randvoorwaarden in de planontwikkeling zo gesteld 

te worden dat ze zijn terug te voeren op stedenbouwkundig niveau of in de vorm van prestatie-eisen. 

Om wat meer diepgang te krljgen Tn de overwegingen achter het stellen van randvoorwaarden en de wijze waarop 

activiteiten in het ontwikkelproces worden ingevuld, zijn ook interviews gehouden met woningcorporaties. Twee 

diepte-interviews 'Zijn gehouden met managers van Stichting Trudo Eindhoven en Casade Waalwijk. Deze diepte

interviews zijn aangevuld met interviews van de DSP-groep, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat bezig is met 

een soortgelijk onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat randvoorwaarden ten eerste voortkomen uit de missie en 

visie van corporaties. Bijvoorbeeld, wanneer een corporatie zich in de missie stelt om zich aileen op de primaire 

doelgroep te richten, zullen randvoorwaarden voortvloeien als een begrenzing van de maximale stichtingsprijs. 

Daarnaast is de rol die een corporatie wil spelen in de ontwikkeling van directe invloed op de striktheid van 

randvoorwaarden. Er vallen drie rollen te onderscheiden, waarb1j de rol van de corporatie steeds nadrukkelijker 

wordt : achtervang/voorfinancier, kadersteller en projectleider. Twee andere belangrijke aspecten waaruit 

randvoorwaarden voortkomen zijn de locatie en de doelgroep. De locatie wordt op dezelfde manier benaderd als 

bij traditionele projectontwlkkeling, namelijk met de vraag "Wie zou er willen wonen en wat is er mogeliJk?". De 

doelgroep wordt, in tegenstelling tot adviesbureaus, strakker omschreven en vooraf bepaald. Deze is namelijk 

gekoppeld aan de gestelde doelen, beschreven in de missie van corporaties. De meest voorkotr\ende doelgroepen 

bij CPO, IPO en MO zijn starters, middeninkomens en huurders. Wat verder opvalt aan de resultaten is dat 

corporaties geen duidelijke strategie hanteren bij de keuze van een ontwikkelvorm. 

In het hoofdstuk instrumentontwikkeling komt de besluitvorming van adviesbureaus en corporaties samen met de 

voorwaarden van particulier opdrachtgeverschap. Het vastgoedontwikkelingsproces wordt als basis gebruikt voor 

de inventarisatie van voorkeuren in zeggenschap. Hiervoor worden eerst overbodige activiteiten uit het 

traditionele proces (t.o.v. CPO proces) gefilterd en aangevuld met CPO specifieke activiteiten. De activiteiten uit dit 

herziene ontwikkelingsproces worden 'schakelaars' genoemd. Bij de schakefaars worden vervolgens 

antwoordmogelijkheden geformuleerd, welke voortkomen uit de wijze waarop activiteiten in het CPO 

ontwikkelingsproces worden ingevuld. Door m1ddel van 'impliciete gevolgen van keuzes' worden de voorwaarden 
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van particu(ier- en mede-opdrachtgeverschap geprogrammeerd. Deze voorwaarden komen voort uit praktische 

voorwaarden die horen bij de invu lling van activiteiten in net ontwikkelingproces, theoretische definities van 

ontwikkelingsmethoden en de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker; daarnaast zijn ook relaties 

tussen activiteiten onderling geprogrammeerd. Tenslotte is het ontwikkelingsproces opnieuw geordend in de 

thema's die gebrufkt worden door adviesbureaus en woningcorporaties bij het stellen van randvoorwaarden. Het 

resultaat is een CPO tool dat een inventarisatie maakt van randvoorwaarden in het project, en corporatles stuurt 

bij het maken van keuzes, onder de voorwaarden van particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Door het invullen 

van het model worden randvoorwaarden geformuleerd en tegelijkerti)d een geschikte keuze van een 

ontwikkelmethode gemaakt. De CPO tool is getoetst bfj woningcorporatie Trudo. Uit de toetsing blijkt dat verreweg 

de meeste keuzes overeenkomen met keuzes in de praktijk; de fouten die gevonden zijn, zijn aangepast. Uit de 

algemehe toetsing van het model is naar voren gekomen dater behoefte is voor een invulveld voor 'projectnaam', 

een resetknop en een printfunctie; deze zijn reeds toegevoegd in de tool. 

In het slothoofdstuk wordt de probleemstelling van dit onderzoek beantwoordt en de volgende conclusie gegeven . 

De randvoorwaarden, die samengesteld dienen te worden door woningcorporaties bij de ontwikkeling van 

woningen in particulier- opdrachtgeverschap, volgen uit een inventarisatie van beslissingen uit het traditionele 

vastgoedontwikkelfngsproces, aangepast met de verschillen uit het CPO ontwikkellngsproces. De manier waa rop 

deze randvoorwaarden worden samengesteld, is door middel van de CPO tool, dat corporaties stuurt in het stellen 

van randvoorwaarden en het maken van een geschikte keuze van ontwikkelingsmethode, binnen de voorwaarden 

van particuHer- en mede-opdrachtgeverschap . 
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INTRODUCTIE & 
PROBLEEMDEFINITIE 

In dit hoofdstuk wordt een fntroductie gegeven op het onderwerp particulier- en 

mede-opdrachlgeverschap door woningcorporaties. Daama wordt de 

probleemdefinitie van dit onderzoek geformufeerd . 



l .liNLEIDING 

In de Nederlandse woningsector vindt een verschuiving plaats. Jarenlang zijn woningen aan de lopende band 

productgerkht ontwikkeld en met succes verkocht. De grote vraag naar woningen heeft de huizenprijzen explosief 

doen stijgen. Ontwikkelaars en planners putten hun kennis voor nieuwe projecten uit ervarTng van oude profecten. 

De bewoner komt pas in het spel in de verkoopfase. In deze fase zijn vrijwel aile besluiten over de planontwikkeling 

al genomen. De bewoner kiest hoogstens uit een aantal (dure) opties om zijn woning aan te passen naar zijn vraag. 

lnnovatie was de afgelopen jaren voor ontwikkelaars geen drijfveer, de woningen werden toch wei verkocht. De 

financlele crisis zorgt voor een keerpunt in deze manTer van projectootwikkeling. Hulzenprijzen stijgen niet meer, 

sterker nog ze dalen. De woniogen worden niet meer verkocht, omdat ze niet voldoen aan de vraag. Aangez.ien de 

meeste besluiten over de ptanontwikkeling in de verkoopfase al vaststaan, is er voor ontwikkelaars geen weg meer 

terug. De woningprijzen moeten omlaag en verliez.en worden afgeboekt. Het 'aanbodsdenken' van afgelopen jaren 

voldoet dus niet meer. Ontwikkelaars z.i]n dan ook op zoek naar de juiste omslag van aanbod - naar vraaggestuurde 

ontwikkeling. 

Vanuit de vraagzijde in de Nederlandse woningmarkt valt een dubbele tendens waar te nemen. Enerzijds willen 

burgers zich door toedoen van de ind ividualisering onderscheiden van anderen. Bewoners worden mondiger en 

hebben vraag naar meer individuele woonwensen. Ze willen iets 'echts' en bijzonders, iets met authenticiteit. 

Anderzijds zit er door de economische crisis weinig beweging In de markt; bewoners krjjgen hun huizen moeilijk 

verkocht en starters zien door hoge prijzen en lange wachtlijsten weinig kans voor toetred ing op de woningmarkt. 

Particulier opdrachtgeverschap is een vorm van ontwikkeling dat goed inspeelt op deze vraag naar meer kwaliteit 

voor minder geld en is voor veel mensen een int eressant alternatlef op de tradltionele koop of huur. 

Steeds meer huishoudens tonen dan ook belangsteliing in de ontwikkeling van hun woning onder particulier 

opdrachtgeverschap. Uit het nationale woningbehoeftenondenoek (WBO, 2002} blijkt dat van de in totaal 780.000 

huishoudens in 2002, die naar een koopwoning Wilden verhuizen, ruim 280.000 hulshoudens belangstelling had 

voor particulier opdrachtgeverschap. De overheid geeft veel aandacht aan deze vorm van ontwikkeling. In de nota 

"Mensen, wensen, wonen" van het jaar 2000, wordt zelfs een eis geformuleerd dat in 2010 30% van de woningen 

in particu lier opdr-achtgeverschap moet worden ontwlkkeld. Deze els is biJ lange na niet gehaald. Het percentage is 

sinds 2000 zelfs gedaald, van 18% naar het landeli.jk gemiddelde van 10%. (Roetgerink, 2006) 

Particulieren hebben meestal niet de kennis en ervaring om een woning van begin tot eind te ontwikkelen . 

Bovend ien is er weinig vrije bouwgrond beschikbaar waarop particulieren hun woningen naar eigen inzicht kunnen 

ontwikkelen. Dit is een van de redenen dat particulier opdrachtgeverschap nog niet goed van grond komt. 

Gemeentes hebben niet genoeg middelen om bewoners te faciliteren in particulier opdrachtgeverschap. De intrede 

van private partijen is dus wenselijk. 

Woningcorpornties kun nen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap. Naast 

de 'knowhow' van vastgoedontwikkeling hebben ze al ervaring in het onderhouden van een relatie met de 

eindgebruiker : de huurder. Bovendien zijn woningcorporaties netwerkorganisaties die gebiedsgericht werken op 

non-profit basis. Particulier opdrachtgeverschap kan woningcorporaties helpen in het passend huisvesten van de 

primaire doelgroep en het behalen van de sodale doelstellingen. Daarnaast wordt het afzetrisico weggenomen, 

omdat de eindgebruiker al aan het begin van de ontwikkeling bekend is; niet onbelangrij k in d~ze tijden van crisis. 
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1.2 PROBLEEMSCHETS 

Ondanks de vele voordelen hebben de meeste corporaties een afhoudende houding. Slechts een aantal corporaties 

is al jaren bezig met vormen van particulier opdrachtgaverschap, met vallen en opstaan. Weflicht heeft een deel 

van de corporaties koudwatervrees of hebben ze moeite in de omslag in het denken van topdown naar bottumup 

(DSP-groep, 2012). Voor particulier opdrachtgeverschap is een andere werkwijze vereist. De eindgebruiker Is ala an 

het begin van het project betrokken in de planontwikkeling. Waar vroeger de corporatie aileen keuzes maakte ih 

het ontwikkelingsproces, zullen nu gez.amenlijk keuzes worden gemaakt en verantwoordelijkheden verdeeld met 

de eindgebruiker. Bovendien is niet de corporatie, maar de eindgebruiker de ontwikkelende partij. Corporaties 

hebben daarom niet de volledige controle over de ontwikkeling, zoals ze altijd gewend waren . 

Om toch invloed uit te kunnen oefenen over de ontwikkeling, stellen corporaties randvoorwaarden bij de verkoop 

van hun kavels of bij het geven van steun aan particulier opdrachtgevers. Dit geeft een sp.anningsveld tussen twee 

partijen (zie figuur 1.1): hoe meer invloed de corporatie verlangt in de ontwikkeling, hoe strenger de 

randvoorwaarden (grotere driehoek), des te mlnder keuzevrijheid van de eindgebruiker(s) (kleinere driehoek). 

Helemaal links van het spectrum in figuur 1.1 spreken we van traditionele projectontwikkeling en helemaal rechts 

van zuiver particulier opdrachtgeverschap. Daartussen zijn verschillende verschijningsvormen van particulier- en 

mede-opdrachtgeverschap mogelijk. De grenzen tussen deze vormen zijn niet altijd even helder. Projecten worden 

wei eens gepresenteerd als. CPO, terwijl ze dat niet zijn. De besluftvormrng van corporaties bij het stellen van 

randvoorwaarden is bovendien projectafhankelijk. In de literatuur zijn een aantal onderzoeken gedaa n over de 

positieve effecten van particulier- en mede-opdrachtgeverschap en de rol die woningcorporatles hierin kunnen 

vervullen (Frankin, 2011; Wintraecken, 2008; Gresnigt, 2006). Er is echter nog geen methodiek aangereikt die 

corporaties helpt bij de verdeling van zeggenschap binnen de kaders van particu lier- en mede-opdrachtgeverschap . 

Eindgebruiker(s) 

~and,oornaa,dec 

~. Woningcorporatie 

~ 
Mate van zeggenschap 

Figuor 1.1 Rondvoorwoordetr en rnote von zeggenschop 

In dit onderzoek wordt een zoektocht gemaakt naar de definitie van particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Hoe 

ver kan de schuif in figuur 1.1 rlchting particulier worden geschoven om het nog te spreken van CPO of MO? 

Daarbij wordt onderzocht welke aspecten van invloed zijn op de verplaatsing van de schuif in figuur 1.1. Over welke 

aspecten dienen corporaties een uftspraak te doen bij het stellen van randvoorwaarden? Uit de 

onderzoeksresultaten zal een tool ontwikkeld worden die corporaties helpt bij het stellen van randvoorwaarden 

bihnen de kaders van particulier- en mede-opdrachtgeverschap . 

~ I Opdrnc.htt:~vt:r&Co . 



1.3 AFBAKENING 

Er z1jn drie ontwikkelingsmethoden te onderscheiden als wordt gekeken naar de mate van keuzevrijheid. Deze drie 

methoden zijn weergegeven in figuur 1.2: 'ontwikkelen voor de consument', 'ontwikkelen met de consument' en 

'ontWikkelen door de consument'. Bij het 'ontwikkelen voor de consument' wordt een plan volledig uitgewerkt 

door de ontwikkelaar en heeft de consument weinig keuzevrijheid. Dit is de traditionele manier van 

projectontwikkeling. Bij 'ontwikkelen met de consument' bedenkt een ontwikkelaar een concept samen of niet 

samen met een consument, waarna een bepaalde mate van keuzevrijheid wordt geboden. Hieronder worden 

consumentgericht ontwikkelen en mede-opdrachtgeverschap geschaard. In het derde geval, 'ontwikkelen door de 

consument', ligtde verantwoordelijkheid volledig bij de consument en heeft hij de meeste keuzevrijheid. Dit wordt 

ook wei ind ividueel- en collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. 

Naast particulier opdrachtgeverschap is mede-opdrachtgeverschap een interessante ontwikkelingsmethode voor 

corporaties. Huurders kunnen doormiddel van mede-opdrachtgeverschap ook worden betrokken in de 

ontwikkeling. Dit onderzoek zal zich daarom richten tot lndividueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO), CollectJef 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Mede-opdrachtgeverschap (MO). In andere woorden, dit onderzoek gaat 

over ontwikkelvormen waarin bewoners niet aileen meedenken, maar ook mee bes/issen . In paragraaf 2.1 zal de 

definitie van deze ontwikkelingsmethoden verder worden uiteengezet. 

100% 

·-·;:: 
> 
QJ 
N 
:l 
QJ 
~ 

0% 

Realisatie 

~····················································· ••••• .,.........._... ............. ~ ...................... ..........._ ......................... --:-··· ········ ..................................... ~······ .. 1 . 
! . 

Grand niet aangekocht part iculiur Grond aangekocht particulier 

~----- Procesbetrokkenheid lnitiatief 

Flguur 1.2 Drie ontwild<e/ingsmethoden met be trekking toe kevzevrijheid, (Zijgers,.2008) 

Particulier- en mede-opdrachtgeverschap zijn ook geschikt bij het ontwikkelen van andere functies dan wonen, 

bijvoorbeeld winkels en werkvoorzieningen . Echter, door de breedte van het onderzoek is gekozen voor de focus 

op woningen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn bestemd voor woningcorporatles. Omdat er nog niet veel corporaties ervaring 

hebben met particulier opdrachtgeverschap zullen ook adviesbureaus op het gebied van particu lier 

opdrachtgeverschap betrokken worden in het onderzoek. De onderzoekseenheden van dit onderzoek zijn dus 

woningcorporaties en adviesbureaus. 
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1.4 HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN 

Welke randvoorwaarden en op welke manier dienen deze randvoorwaarden samengesteld te worden door 

woningcorporaties bij de ontwikkeling van woningen in particulier- en mede-opdrachtgeverschap? 

Om de hoofdvraag in de probleemstelling te kunnen beantwoorden wordt het onderwek opgesplitst in de 

volgende deelvragen: 

1. Onder welke voorwaarden kan men spreken van particulier- of mede-opdrachtgeverschap? 

2. Hoe vindt de werkwijze en besluitvorming plaats in het ontwikkelingproces door adviesbureaus en 

woningcorporaties bij particulier- en mede-opdrachtgeverschap en wat zijn de verschilfen met het 

tradi.tioneJe ontwikkelingsproces? 

3. Op welke manier kan de besluitvorming van adviesbureaus en woningcorporaties gemodelleerd worden 

binnen de voorwaarden van porticulier- en mede-opdrachtgeverschap? 

1.5 DOELSTElllNG 

Het verkrijgen van inzicht in de voorwaarden van particulier- en mede-opdrachtgeverschap, de besluitvorming van 

corporaties en de werkwijze van adviesbureaus in deze projecten, ter ontwikkeling van een tool dat 

woningcorporaties ondersteunt bij het ste/len van randvoorwaarden oan eindgebruikers binnen de kaders van 

particulier- en mede-opdrachtgeverschap . 

,1.6 METHODIEK & ONDERZOEKSMODEL 

Woningcorporaties hebben relatjef weinig ervaring opgedaan in particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Omdat 

er weinig gegevens beschikbaar zijn over dit soort projecten is de ruimte voor kwantitatieve analyse gering. Dit 

onderzoek is exploratief van aard . Het genereert vermoedens en verkrijgt ideeen over mogelijke samenhangen. 

Eerst zal een verkenning gedaan worden in de literatuur over CPO en MO orn 'feeling' te krijgen bij het onderwerp • 

Aan de hand van kwalitatieve analyses in de vorm van diepte-interviews zal input verkregen worden uit de praktljk. 

Uiteindelij k komen deze ideeen sa men in een model dat getoetst zal worden a an een aantal praktijksituaties. Voor 

additionele feedback vanuit de praktijk wordt dit onderzoek uitgevoerd bij woningcorporatie Trudo in Eindhoven . 

Hieronder staat het onderzoeksmodel weergegeven. Hierin is te zien hoe stap voor stap verschillende aspecten 

worden besproken om te komen tot het eindresultaat. Het onderzoek bestaat uit 6 hoofdstukken ; 

probleemdefinitie, theoretisch onderzoek, praktijkonderzoek, instrumentontwikkeling, toetsing en bijwerking en 

conclusies en aanbevelingen. De paragrafen binnen de hoofdstukken leveren allen een bijdrage aan het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen . 

~ J {lp(lracrH ~V· f&Co 



1. PROBLEEMDEFINITIE 

THEORETISCH ONDERZOEK 

Oefinitie & 
Verschijnlngsvormen 

(Dee/vrsag 1) 

Voorwaarden bij keuze 
ontwikkelmethode 

(Deelvrsag 1) 

Benaderingsmethoden 
eindgebruikers 

traditioneel vs PO 
(Dee/vraag 2) 

3. 

4. 

s 

6. 

Besluitvorming 
advlesbureaus 
(Deelvraag 2) 

--, 
I 

I 

Schakelaars & 
AntwoordmogeliJkheden 

(Dee/vraag 3) 
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PRAKTIJK ONDERZOEK 

L male mate van zeggenschap 
eindgebruiker 
(Dee/vrsag 1) 

INSTRUMENTONTWIKKELING 

lmpliciete gevolgen 
(Deelvrsag 3) 

J 

TOETSING & BIJWERKING MODEL 

L- -Case Trudo 
~elvrsag3) J 

CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 

Vaslgoedontwikkelingsproces 
traditioneel vs PO 

(Deelvrsag 2) 

Besluitvorming 
corpora ties 

(Deelvrsag 2) 

Theme's & Ordening 
(Deelvrsag 3) 

J 
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THEORETISCH 
ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische context beschreven van particulier- en 

mede-opdrachtgeverschap. Deze zal a/s input dienen voor het praktijk 

onderzoek en de instrumentontwikkeling. Het theoretisch onderzoek behandelt 

eerst de definities van definities en verschijningsvormen van vraaggestuurde 

ontwikke/en, onderzoekt vervo/gens de afwegingen die worden gemaakt door 

corporaties bij de keuze van ontwikke/ingsmethode, zoekt de meest geschikte 

benaderingsmethoden van doelgroepen bij particulier- en mede

opdrachtgeverschap en ten slotte worden het vastgoedontwikke/ingsproces van 

traditione/e projectontwikkeling en van particu/ier opdrachtgeverschap met 

elkaar vergeleken . 



2.1 DEFINITIES & VERSCHIJNINGSVORMEN 

Steeds meer verschillende varianten van projectontwikkeling verschijnen op de markt. Deze worden soms 

onterecht door elkaar gebruikt. Een duidelijke afbakening van ontwikkelingsmethoden is dus gewenst. Naast 

traditionele projectontwikkeling zijn er drie hoofdvormen van projectontwikkeling waarbij de consument inspraak 

heeft (SEV, 2008): consument gerichte projectontwikkeling, (collectief) particulier opdrachtgeverschap en mede

opdrachtgeverschap. Figuur 2.1 geeft verschillende ontwikkelingsmethoden weer ten opzichte van de mate van 

zeggenschap van de eindgebruiker. Aan de ene kant van het spectrum bevindt zich de t raditfonele 

projectontwikl<eling met weinig tot geen zeggenschap van de eindgebruiker. Aan de andere kant van het spectrum 

bevlndt zich particulier opdrachtgeverschap met maximale zeggenschap voor de eindgebn,Jiker. Daartussen spreekt 

men van mede-opdrachtgeverschap en consument gericht bouwen. In de volgende paragrafen worden de 

definities gegeven van de vier ontwlkkelvormen. 

(C)PO 
Volledige vrijheid als gezamenlijk opdrachtgever 

Medeopdrachtgeverscha p 
Invloed op bouwplan en keuze uit opt ies 

Consumentgericht bouwen 
Keuze reeds uitontwikkelde en afgeprijsde opties 

Traditionele projectontwikkeling 
Beperkte keuze {meer&minderwerk) 

Mate van zeggenschap 

Flguur 2.1 Vormen von projectontwlkkeling woorbij de consument insprook heeft, (De Regie,2011) 

2.1.1 Traditionele projectontwikkeling 

Traditionele projectontwikkeling wordt op verschillende manier in de literatuur gedefinieerd. Post, H.E. e.a. (1995} 

geven de volgende definitie: 

'~De projectontwikkeloar realiseert uit commercN!Ie overwegingen vastgoedobjecten voor eigen rekening en risico, is 

van het initiatief tot en met de ingebruiksstelling (dus integraal) bif een project betrokken en heeft een 

coordinerende ro/ in het ontwikkelingsproces." 

NEPROM (2001) geeft een wat uitgebre1der definitie: 

"De projectontwikkelaor investeert in de ontwikkeling en realisatie von een vastgoedobject voor de markt. Hij houdt 

zich bezig met zowel nieuwe projecten ols de herontwikkeling von bestaond vastgoed. De projectontwikkelaar fs 

bereid en in stoat om te investeren in het gehele proces van vostgoedontwikkeling en realisatie. Hij droagt 

gedurende dat proces het financiiHe risico, tot het moment dot het gerealiseerde vastgoed is verkocht en/of 

verhuurd. De projectontwikkelaar kent de markt, is in stoat de vraog naar vastgoed in kwantitatieve en kwa/itotieve 

zin op te sporen en heeft de creatfvftejt om die marktkennis om te zetten in een vastgoedconcept. De 

projectontwikkelaar neemt de monagementtoak op zich; stuurt aile bij het proces betrokken portijen binnen de 

rondvoorwoorden von (onder meer) tijd en geld naor het beoogde eindresu/taat. N 
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Uit bovenstaande omschrijvingen blijkt dat de belangrijk.ste kenmerken van projectontwikkeling de coordinatie van 
net integrale proces en het nemen van eigen rlsico zijn . 

Tartwijk (2002) geeft een beschrijving die interessant is uit oogpunt van woningcorporaties. Zijn definitie focust 

zich meer op de bedrijfseconomische aspecten van projectontwikkeling: 

Traditionele projectontwikkeling 

"De projectontwikke/oor is de spil in de verschillende ontwikkelingsfosen von de totstondkoming von een 

vostgoedobject, van fnitfatief tot en met de ingebruikname. In dit proces he eft de projectontwikkelaar minimaal een 

coordinerende functie. De projectontwikkelaar is een teambuilder, entrepreneur en risicomanager. Hij doet dit voor 

eigen rekening en risico, samen met risicodragende partners of voor rekening van een opdrachtgever. Hij heeft als 

doel zijn bedrijf so/vabel te houden, waarde te creeren en een product te vervaardigen voor de morkt met een 

positieve lange termijn impact op de samenleving." 

Voornamelijk de laat.ste zin is van een toegevoegde waa rd e door de vraag naar kwaliteit voor langere termijn te 

stellen die van een projectontwikkelaar verlangd wordt voor de samenleving en voor het bedrljf, in dit geval de 

woningcorporatie. Doordat de laatste definitie het beste aansluit op de projectontwikkelingtak van 

woningcorporaties, wordt deze als definitie meegenomen in het onderzoek . 

2.1.2 Consumentgericht bouwen 

Door de om slag van een aanbiedermarkt naar een vragermarkt trachtten ontwikkelaars steeds meer de consument 

te betrekken ln de ontwlkkelin.g van vastgoed. Om de continu·iteit van het ontwlkkelingsbedrijf te waarborgen, is 

consument gericht bouwen n in een stroomversnelling geraakt. Hieronder volgen een aantal definities die worden 

gehanteerd in de literatuur . 

Bij consumentgericht bouwen kan het goon om een bijzonder woonconcept, een ongebruikelijke plottegrond of een 

uitgesproken woonmilieu dot ontwikkeld is voor een bepaalde doe/groep. De nadruk kan ook /iggen op nieuwe 

manieren om consumenten bij de ontwikke/ing van woningen te betrekken, bijvoorbeeld door een bijzondere wijze 

van morktonderzoek of door een grate mote van insprook. (SEV, 1999) 

Consumentgerichte projectontwikkeling is het risicodrogend initieren, organiseren, uitvoeren en coordineren von 

aile taken {door een ontwikkeloar), die nodig zijn voor het vervaardigen en opwoarderen von onroerend goed, 

inclusief het aankopen van de doarvoor benodigde opstollen en/of grand, waarbij de behoeft.e en wensen von de 

afnemer centroal stoan. (Alkema, R. & Plezier, H. 2001} 

Het vergroten van de keuzemogelijkheden voor de consument In de hoojdstroom van de woningbouw. In de 

hoofdstroom wordt gebouwd voor de grootste gemene defer van de woonconsumenten (zowel kopers als huurders). 

(Rietschoten, 2001) 

De sleutelwoorden uit deze beschrijvingen zijn de termen keuzevrijheid, behoeften en wensen . Deze woorden 

geven aan dat vanuit de klant gedacht wordt. Deze rnarketingbenadering wordt al jaren bij andere industrieen 

gebruikt, bijvoorbeeld de auto-industrie. Bij de laatste definitie wordt ook een link gegeven met de tradft ionele 

grootschalige woningbouwsector: bouwen voor de hoofdstroom. Er wordt dus uitgegaan van een massa 

customisatie van woningen voor de woonconsument, die op de rnarkt worden gebracht onder risico van de 

projectontwikkelaar. In dit ·onderzoek wordt de volgende definitie gebruikt: 
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Consumentgerichte ptojectontwikkeling 

Consumentgerichte projectontwikkeling is het vergroten van keuzemogelijkheden voor de consument in de 

haofdstroom van de woningbouw door het risicodragend ini tleren, organiseren, uitvoeren en coordineren van aile 

taken door een ontwikkelaar, dTe nodig zijn voor het vervaardlgen en opwaarderen van onroerend goed, inclusief 

het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grand, waarbij de behoefte en wensen von de afnemer 

centraa/ stoon. (Alkema, R. & Plezier, H. 2001) 

Dit is wezenlijk iets anders dan de een op een relatie met de producent in (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap. Blj consumentgericht ontwikkelen koopt de ontwikkelaar de kavel, ontwerpt en bouwt de 

woningen. De consument kan kiezen uit verschillende variaties in antwerp die voortvloeien uit vooronderstelde 

wensen van 'de algemene woonconsument'. 

2.1.3. {Collectief) Particulier opdrachtgeverschap 

Particulier opdrachtgeverschap is in feite de oudste vorm van projectontwikkeling; men geeft zelf opdracht tot het 

bouwen· van zijn huis. 'Traditioneel' wordt particulier opdrachtgeverschap dan ook gedefinieerd als : een bewoner 

die zijn eigen kovel koopt en daorop, of don niet met behulp von derden, ze/f zijn waning bouwt (Keers, 1999). 

Tegenwoordig wordt particulier opdrachtgeverschap door het ministerie van VROM als volgt gedefinieerd: 

' 'Men spreekt van porticulier opdrochtgeverschop (PO) wonneer een burger (of een groep burgers zonder 

winstoogmerk) de volledige juridische zeggenschap he eft over en verantwoordelijk is voor het gebruik von de grand, 

het on twerp en de bouw van de waning. Het goat hierbij dus niet aileen over fndivfduele burgers, maar er oak een 

collectieve variant is: een groep particulieren (huurders of kopers) die gezamenlijk ols opdrachtgever optreedt. Vaok 

wordt hiervoor een stichting opgericht die afs controctportner met andere partijen fungeert. De tweede variant 

wordt ook wei 'co/fectief particulier opdrachtgeverschop (CPO)' genoemd." (SEV, 2004) 

Dammers e.a. (2007) geven de volgende definitie; 

Particulier opdrachtgeverschap is een monfer von bouwen waarblj een of meer particulieren de grond(en) 

verwerven en zelf bepalen met welke partijen zijn hun woning(en) voor eigen gebruik realiseren. Een kenmerkend 

verschil met projectmotige woningbouw is, dot het bouwproces is omgekeerd. De woonconsument treedt op als 

opdrochtgever a an het begin in plaats van als afnemer a an het einde het bouwproces. 

Keicentrum (2011) vult deze definitie aan met het gegeven dat bij CPO ook de private- en openbare ruimte 

ingericht en gerealiseerd kan worden: 

CPO is een vorm van opdrachtgeverschap waarbij een collectief grand( en) verwerft en in samenspraak bepoalt hoe, 

en met Welke partijen de woningen en de private - en in sommige gevallen ze/fs de openbare - ruimte wordt 

fngericht en gerealiseerd. 

Kernbegrippen in deze deflnlties z1jn zelf grond verwerven (eigenaar van de grond) en volledige juridische 

zeggenschap ('zelf bepalen'), wat gepaard gaat met volledig opdrachtgeverschap. De bewoner kan het risico van 

ontwerp en realisering volledig zelf dragen of kan beslissen om een deel neer te leggen bij een externe partij . 

Zolang de bewoner opdrachtgever is en beschikking heeft over de grond heeft men het over particulier 

opdrachtgeverschap. Omdat bewoners niet altijd de volledige kennis in huis hebben voor het bouwen van een huis 

wordt meestal een externe partij ingeschakeld. Het begrip 'volledig juridische zeggenschap' gaat niet samen met 

huurders als opdrachtgever, omdat zij geen flnancieel risico dragen. De deftnftle van VROM (SEV, 2004) dient 

daarom aangepast te worden. In deze scriptie worden uit voorgaande bevindingen de volgende twee definities 

meegenomen voor IPO en CPO: 
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Particulier opdrachtgeverschap 

"Men spreekt van particulier opdrachtgeverschap (PO) wanneer een burger grand beschikt en de vol/edige 

j uridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor het gebruik von de grand, het antwerp en de bouw 

van de waning. De woonconsument treedt op als opdrachtgever aan het begin von het bouwproces." 

Collectief Particulier opdrachtgeverschap 

'rMen spreekt van Coflectief particulier opdrochtgeverschap (CPO) wanneer een groep burgers (kopers) zonder 

winstoogmerk de grand beschikken en de vo/ledige juridische zeggenschap hebben over en verantwoorde/ijk zijn 

voor het gebruik van de grand, het antwerp, de bouw van de waning, de private- en in sommige geva/len de 

openbare ruimte. Hiervoor wordt een rechtspersoon opgericht die als contractpartner met andere partijen 

fungeert. Het coflectief treedt op als opdrachtgever a an het begin van het bouwproces." 

Er worden drie vormen van particulier opdrachtgeverschap onderscheiden (Klein, 2009) : 

• Zulver particulier opdracht geverschap: de eigenaar/bewoner verwerft een bouwterrein, schakelt een 

architect in voor het ontwerp en geeft een aannemer opdracht tot de realisatie van de woning. Een 

externe partij kan hierbij een adviesrol innemen. 

• Elgenbouw: de toekomstige eigenaar/bewoner voert ook zelf de regie en deelt daadwerkelijk mee met de 

uitvoerende werkzaamheden. Hierbij kunnen wei derden zijn betrokken in de vorm van natuurlijke 

personeh of bedrijven . 

• Catalogus/systeernbouw : kant-en-klare ontwerpen of standaardcorT\ponenten uit de catalogus van 

plaatselijke of landelijk werkende bouwbedrijven of ontwikkelaars die de eigenaar/bewoner op zijn kavel 

/oat bouwen (Schellevis, 2002 & Dammers e. a., 2007) . 

De laatste vorm lijkt op het eerste gezicht op consumentgericht bouwen. Echter, bij deze vorm geeft de bewoner 

opdracht tot het bouwen van zijn woning (of delen van zijn woning) aan een bouwbedrijf of ontwikkelaar. Bij 

consumentgericht bouwen is de projectontwikkelaar opdrachtgever en geeft de bewoner opties bij het bouwen 

van zljn wonfng. Het verschll zrt dus in het opdrachtgeverschap (risico) eh daarbij de mate van zeggenschap . 

Uit de definities valt niet op te maken dat het in1tiatfef bij de bewoner moet liggen om het project (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap te noemen. Een woningcorporatie kan ook het initiatief nemen en bewoners 

werven die ge'interesseerd zijn in (C)PO. Daarnaast kunnen woningcorporaties randvoorwaarden stellen voor 

locaties waarbinnen volledige 1eggenschap mogelijk is voor de particulfer. Wanneer de particulier of het collectief 

hiermee akkoord gaan en de grond aankopen, kunnen deze randvoorwaarden niet meer veranderd worden door 

de woningcorporatie. De particulier he eft vanaf het akkoord totale zeggenschap over de ontwikkeling . 

Enige nuance ring van de term 'volledige zeggenschap' in de definities is vereist. Klein (2009) stelt dat de vrije keuze 

voor het gebruik van de grond, de invulling van een ontwerp en de realisering van een woning sterk afhankelijk is 

van de door de overheid gestelde randvoorwaarden. Naast de algemene wet- en regelgeving kan de vrijheid van 

particulieren en projectontwikkelaars in bepaalde gemeenten voor specifieke projecten beperkt worden door 

richtlijnen met betrekking tot (Dammers e.a., 2007; project Bladel, p. 125 e.v., Keers, 2001): 

• Woningtype (rijwoning, geschakeld, 2"1 kap, vrijstaand) 

• Bebouwingspercentage van de kavel, bepouwingsoppervlak van hoofdgebouw en bijgebouw 

• Plaats van de woning op de kavel, rooi lijnen, afstand tot de erfgrens met buren 

• Bouwvolu me, bouwhoogte, goothoogte 

• Daktype, dakrichting, dakhelling en dakdetails 
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• Materiaalgebruik, kleurgebruik 

• Vormgeving 

• Duurzaamheid 

• Grond (verplichte parkeerplaatsen op eigen terrein, bepaling woon-werk combinaties, erfdienstbaarheid) 

In het geval dat de gemeente locaties reserveert voor particulier opdrachtgeverschap is het aannemel ijk dat 

getracht wordt deze bepalingen zo ver mogelijk te minimaliseren. 

2.1.4 Mede-opdrachtgeverschap 

In het geval dat opdrachtgeverschap en risico wordt gedeeld met een externe partij wordt gesproken van mede

opdrachtgeverschap (Noorman, 2006). "Mede-opdrachtgeverschap bevindt zich ergens tussen particulier 

opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen: 

"De professione/e ontwikkelaar beschikt over bouwgrond of een herstructurerings/ocatie (of kr/jgt die toegewezen 

op basis van een verzamelde groep toekomsUge bewoners) en werft en organiseert bewoners om gezamenlijk 

woningen te (her)ontwikkelen. Er zijn echter ook varianten, waarin de particulieren zelf de grondpositie hebben 

verworven en besluiten om bij het ontwikke/proces een professione/e ontwikkelaar te betrekken. Het goat er 

uiteindelijk om hoe risico en zeggenschap zijn verdeeld tussen ontwikkelaar en toekomstige bewoner." {Vas, 2007 & 

SEV, 2007) 

"Deze vorm onderscheid zich van de andere twee door de gelijkwaardige positie van de professionele ontwikkelaar 

en de woonconsument waarbij sturingmogefi]kheden en risico's worden gedeeld. Het goat voor particufieren hierbij 

om de batons tussen zo maximaal mogelijke sturing tegen zo weinig mogelijk risico's (Ecorys, 2008)." 

De professionele ontwikkelaar heeft of krijgt bij mede-opdrachtgeverschap de grond in eigendom en is 

verantwoordelijk voor de bouw van de waning. Het verschil met consumentgerichte ontwikkeling is dat, in ruil voor 

verdergaande zeggenschap, particulieren een gedeelte van het risico op zich nemen. Deze zeggenschap bestaat dus 

niet aileen uit keuzemogelijkheden in de indeling en afbouw van de woning, maar ook uit sturing in de beginfase 

van de ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan sturing op de stedenbouwkundige setting, de inrichting van 

de woonomgeving en de architectuursti)l. De verdelfng van zeggenschap en risico bepaalt of het specifieke MO 

project dichter bij CPO of consumentgericht bouwen iigt. De volgende definitie van mede-opdrachtgeverschap 

wordt gebruikt in deze scriptie: 

Mede-Opdrachtgeverschap 

"Men spreekt van Mede-apdrachtgeverschap (MO}, indien een groep burgers en professioneel ontwikkelaar 

j uridische zeggenschap de/en. De professianele ontwikkelaar beschikt zelf over bouwgrond, een 

herstructurerings/ocatie of een grondpositie samen met particulieren die bes/uiten om bij het ontwikke/ingsproces 

een professionele ontwikkelaar te betrekken. Wanneer de toekomstige bewoners nog niet bekend zijn, werjt en 

organiseert de professionele ontwikkelaar bewoners om gezamen/ijk woningen te (her)ontwikkelen. Het goat bij 

MO uiteindeli]k om hoe risico en zeggenschap zi]n verdeeld tussen ontwikkelaar en toekomstige bewoner. 

Voor woningcorporaties geeft mede-opdrachtgeverschap kansen voor nieuwbouw in de markt voor huurders. De 

corporatie betaalt voor de bouw van de won ingen, en is dus eigenaar en formeel opdrachtgever, maar kan 

huurders inhoudelijk opdrachtgeverschap geven. Natuurlijk zullen de randvoorwaarden voor huurders scherper 

worden gesteld 1 omdat de corporatie het volledig financieel risico loopt. 
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2.1.5 Conctusie 

De definit ie van particulier opdrachtgeverschap kan samengevat worden in de volgende termen: grondbeschikkJng 

door bewoner, volledige juridische zeggenschap over het gebruik van de grond, opdrachtgever aan het begin van 

het ontwikkelproces en bij CPO geen winstoogmerk. Deze theoretische definitie is globaal opgesteld en kan op 

verschillende manieren worden ge"interpreteerd. De term 'volledige zeggenschap' geeft niet weer dat een 

corporatie geen randvoorwaarden mag stellen. Wanneer een bewoner instemt met deze randvoorwaarden dan 

heeft h1j nog steeds voll edige zeggenschap. Een corporatie kan in theorie dus veel zeggenschap hebben door het 

stellen van veel randvoorwaarden, dit terwij l particulier opdrachtgeVerschap juist gaat over zeggenschap en 

keuzevrijheid van de eindgebruiker. Er ontbreekt dus iets in deze definitie en dat is de minima/e mate van 

zeggenschap van de eindgebruiker. De volgende vraag dient gesteld te worden : "Hoeveel zeggenschap dient een 

eindgebruiker te hebben, wil er nog sprake zijn van particulier opdrachtgeverschap?" Dezelfde vraag kan gesteld 

worden bij mede-opd rachtgeverschap, waar juridische zeggenschap en risico worden gedeeld. Deze vraag <al 

worden beantwoord in het volgende hoofdstuk . 

2.2 VOORWAARDEN BIJ KEUZE ONTWIKKELINGSMETHODE 

De keuze van een passende ontwikkelingsmethode is erg belangrijk bij het stellen van randvoorwaarden, 

Randvoorwaarden worden bij particulier opdrachtgeverschap anders geformuleerd, dan bij mede

opdrachtgeverschap. De keuze van ontwikkelingsmethode volgt uit de doelstellingen van woningcorporaties en 

particulieren, de situatie en de vermogens die de deelnemers in willen brengen (Hacquebord, J. & Kwee, l. 2008). 

Deze worden in de volgende paragrafen toegelicht . 

2.2.1 Doelstellingen 

De startvraag bij iedere ontwikkeling moet zijn "Wat willen we bereiken"? Dit lijkt een logische vraag, maar in de 

praktijk wordt particulier opdrachtgeverschap vaak gebruikt als doel op zich en niet als middel om doelstellingen te 

bereiken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat voor CPO wordt gekozen, terwij l de achterliggende doelstellingen 

beter passen biJ MO. De doelstellingen van corporaties komen nauw overeen met de positieve effecten van 

particulier opdrachtgeverschap: vraaggestuurd beleid, kwaliteit en keuzevrijheid, betaalbaarheid, 

bewonersparticipatie en leefbaarheid (Aedesnet, 2011). Deze worden aangevuld met specifieke doelstellingen die 

per project kunnen verschillen. Op iedere locatie kunnen andere combinaties van doelstellingen centraal staan . 

Wanneer deze doelstellingen zijn geformuleerd, wordt gekeken met welke tools (ontwikkelingsmethoden) de. 

doelstellingen het beste worden verwezenlijkt, De mate van zeggenschap staat cent raal staat bij de keuze van 

ontwikkelingsmethode . 

Zeggenschap 
Uit de definities van voorafgaand hoofdstuk volgt dat zeggenschap een belangrijke rol speelt in het onderscheid 

tussen de verschillende ontwikkelingsmethoden. De mat e van zeggenschap staat in direct relatie met risico en 

financieel resultaat. Het SEV (2007) heeft een aanzet gemaakt tot een schema met verschlllen tussen 

ontwikkelingsmethoden, waarbij de bewoner wordt betrokken. Dit schema is aangevu ld en aangepast met behulp 

van de definities uit voorafgaande paragraaf. In tabel 2.1 zijn de verschillende tussen (Collectief) particulier 

opdrachtgeverschap (C)PO, Mede-Opdrachtgeverschap (MO) en Consument gericht Bouwen (CB) uiteengezet, met 

betrekklng tot zeggenschap . 



Tabel 2.1 Mate van zeggenschap bij verschillende antwikke/methade, verwerking van 5£V (2007) 

Aspect (C)PO MO CB 
Opdrachtgeverschap Eindgebruiker Gezamenlijk Ontwlkkelaar 
Beschikking grond Eindgebruiker Ontwikkelaar/Ontwikkelende Ontwikkelaar/Ontwikkel 

aannemer ende aannemer 
Moment van lnitiatieffase. Bij initiatieffase Bij verkoop, na 
betrokkenheid Begih van het proces bij de gereedkomen definitief 
eindgebruiker zoektocht naar een kavel. Bij CPO antwerp of bij start 

bij het formeren van een groep. ontwerpfase 

Vorming Bij CPO noodzakelijk Noodzakelijk, (eventueel) Niet van toepassing 
rechtspersoon door gezamenlijk met ontwikkelaar 
burgers 
Keuze architect Eindgebruiker Eindgebruiker, gezamenlfjk of Ontwikkelaar of 
door: door elndgebruiker uit 

ontwikkelaar/ontwikkelende selectie aangedragen 
aannemer door ontwikkelaar 

Keuze aannemer Eindgebruiker Ontwikkelaar/ontwikkelende Ontwikkelaar 
door: aannemer 

Financieel Eindgebruiker Gedeeld Ontwikkelaar 
risico/resultaat 

Garantie op pri]s op Nee Ja, bepaling budget Ja, op basis van direct 
moment verwerving inzicht in 
grond prijsconsequenties keuze 
Adviesrol Adviesbureau/architect/onafhank Adviesbureau, ontwikkelaar, Ontwikkelaar, architect 

elijk bouwbureau/onafhankelijke architect of makelaar bij of makelaar bij verkoop 
ontwikkelaar verkoop 

Zeggenschap Volledig, er kunnen globale Volledig, met globale Wisselend, meetbaar te 
on twerp randvoorwaarden zijn door randvoorwaarden maken met 

corporatie/gemeente biJ aankoop ontwikkelaar zeggenschapsmeter 
grond. Bij CPO worden er 
collectief keuzes gemaakt die het 
individu overstijgen 

Achtervang Eindgebruiker kiest zelf eventuele Achtervang door ontwikkelaar Verkoop volledig risico 
onverkochte achtervang. ontwikkelaar 
woningen 
Mogelijkheden Zeit verantwoordelijk voor Afhankelijkvan condities en Eindgebruiker kan tegen 
uitstappen tijdens verkoop kavel en antwerp. onderlinge afspraken loopt betaling van zijn vooraf 
ontwikkelingsproces eindgebruiker deel risico bij vastgestelde vergoeding 

'doorverkoop' van zijn kavel van project af 

2.2.2 Situatie 

De situatie waarin de ontwikkeling plaatsvindt, is evenals bij een tradltionele ontwikkeling erg belangrijk. De 

volgende locaties worden gebruikt bij het uitgeven van bouwlocaties door gemeentes (De Regie, 2009): 

Uitleggebieden - Uitleggebieden worden vaak geassocieerd met VINEX-Iocaties, waar woningbouw veruit de 

belangrijkste focus heeft. De ontwikkeling van nieuwe werklocaties worden ook hiertoe gerekend. In 

ultleggebieden wordt een nieuw stuk stad ontwikkeld (Prins, 2008). 

lnbreidingslocaties - een locatie binnen de bebouwde kom waar een kwalitatieve stedelljke verbetering kan 

worden gerealiseerd of waar een functie niet overeen komt met de gewenste. Met het begrip bebouwde kom 
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worden bedoeld aile gebieden die buiten de begrenzing va)len van het bestemmingsplan buitengebied en 

bestemmingsplannen voor recreatie- en industrieterreinen (TWenterand, 2011} . 

Herstructurering - (Stedelijke) herstructurering is het planmatig en veelal grootschalig ingrijpen in de gebouwde 

omgeving van een stad om verouderde en verloederde gebieden zodanig te vernieuwen dat zij voldoen aan huidige 

eisen op het gebied van wonen, werken, recreeren en mobiliteit (Senternovum, 2009) . 

De keuze van ontwikkelingsmethode kan verschillen bij een uitleggebied of een inbreidingslocatie en 

herstructurerjngsgebleden. Binnenstedelijke locaties en herstructurerlngsgebieden geven doorgaans strengere 

randvoorwaarden dan uitleggebieden. Wa nneer randvoorwaarden te strikt zijn, betekent dat de eindgebruiker te 

weinig ruimte heeft voor het ontwikkelen van zijn woning . 

Woningtype 
De locatie kan een bepaald type woningen met zich meebrer~gen. Het beoogde type woningen dat wordt 

ontwikkeld, staat in relatie met het type ontwikkeling en heeft dus ook invloed op de keuze van 

ontwikkelingsmethode. Theoretisch is het mogelijk om vrijstaande woningen in een collectief verband te 

ontwikkelen. De ervaring leert echter dat eindgebruikers in het hoger segment de voorkeur geven aan de 

individuele variant van PO. De reden hiervoor is de volledige keuzevrijheid die de individuele variant biedt . 

Ontwikkeling van vastgoed in hoger dichtheden gaat vaker gepaard met CPO en MO. Woningtypologieen zoals 

geschakelde woningen, appartementencomplexen en twee-onder-een-kap lenen zich uitstekend voor de 

collectieve ontwikkelingsmethoden. Dit sluit echter niet uit dat de individuele variant kan worden gebruikt. Bij goed 

voorbereide uitgiftekaders is de ontwikkeling van geschakelde. woningen onder PO goed mogelijk (De regie, 2009), 

In het geval van gestapelde bouw met de combinatie wonen-werken {bijvoorbeeld wfnkels beneden, wonen boven) 

komt de individuele variant zelfs vaker voor dan de collectieve ontwikkelingsmethoden. In tabel 2.2 zijn de 

woningtypologieen uitgezet tegen de ontwikkelingsvormen . 

Tabel 2 .Z woningtypologieen vs. Ontwlkkelvormen, De Regie (2009) 

rraditioneel CPO PO 

Gestapeld Goed mogelijk Goed mogelijk Beperkt mogelijk 
Geschakeld Goed mogelijk Goed mogelijk Goed mogelijk wanneer 

uitgiftekaders goed zijn 
voorbereid 

Vrijstaand Goed mogelijk Minder geschikt Geed mogelijk 

2.2.3 Vermogens 

Een belangrijk aspect in de keuze van ontwikkelingsmethode is het vermogen van de verschillende partijen om 

gestelde doelstellingen te realiseren. De professionele ontwikkelaar dient zichzelf eerst vragen te stellen over het 

eigen vermogen dat ze kunnen en willen steken in de ontwikkellng. Vervolgens wordt gekeken naar het vermogen 

van de beoogde doelgroep om de gestelde doelstellingen te bereiken . 

Doelgroepen 
De keuze van ontwikkelingsmethode is sterk afhankelijk van het vermogen van de doelgroep. Corporatie zullen 

zichzelf dezelfde vraag stellen als bij tradftlonele projectontwlkkeling, namelijk: "Wie Willen wij als corporatle 

faciliteren?" Zijn dat aileen mensen met een minimum inkomen of ook mensen met een hoger budget? De 

toevoeging van de tweede doelgroep kan bijdragen aan een meer gedifferentieerd woonmilieu en wellicht hogere 

winsten, die vervolgens terug ge"investeerd kunnen worden in de primaire taak van woningcorporaties. Wanneer 

gekozen wordt voor de focus op doelgroepen uit het goedkope segment is de keuze van CPO en MO voor de hand, 

omdat de individuele variant buiten het financieel bereik ligt van dit segment. Als gekozen wordt voor huurders 
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binnen het goedkope segment blijft ai leen de keuze voor MO over, omdat de grand in elgendom blijft van 

corporatie en zij dus het financieel risico op zich neemt. Verder kunnen specialistische doelgroepen aangesproken 

worden door middel van particulier opdrachtgeverschap. Woonconcepten als duurzaam wonen en zorgwonen 

dragen bij aan een gevarieerder woningportefeuille. De praktijk wijst uit dat specialistische doelgroepen meer 

initiatief nemen en meer zeggenschap verlangen. De keuze voor CPO of PO ligt dan meer voor de hand. 

De volgende vragen dienen gesteld te worden met betrekking tot de doelgroep (RIGO, 2010) : 

• Welke kennis, vaardigheden en ervaring met bouwprocessen dient de particulier opdrachtgever in huis te 

hebben' 

• Welk budget heeft de beoogde doelgroep en zou hij of zij daarmee ook op de reguliere woningmarkt zijn 

droomhui~ kunnen verwezenlijken? 

• Kan de particulier opdrachtgever voldoende uniciteit realiseren voor zijn droomhuis? 

• Hoeveel risico wil de particulier opdrachtgever lop en? 

• Hoeveel tijd dTent de particuller opd rachtgever in de ontwikkeling te steken? 

• Heeft de particulier al een locatie in eigendom? 

• Hoeveel kan en wil de particulier opdrachtgever, in het geval van CPO, uit kunnen oefenen op het proces 

en het resultaat, gezien de samenstelling en rol binnen de groep? 

In het volgende hoofdstuk zal gezocht worden naar de juiste benaderingsmethode van potentiele doelgroepen 

voor particulier opdrachtgeverschap. 

2.2.4. Conclusie 

De voorwaarden bij de keuze van ontwikkelingsmethode kunnen worden samengevat worden in de thema's: 

doelstellingen en vermogen corporatie, mate van zeggenschap, locatie en type woningen en eigenschappen 

eindgebruiker. Een aantal aspecten waaraan gedacht moet worden bij de invulling van deze thema's zijn: vorming 

rechtspersoon, keuze partijen, financieel resultaat/risico corporatie, prijsgarantie, adviesrol, zeggenschap antwerp 

en mogelij kheid tot uitstappen, In dit hoofdstuk is een aanzet gemaakt van voorwaarden waaraan gedacht bij de 

keuze van ontwikkelingsmethode. In het volgend hoofdstuk zullen deze voorwaarden aangevuld en uitgediept 

worden, door het analyseren van de besluitvorming van adviesbureaus en woningcorporat ies. 

2.3 BENADERINGSMETHODEN VAN DOELGROEPEN 

Particulier opdrachtgeverschap vraagt om een andere manier van werken door woningcorporaties. Uit het 

nationale woonbehoefte onderzoek (WBO, 2002) blijkt dat vee! mensen belangstel ling hebben voor particulier 

opdrachtgeverschap, maar slecht een klein percentage wordt bereikt om hiedn te participeren. Wellicht kan een 

omslag ,in denken bij het benaderen van potentiele deelnemers helpen om in te spelen op deze vraag. 

In deze paragraaf wordt gezocht naar het verschil in benaderingsmethoden tussen traditionele projectontwikkeling 

en particulier opdrachtgeverschap. Wat is de meest geschikte benaderingsmethode om potentiele particuliere 

opdrachtgevers te bereiken en hun woonwensen te achterhalen? Eerst wordt gekeken wat de algemene behoeften 

van de Nederlandse woonconsument zijn; hierdoor wordt duidelijk waa r een ontwikkelaar tegenwoordig de focus 

rnoet leggen bij het aantrekken van potentlele eindgebruikers. Vervolgens wordt bekeken welke 

benaderingsmethoden het beste aansluiten bif deze focus: levensloopbenadering, doelgroepenbenadering, 

leefstij lbenadering of volggroepbenadering. Tenslotte wordt gereflecteerd of de benaderingsmethode bij 

traditionele projectontwikkeling nog steeds voldoet bi] het benaderen van eindgebruikers in particulier 

opd rach tgeve rsch ap. 

• 
• • 
• • 
• • • • 
• • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • 
• • 
• • • 
• 



• 
• • • • 
• 
• • 
• • • 
• • • • 
• • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 

2.3.1 Behoeften Nederlandse eindgebruiker 

De piramide van Maslow (Nijs, 2009) beschrijft verschillende stadia van menselijke behoeften. Maslow stelt voor 

dat ieder levend wezen dezelfde behoeften nastreeft. Wahneer aan een stadium van behoefte is voldaan, 

verplaatst men zich haar het volgende stad ium, De piramide heeft een hierarchische indeling en het is niet mogelijk 

om niveaus over te slaan. Naarmate de welvaart toeneemt, zal men naar boven klimmen. In de Nederlandse 

maatschapplj vindt bij consumenten een verplaatsing plaats van materiele naar fysieke behoeften. Een materiele 

behoefte in de woningmarkt kan zijn 'het hebben van een dak boven het hoofd'; deze situatie is bijvoorbeeld van 

toepassing bij eeh arme moeder met drle kinderen in een derdewereld land. De Nederlandse woningmarkt is 

inmiddels geklommen naar het niveau van behoefte aan erkenning en zelfontplooifng. Het hebben van een dak 

boven je hoofd dat niet instort wordt als vanzelfsprekend ervaren. Bij het kiezen van een waning blijft de onderste 

kernbehoefte belangrijk, maar kwalitei ten van een waning die inspelen op de behoefte aan erkenning, waardering 

en zelfontplooiing zullen het verschil maken. De waning is dus een statussymbool geworden in plaats van aileen 

een primaire levensbehoefte. In de auto-industrie is dit proces al eerder in gang gezet. Auto's worden niet meer op 

de markt gezet als veilig en betrouwbaar vervoersmiddel om van A naar B te komen, maar ook als statusproduct 

waaraan de gebruiker zijn ldentiteit ontleent . 

Langehuizen (2010) merkt op dat de niveaus van behoefte in de piramide van Maslow verdeeld kunnen worden 

naar motivatie: men begint met motieven om te overleven, vervolgens zijn er sociale behoeften en ten slotte 

persoonlijke groeimotieven. Doordat de focus steeds meer op psychologische behoeften komt te liggen, zullen 

sociale motieven en vooral groeimotieven steeds belangrijker worden voor consumenten . Dit wit zeggen dat 

consumenten steeds vaker emotionele en subjectieve motieven zullen gebruiken bij de aankoop of ontwikkeling 

van hun waning; de sociale motivatie 'erbij horen' heeft zich hierbij langzamerhand getransformeerd naar 'zich 

onderscheiden' en een 'eigen identiteit' . Deze conclusie past goed bij de toenemende belangstelling voor 

particulier opdrachtgeverschap, waarbij mensen zich kunnen onderscheiden van anderen . 
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Flguur 2.2 De behoeftepiromide van Maslow, Nijs (2009) 
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2.3.2 Doelgroepbenadering 

De doelgroepbenadering werd in het verleden veel gebruikt door ontwikkelaars om het dagelijks Ieven en 

ruimtelijke keuzes van de eindgebruikerte voorspellen op basis van leeftijd, huishoudensamenstelling en inkomen 

(Nio, 2000). Aan de hand van deze harde indicatoren werd bepaald welke wensen en eisen aan de doelgroep 

werden verbonden. Tabel 2.3 geeft een voorbeeld van een indeling met behulp van de doelgroepbenadering . 

Tabel 2.3 Voorbeeld van indeling doelgroepbenoderlng, Smeets {2004} 

Startend een- of Twee- en driekamerwoning; lage woonlasten, goede Jigging ten opzichte van school of 

tweepersoonshuishouden werk; bereikbaarheid winkels; recreatieve voorzieningen; centrum en openbaar 

(<23 jaar) vervoer; nabijheid van jongeren en vrienden. 

Een- of Hogere eisen aan kwaliteit van de wonlng en woonomgeving; ruime waning met tuln; 

tweepersoonshuishoudens bereikbaarheid per auto en parlteermogelijkheden; natuur- en groengebieden nablj of 

(24-54 jaar) juist voorzleningen en het centrum nabij. 

Kleine gezinnen met kinderen Eengezinswoning met tuin; per kind een slaapkamer; nabijheid andere gezinnen; 

{1 of 2) kindvriendelijke omgeving; nabijheid dagelijkse winkelvoorzienTngen; bereikbaarheid 
per auto en parkeermogelijkheden. 

Grote gezinnen met kinderen Eengezinswoning met tuin; per kind een slaapkamer; nabijheid andere gezinnen; 

(3 of meer) kindvriendelijke omgeving; nabljheid dagelijkse winkelvoorzieningen; bereikbaarheid 
per auto en parkeermogelljkheden. 

Een- en twee Minimaal3-kamerwoning; prima ire functies gelijkvloers; centrale verwarming; lift; 

persoonshuishoudens woning aanpasbaar; en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheid van 

senioren (55-74 jaar) voorzieningen en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt. 

Een- en twee Minimaal3-kamerwoning; prima ire functies geljjkvloers; centrale verwarming; lift; 

persoonsh u ishoudens woning aanpasbaar; en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheid van 

bejaarden {>75 jaar) voorzienlngen en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt; 
mogelijkheid tot zorg- en dienstvertening; sociale omgeving; leeftijdgenoten nablj 

Door de toename in welvaart en sociaal-culturele differentiatie in de afgelopen jaren is de middenklasse 

uiteengevallen en zijn er verschillende sub(doel)groepen ontstaan . Deze subgroepen zijn niet te beschrijven met 

aileen harde indicatoren. Socia le en culturele overwegingen spelen een steeds belangrijkere rol in het zoeken van 

een woning en woonomgeving, hierdoor is de doelgroepbenadering niet meer efficient in het eenduidig indelen 

van eindgebruikers in doelgroepen (Nio, 2000). De doelgroepbenadering is een benadering vanu it de aanbodkant 

van projectontwikkeling. Deze benaderingsmethode is aanbodgericht en richt zich op het onderste deel van de 

piramide van Maslow: het huis als basislevensbehoefte. 

2.3.3 levensloopbenadering 

In de levensloopbenadering worden de activiteiten van mensen in verschillende levensfasen als uitgangspunt 

genomen voor de ontwlkkeling van woningen . De levensloopfase waarin iemand zich bevindt, wordt bepaald aan 

de hand van de leeftijd en huishoudensamenstelling van de woonconsument . In de moderne levensloopfase 

worden de volgende vijf fasen onderscheiden {Smeets, 2006): 

• eerste fase: de vroege jeugd (1-15 jaar) 

• tweede fase: de jonge volwassenheid (15-30 jaar) 

• derde fase: de middenfase (30-60 jaar) 
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• vierde fase: de actieve ouderdorn (60-80 jaar) 

• vijfde levensfase 

In iedere fase vindt een contributie of retributie plaats van verschillende activiteiten. In de eerste, en een deel van 

de tweede fase, ontvangt het individu onderwijs, inkomen en zorg. In de middenfase Ievert het individu arbeid, 

zorg en vrijwilligerswerk. In de vierde fase Ievert het individu vooral een bijdrage in termen van mantelzorg en 

vrfjwilligerswerk, maar ontvangt hij wei een inkornen. En in de laatste fase is het individu geheel aangewezen op 

retributie van inkomen, zorg en vrijwllligerswerk. ~ n de levensloopbenadering worden woning en woonomgeving. 

zodanig vormgegeven dat dezen de activiteiten in de betreffende levensfase niet al teveel zullen belemmeren. De 

grenzen tussen de verschillende fasen zijn niet zo strikt als hierboven beschreven. Het onderzoek van Smeets 

(2006) geeft verschillende variaties aan tussen en binnen Jevensfasen, en er zijn verschillende leefstijlen mogelijk 

binnen een levensfase . 

Met het oog op CPO bevinden de beoogde doelgroepen zich in de tweede (starters), derde en vierde (actieve 

ouderen) fase. Het is de vraag of de levensfasen niet te globaal zijn om woonwensen van consumenten in de 

huidige dynamische samenleving te bepalen. Binnen diverse levensfasen bevindt zich een scala aan verschillende 

elndgebruikers met verschillende wensen. Bovendien dienen de levensfasen periodiek aangepast te worden in het 

perspectief van verschillende generaties. De wederopbouw- en de geboortegolfgeneratie, de generatie X of de 

generatie van huidige twintigers delen als groepen verschillende gemeenschappelijke politieke, economische en 

culturele ervaringen en daardoor ook verschillende waarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de wljze 

waarop men het dagelijks Ieven wil indelen (Nio, 2000). De levensloopbenadering is aanbodgericht en gaat uit van 

de lagere regionen van de piramide van Maslow . 

2.3.4 Leefst iilbenadering 

De toename in sociaal-culturele segmentatie in de samenleving heeft tot gevolg gehad dat ontwikkelaars 

doelgroepen op een nieuwe manier gaan benaderen. Beleving wordt steeds belangrijker voor bewoners bij het 

besluit om ergens wei of niet te gaan wonen (Buys, 2001). Als reacties op de verschuivlng van materiele naar 

psychologische behoeften in de huidige samenleving (zie piramide van Manslow) is de leefstijlbenadering 

ontwikkeld . Deze methode is gebaseerd op waarden die mensen aan tal van woongerelateerde aspecten verbinden 

en deze mensen in te delen naar sociale klasse (Kamminga, 2006). Verveen (2008) beschrijft: "De levensstijl van 

een individu wordt gedefinfeerd als zijn patroon van activiteiten, interesses en meningen" . De levensstijlgroep 

waartoe een individu behoort, wordt vervolgens in beeld gebracht met behulp van AIO-variabelen : activiteiten 

(werk, hobby, vakantie, etc.), lnteresses (familie, recreatie, mode, etc.) en opinies (politiek, economie, toekomst, 

etc.) . De leefstijlmethode is dus niet aanbodgericht, maar ondervangt ook sociaal -culturele kenmerken door middel 

van zachte indicatoren, Twee bureaus die zich bezig houden met leefstijlonderzoek zij n Motivaction en the The 

Smart Agency, De methode van The Smart Agency wordt hieronder kort beschreven . 

The Smart Agent Company BSR Model 
The Smart Agency deelt leefstij len in aan de hand van het 'Brand Strategy Research Model'. Het BSR model 

identificeert de psychologische en sociale behoefte van consumenten en geeft aan welke normen en waarden 

belangrijk worden bevonden door verschillende leefstijlen. Het BSR model gaat uit van twee assen : een soclale en 

een psychologische as. De horizontale as maakt een onderscheid tussen een gerichtheld op de groep (familie, 

vrienden etc.) of op de eigen persoon. De verticale as maakt onderscheid tussen mensen die gemakkelijk hun 

emoties tonen en contact maken, en mensen die jufst hun emoties onderdrukken en minder snel contact maken 

{Bureau Buhrs & The Smartagent, 2010). Door het kruisen van de twee assen ontstaan vier belevingswerelden (zie 

figuur 2.3). In iedere belevingswerefd staan andere essentiele behoeften centraal (vitaliteit, controle, bescherming 

of harmonie) waardoor mensen op een andere manier naar de wereld kijken, andere keuzes maken en op een 

andere manier aangesproken willen worden . 
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Figuur 2.3 BSR Model von The SmartAgency met Belevingswerelden, Bureau Buhrs & SmartAgent (2010) 

The SmartAgency heeft vervolgens een vertal ing gemaakt van algemene behoeften van consumenten naar 

woonwensen van bewoners uit de verschillende werelden. Deze woonwensen zijn weergegeven in figuur 2.4. 
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Figuur 2.4. BSR Model van The SmartAgency met woonwensen, (The SmartAgency, 2010) 
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Ben Hammouch (2007) heeft getracht om statistisch verbanden te leggen tussen leefstijlen (de belevingswerelden 

van The SmartAgency) en woning- en woonomgevingkenmerken. Zijn onderzoek geeft een verrassend resultaat, 

namelijk: er is nagenoeg geen significant verband tussen de vier belevingswerelden en fysieke woonwensen. Bijna 

aile leefstijlen vinden dezelfde woning- en woonomgevingkenmerken belangrijk. Bovendien wordt geconcludeerd 

dat leefstijlen statisch zijn bepaald, maar in werkelijkheid dynamjsch zijn. Het merendeel van de personen die de 

vragenlijst met psychologische en sociale behoeften van the SmartAgency hebben Tngevuld, vu llen dit drie jaar na 

data op een andere manier in; dit heeft tot gevolg dat ze zijn verplaatst van belevingswereld. Met het oog op 

vastgoed wil dat zeggen dat ze na drie jaar al moeten verhuizen om in een woning te Ieven die aan hun vraag 

voldoet. Natuurlijk moet hierbij de vraag gesteld worden of de vragenlljst van The SmartAgency betrouwbaar is 

samengesteld en de steekproefgrootte van Hammouch (2007) groat genoeg om deze conclusie over te nemen . 

De indeling in leefstijlen is een goede stap om doelgroepen te benaderen aan de hand van psychologische 

behoeften (bovenste deel ptramide van Manslow). Toch kleven een aantal nadelen aan deze benaderingsmethode . 

Tegenwoordig zijn mensen nlet zo eenvoudig meer in te delen in hokjes (Verveen, 2008). De huidfge maatschapplj 

is erg dynamisch en Ievert ook een segmentatie van leefstijlen op, bovendien kunnen mensen veranderen in hun 

voorkeur. Verandering in huishoudsamenstelling kan bijvoorbeeld een verschuiving van belevingswereld 

opleveren. Ook Is de vertaalslag van gevonden waarden In een belevingswereld naar een concreet gebouwde 

omgeving een ingewikkeld proces. Het onderzoek van Coenen (2002) geeft een aanzet, maar er zijn niet veel 

bronnen in de literatuur te vinden die een koppeling maken tussen leefstijlen en woning - en 

woonomgevingkenmerken. Bovendien geeft het onderzoek van Ben Hammouch (2007) de conclusie dat er geen 

signi ficant verband bestaat tussen leefstijlen en woning· en woonomgevingkenmerken. Het belangrijkste nadeel 

van de leefstijlmethode is dat de diversiteit in het geding komt door het combineren van verschillende leefstijlen. 

Door leefstijlen kunstmatig te combineren, ontstaat het beeld van de maakbare stedelijke gebieden waar 

eindgebruikers zlch juist tegen afzetten (Langehuizen, 2010) . 

2.3.5 Volggroepmethode 

De leefstij lbenadering geeft ontwikkelaars houvast om behoeften te ontleden van mensen met een bepaalde 

leefstljl en hierop in te spelen door nieuwe woningconcepten te bedenken. De huidige maatschappij is echter 

uiteengevallen in een spectrum van talloze leefstijlen. Gezien de individualisering heeft iedereen een eigen, unieke 

leefstijl. Het gebruik van internet is hiervan een uitdrukklngsvorm, waarbij mensen met hun eigen 

interessegroepen kunnen 'chatten' en op hun favoriete websltes kunnen surfen (Nio, 2000). Ook 

binnenhuishoudens is er sprake van verschillende leefstijlen en veranderen deze door de tijd. Een kind dat 

studeert, maar nog thuis woont, kan een andere Jeefstijl hebben dan zijn ouders. Leefstijl is dus een variabel 

begrip. Kernbehoeften, normen en waarden worden al gevormd in de opvoeding van een kind en ziJn meer statisch 

van aard; dezen veranderen geleidelijk van richting in de levensloop van een persoon. Volgens de piramide van 

Manslow will en mensen zich steeds meer onderscheiden. De waning en woonomgeving zijn het ultieme middel van 

bewoners om hun identiteit (normen en waarden) te uiten. De vo lggroepmethode gaat uit van de psychologische 

prindpes achter een product: 

"De eindgebruiker bepaalt namelijk zelf of hij zich aangesproken voelt tot het gedachtegoed van het concept of 

niet" (Rijkenberg, 2009) 

In de volggroepbenadering worden concepten gerealiseerd met een bepaalde beleving. Voorbeelden van 

belevingen zijn visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, interessevelden, wereldbeelden en 'werelden' die 

voor bepaalde consumenten een betekenis hebben (Rijkenberg, 2009). De consument bepaalt zelf of hij zich 

aangetrokken voelt en het gedachtegoed van het concept 'volgt'. Nadat het concept op de markt is gebracht, kan 

pas echt worden bekeken welke consumenten tot de volggroep van het concept horen. Aangezien het om een 

conceptbelevlng gaat, i's het niet interessant om van tevoren de volggroep zeer gedetailleerd te beschrfjven. Nadat 



de volggroep is gevormd, zullen de exacte woonwensen van de consumenten worden achterhaald door 

gezamenlijk het concept te ontwikkelen. 

2.3.6 Conclusie 

In de Nederlandse maatschappij vindt bij consumenten een verplaatsing plaats van materiele naar fysieke 

behoeften . De Nederlandse woningmarkt is inmiddels geklommen haar het nlveau van behoefte aan erkenning en 

zelfontplooiing. Blj het kiezen van een waning blijven de onderste kernbehoefte van de piramide van Manslow 

belangrijk, maar kwaliteiten van een waning die inspelen op de behoefte aan erkenning, waardering en 

zelfontplooiing zullen het verschil maken. De meest voorkomende benaderingsmethoden van doelgroepen zijn de 

doelgroepmethode en de leefstijlmethode; deze zijn aanbodsgericht en passen het beste biJ traditionele 

projectontwikkeling. De onderste delen van de piramide van Manslow worden aangesproken. De leefstijlmethode 

richt zich op de bovenste regionen van de piramide van Manslow, maar heeft zich nog niet statistisch bewezen als 

geschikte benaderingsmethode. De Nederlandse samenleving is te dynamisch en te gesegmenteerd in 

subleefstijlen. De voiggroepmethode past het beste blj de behoeftepiramide van Manslow. De eindgebruiker wordt 

geprikkeld door een bepaald concept of gedachtegoed waarbij hij zelf kan beslissen of hij daarbij wil horen. Daarna 

kan hij het concept, samen of aileen, doorontwikkelen en zich onderscheiden van anderen; dit geeft de beste 

mogelijkheid tot zelfontplooiing. Vertaald naar de woningmarkt wordt er slechts een concept ontWikkeld door de 

professionele ontwikkelaar en zal de eindgebruiker hier verdere invulling aan geven. Dit komt het beste overeen 

met het proces van particu lier- en mede-opdrachtgeverschap. Voor de modelontwikkeling in hoofdstuk 4 betekent 

dat vooraf geen strak omlijnde doelgroepen worden geformuleerd. In het vervolg van dit onderzoek zal dan ook 

gesproken worden van eindgebruikers in plaats van doelgroep. 

2.4 VASTGOEDONTWIKKELINGSPROCES (Traditioneel vs. CPO) 

In deze paragraaf worden de activftelten ult het traditionele vastgoedontwikkellngsproces en het ontwikkelproces. 

van particulier opdrachtgeverschap uiteengezet en met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt inzichtelijk welke 

beslissingen leiden tot de ontwikkeling van vastgoed. Daarnaast wordt duldelijk of het ontwikkelfngsproces 

gebruikt kan worden bij de verdeling van zeggenschap tussen corporatie eindgebruikers bij particulier- en mede

opdrachtgeverschap. Als blijkt dat beide ontwikkelprocessen niet veel van elkaar verschillen, zal het 

ontwikkelproces worden meegenomen als onderlegger blj de ontwikkeling van het model. 

2.4.1 Traditionele projectontwikkeling 

Ondanks het felt dat ieder vastgoedontwikkelingsproces untek is, valt er een standaardfasering voor 

projectontwikkeling te herkennen. De namen van deze fasen kunnen verschillen, maar inhoudelijk is het 

uitgangspunt hetzelfde. Aile beschrljvingen hebben gemeen dat het ontwikkelingsproces begint bij het initiatief en 

van ontwerp, via tealisatie, naar exploitatie overgaat. In tabel 2.4 zijn verschillende fasen weergegeven, zoals 

beschreven in de literatuur en door woningcorporatie Trudo. Uit de verschillende omschrijvingen is een 

standaardfasering gekozen voor deze scriptie. 
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Tabel 2.4 Verschillende fosen von projectontwikkeling (DNR, 2009; Fronkin, 2011; Meijden, 2006; Neprom, 2008; Trudo, 2007) 

DNR 2009 MeiJden 2006 i rudu 2007 Neprorn ~008 ~rank1n 2011 Scr 1pt1e 

lnitiatief/ lnitiatieffase llnitiatieffase lnitiatief- of lnitiatieffase lnitiatieffase 
haalbaarheid startfase 
Projectdefinitle Definitiefase · Definitiefase Ontwikkelingsfase PvE-fase Definitiefase 

Structuurontwerp Ontwerpfase Ontwerpfase Planontwikkelings Planontwikkelings 

Voorontwerp (VO- en DO-fase) fase fase 

Definltief on twerp 
Technisch Bestekfase Bouw-
ontwerp/bestek voorbereiding 
Prijs en Verkoopfase (incl. Verkoopfase Verkoopfase 
contractvorrnjng verkoopfase) 

Uitvoering - Realisatiefase U itvoeri ngsf ase Realisatiefase Realisatiefa se Realisatiefase 
Uitvoeringsgereed 
ontwerp 
Uitvoering-
Directievoering 
Gebruik/exploitatie Beheerfase Nazorgfase Exploitatie- of fxploitatie & Exploitatie & 

beheerfase Beheerfase Beheerfase 

De zes standaardfasen die worden gebruikt in deze scriptie voor een succesvolle vastgoedontwikkeling worden 

hieronder besproken . 

lnitiatieffase 
In de initiatieffase neemt een persoon of een partij initiatief voor de ontwikkeling van vastgoed. De motieven voor 

de ontwikkeling van vastgoed zijn verschillend. Ontwikkelingsinitiatieven kunnen volgen uit een locatie, een 

concept, de overheid of eigenaar. Nozeman e.a (2008) beschrijft ze als volgt 

• Een bestaande gebruiker van vastgoed zoekt nieuwe, andere, dan wei aangepaste huisvesting en wenst 

daartoe de steun van een gespecialiseerde partlj 

• Een ontwikkelaar of belegger onderzoekt de markt op bepaalde categorieen (winkels, woningen, 

kantoreh, bedrijfshuisvesting, parkeergarages) en ontdekt daarb1j investeringsmogelijkheden 

• Een ontwikkelaar heeft een interessant idee, werkt dat uit tot een concept en verwerft een of meer 

locaties . 

• Een gemeentelijke overheid schrijft een prijsvraag uit voor de (her)o.ntwikkeling van een gebied op zoek 

naar originele ideeen, al dan niet op basis van een globaal programma 

• Een eigenaar van onroerend goed wil zijn eigendom verkopen 

Ontwikkelingstnitiatieven beginnen met de visTe van de ontwikkelaar. Deze globale visie bestaat uit ideeen over 

concept, locatie, doelgroep, eigendomsvorm en prljs. Bij het doorontwikkelen van de visie worden 

gebiedskenmerken in kaart gebracht, en wordt inz.icht verkregen in de markt en de mogelijkheden binnen het 

bestemmingsplan. De definftjeve visie van de ontwikkelaar wordt vervolgens vastgelegd In een plan van aanpak 

met ambities, uitgangspunten, randvoorwaarden, planning en een globaal programma . 

Het globale plan wordt vervolgens getoetst aan de haalbaarheid. Een marktonderzoek wijst uit of er voldoende 

vraag is naar het vastgoed. Door het opstellen van een exploitatieplan wordt een mogelijk bouwprogramma 

getoetst aan de financiele haalbaarheid. Daarnaast wordt het plan getoetst op planologische, functionele en 

juridische haalbaarheid. Wanneer de aspecten uit de haalbaarheidsstudie positief zijn, kan de directie besluiten tot 

het vervolgen van de ontwikkeling en de aankoop van gr.ond, als deze nog niet in eigen bezit is . 



Het ontwikkelingsproces binnen de initiatieffase is niet strikt lineair, maar iteratief: tussen de verschillende stappen 

vindt terugkoppeling plaats om tot het beste uitgangspunt te komen voor de definitiefase. In figuur 2.5 wordt het 

vastgoedontwikkelingsproces in de initiatieffase samengevat weergegeven . 

vanuit een 
eigenaar 

t 
.. 

Aanleiding 

vanuit de 
overheid 

vanUJt een 
locatie 

locatieanalyse 

toetsing haalbaarheid 
visie 

t 

vanuit een 
concept 

Figuur 2.5 Vostgoedomwikke/ingsproces initiotieffose, Janssen (2008) 

Activiteiten lnitiatieffase: initiatief, visie, analyse gebied, analyse bestemmingsplan, plan van aanpak, 

haalbaarheidsstudies, grondverwerving. 

De f in itiefase 

In de definitiefase worden de uitgangspunten die zijn geformuleerd in de initiatieffase verder gedefinieerd in de 

vorm van een programma van eisen. Het programma van eisen is een communicatiemiddel tussen verschillende 

partijen dat, op basis van uitgangspunten en voorwaarden, de behoeften, eisen, wensen en verwachtingen van 

opdrachtgever en gebruiker in kaart brengt (Dam, Smits en Spekklnk, 1996). Het geeft antwoord op vragen als: 

Welke activiteiten moeten in het gebouw kunnen plaatsvinden? Hoeveel woningen moeten gerealiseerd worden 

en van welk type? Welke eisen worden gesteld aan bereikbaarheid, toegankelljkheid, veiligheid, orientatiegemak 

en flexibiliteit? Wat voor binnenklimaat is gewenst? In deze fase wordt definitief bepaald wat en hoeveel 

gerealiseerd gaat worden . Om een overzichtelijk antwoord te geven op al deze vragen wordt een standaard 

indeling gebruikt. In deze scriptie wordt de lndeling van Dam, e.a, (1996) aangehouden: 

a) Gebruikerselsen - Dit zijn de eisen en wensen omtrent (onderdelen van) de huisvestlng die direct 

voortvloeien uit het beoogde gebruik. Het gaat hier om een beeld van de te huisvesten organisatie, qua 

aard, omvang, organisatiestructuur en activiteitenpatronen, nu en in de toekomst. 

b) Functies en prestoties- Dit zijn de ruimtelijk-bouwkundige eisen en wensen met betrekking tot de locatie 

en het gebouw. Relevante items zijn ruimtebehoefte, bouwfysische condities en prestatie eisen ten 

aanzien van veiligheid en flexibiliteit, 

c) Bee/dverwochtlngen - Hoewel het creeren van beeldkwaliteit tot de competentie van de ontwerper 

behoort, doet de opdrachtgever er goed a an zijn eigen wensen op dit gebied helder te definieren. 

d) fnterne voorwoorden - Dit betreft de financiele voorwaarden (investeringskosten en exploitatielasten), 

voorwaarden met betrekking tot tijd (datum van oplevering, doorlooptijd van het huisvestingsproces) en 

specifieke voorwaarden (bijv. duurzaamheid). 
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e) Externe eisen en voorwoorden - Dit betreft eisen vanuit de ruimtelijke ordening en andere wet - en 

regelgeving (bijv. het bestemmingsplan) . 

In de definitiefase zullen oak overige partijen, zeals architect en adviseurs, geselecteerd worden om in de 

planontwikkelingsfase het programma van eisen te vertalen naar een realiseerbaar 0r1twerp. Daarnaast worden in 

de definitiefase diverse onderzoeken uitgevoerd, zeals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en 

gel u idsond erzoek. 

Activiteiten definitiefase: Programma van Eisen, selectie adviseurs, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en 

geluidsonderzoek . 

Planontwikkelingsfase 
De planontwikkelingsfase wordt ook wei de ontwerpfase genoemd. In deze fase worden diverse partijen betrokken 

om het Programma van Eisen te vertalen naar een realiseerbaar antwerp. De planontwikkelingsfase kan worden 

onderverdeeld in drie verschillende onderdelen . 

a) Bouwkundige planontwikke/ing - Voor het antwerp van het plan wordt een ar-chitect en/of een 

stedebouwkundige aangenomen. De bouwkundige planontwikkeling komt tot stand door het doorlopen 

van drie ontwerpfasen. In het schetsontwerp (SO) wordt het programma van eisen vertaald naar een 

rulmtelijk concept, dat een goed beeld geeft van de oplossingen op stedebouwkundige schaal en de 

hoofdvorm en -indeling van het gebouw. In het voorlopig antwerp (VO), wordt het ruimtelijk concept 

verder uitgewerkt tot een globale voorstelling van het bouwwerk met cog op situering, de functionele- en 

ruimtelijke opbouw, bestemminger,, gebruj.kersvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en 

de Tntegratie van constructieve en installatietechnTsche aspecten (DNR, 2009). Het VO wordt vervolgens 

getoetst aan het PvE en overlegd met de gemeente en de welstandscommissie. Op basis van deze toetsing 

wordt het VO aangepast tot een definitief antwerp (DO). In het DO wordt het project uitgewerkt tot in 

detail in de vorm van een bestek, zodat het project aanbesteedt kan worden bTj aannemers . 

b) Juridische p/anontwikkeling - Om over te gaan op rea lisatie van het vastgoed is de aanvraag van 

vergunningen noodzakelijk. In het geval dat het project niet conform het bestemmingsplan wordt 

ontwrkkeld, zal geen woonomgevingvergunning worden verschaft. De ontwlkkelaar dient in dat geval een 

procedure voor bestemmingsplanwijziging te doorlopen. Daarnaast toetst de gemeente de aanvraag van 

een bouwvergunning aan het bouwbesluit, de bouwverordening en welstandseisen. Ten slotte worden in 

de jurldfsche planontwikkeling overeenkomsten opgesteld met overige partijen ln de ontwikkeling. 

Voorbeelden hiervan zijn een grondovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en 

aanbestedingsovereenkomst. 

c) Financiele planontwikkeling- De financiele plantontwikkeling betreft de raming van kosten, opbrengsten, 

financiele risico's en het projectrendement. Deze aspecten worden beschreven in een investeringsplan en 

het financieringsplan. Het financieringsplan geeft bovendien aan wat het aandeel eigen vermogen zal zijn 

in de investering en hoeveel en hoe vreemd vermogen aangetrokken dient te worden . 

Activiteiten planontwikkeling: SO, VO, DO (incl. bestek), aanvraag vergunningen, opstellen overeenkomsten, 

itwesteringsplan en financieringsplan . 

Verkoopfase 
Het uiteindelijke doel van de projectontwikkelaar is het verkopen van het te ontwikkelen vastgoed . Voordat 

begonnen wordt met de bouw, dient het grootste deel van de woningen verkocht te zijn, hierdoor wordt het 

afzetrisico verkleind. Meestal wordt hiervoor een bepaald voorverkoop percentage gehanteerd. Een 

marketingcampagne brengt de wonTngen op de markt; de makelaar speelt hierin een belangrijke rol. Sam en met de 

ontwikkelaar zorgt de makelaar voor verkoopbrochures, reclameborden, advertenties, informatieavonden, 

internetwebsite en reclame via social media. De ontwikkelaar stelt bovendien een verkoopcontract samen voor de 

toekomstige koper .. 



Activlteiten verkoopfase: presentatiemateriaal voor de makelaars, informatieavonden, advertenties, 

verkoopcontracten 

Realisatiefase 
Zodra het planontwikkelingsproces is afgerond, wordt een aannemer geselecteerd en gecontracteerd voor de 

realisatie van het ontwerp. Wanneer het gewenste verkooppercentage wordt behaald in de verkoopfase kan 

begonnen worden met het bouwri]p maken van de grond, en uiteindelijk de realisatie van het project. Tijdens dez.e 

fase zorgt de ontwikkelaar voor betallng van de aannemer, houdt hii toezicht op het bouwproces en bewaakt hij de 

kwaliteit, planning en begroting van het project. 

Activiteiten realisatiefase: betaling aannemer, toezicht op bouwproces, kwaliteit, planning en begroting 

Exploitatie & beheerfase 
Na de realisatie van de won1ngen zijn er twee situaties mogelijk voor een won.ingcorporatie. In het geval dat 

huurwoningen gerealiseerd z.ijn, blijven de woningen in eigen bezit. De inkomsten zullen voortkomen uit de huren 

van de bewoners en de waardestijging bij tussentJjds verkoop, Tijdens de exploitatie van de woningen moet 

rekening gehouden met periodiek, klein- en groot onderhoud. Aan het einde van de levensduur hebben de 

woningen een restwaarde van minimaal de grondwaarde. Wanneer de woningen zijn gerealiseerd voor verkoop is 

het mogelijk dat de bewon,ers een vereniging van eigenaren oprichten. Door middel van een periodieke bijdrage 

wllen de bewoners zelf zorgen voor het onderhoud b1j appartementen en semi-openbare ruimten. 

Activiteiten exploitatfe· en beheerfase: Oprlchting vereniging van eigenaren, huurcont ract, onderhoudscontract 

2.4.2 Particulier opdrachtgeverschap 

Het vastgoedontwikkeling proces bij verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap verschillen niet veel 

van elkaar. De verschillen liggen in de verdeling van de te nemen stappen binnen verschillende fasen van het 

ontwlkkelingsproces. Hieronder worden de algemene stappen van particulier opdrachtgeverschap ulteengezet. In 

het praktijkonderzoek wordt bekeken hoe de activiteiten in het vastgoedproces worden ingevuld door corporaties 

bij particu lier- en mede-opdrachtgeverschap. In tabel 2.5 zijn verschillende indelingen van het vastgoedproces bij 

collectief particulier opdrachtgeverschap naast elkaar gezet, zoals ze in de literatuur worden besproken. Hieruit is 

een keuze gemaakt voor deze scriptie. 

1abel 2.5 Verschi/Jende Jasen von collectief porticvlier opdrochtgeverschop, {Drewes & Vossen, 2004; Fronkin, 2011; HAM, 2010; Gemeente 

NB, 2007) 
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Woonvisie I nitiatieffase Voorbereidingsfase lnitiatieffase lnitiatieffase 
Keuzes maken Definitiefase Definitiefase Definitie[ase 

Werven en selecteren Planfase Planontwikkellngs- Planfase Planontwikkelings-
Zekerheden inbouwen fase Jose 
Het ontwerp 
Grond leveren 

De bouw Realisatiefase Bouwfase Realisatiefase Realisatiefose 

Beheer Beheerfase Opleverfase Beheerfase Beheerfase 
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lnitiatieffase 

In de initiatieffase van het CPO proces .zijn de volgende drie aspecten van belang: initiatief, programma van 

uitgangspunten en locatie. In tegenstelling tot traditionele projec;tontwikkeling hoeft het initiatief niet te liggen bij 

een professfonele ontwikkelaar. Het initiatief bij particulier opdrachtgeverschap kan vanuit twee partijen komen 

(Drewis & Vossen, 2004; RIG0,2010} : 

a . lnitiatief vanuit eindgebruikers- Een eindgebruiker of een groep eindgebruikers kan zelf tot het initiatief 

komen voor het bouwen van hun woning. In het geval van een groep wordt deze ook wel'spontane groep' 

genoemd. fen spontane groep heeft doorgaans een sterke binding onder elkaar. Vaak zijn dit mensen met 

een gelijke leefstijl, herkomst of motief voor het ontwikkelen voor het ontwikkelen van hun woning en 

leefomgeving. (RIGO, 2010} Deze groepef) zijn vaak ook idealistisch, Ze hebben een groot 

doorzettingsvermogen en zljn bereid om veel tljd en initiatief in het opdrachtgeverschap te steken. Echter, 

in het geval van onenigheid binnen de groep, kan de groep geheel ontbonden worden. Een spontane 

groep heeft bij aanvang van de initiatieffase al ideeen uitgewisseld met elkaar. Ze hebben vaak al een 

locatie, prijsklasse en/of bepaalde richting waar ze naartoe Willen, maar weten niet precies hoe. Een 

professionele partij l<an hierop inspelen door het verkopen van grond aan het collectief of het geven van 

steun in ruil voor zeggenschap over de ontwikkeling. 

b. /nitiatief vanuit corporatie - Het kan ook voorkomen dat een corporatie grond in bezit heeft en deze 

beschlkbaar wilt stellen voor particulier- of mede-opdrachtgeverschap. Het is cruciaal dat een goede keuze 

van ontwikkelingsmethode wordt gemaakt, door doelstellingen, situatie en vermogens uit een te zetten. 

Daarna zullen eindgebruikers gezocht worden die passen bij de voorwaarden die gesteld zijn door de 

corporatie. Dez.e voorwaarden kunnen gesteld worden binnen een bepaa ld thema, zoals duurzaamheid of 

woningen voor jongeren. De corporatie kan een groep werven door middel van een website, advertenties, 

informatieavonden, interviews in plaatselijke media en excursies naar geslaagde voorbeeldprojecten. Het 

is van belang dat bij de werving de nadruk ligt op CPO of MO. Geworven leden soms minder eenduidig 

gekozen voor CPO of MO dan mensen uit een spontane groep. Mensen kunnen vooral voor de locatie 

gekozen hebben die een corporatie beschikbaar stelt. Het principe CPO wordt 'erbij' genomen. Deze 

mensen kunnen snel afvallen in het proces. 'Geworven groepen' zijn meestal minder idealistisch en 

kunnen sneller afvallen bTnnen het ontwikkelproces. Daarentegen worden leden ult een geworven groep 

makkelijker aangevuld dan bij een hechte spontane groep. Een groepsgrootte met meer dan twint ig 

personen Ievert de meeste schaalvoordelen met een maximum van 50 personen om het werkbaar te 

houden voor de professionele ontwikkelaar. Het voordeel van een kleinere groep Ts de overzichtelijkheid 

in het proces, wat tijdsvoordelen kan opleveren (RIGO, 2010}. In het geval van overfnschrijving kan 

gekozen worden voor loting of het 'wie het eerst komt, die het eerst maalt principe'. CPO groepen 

prefereren het aannemen van mensen die het eerst hebben aangemeld . 

Nadat het collectief gevormd is, wordt een programma van uitgangspunten opgesteld. In het progra mma van 

uitgangspunten wordt het doel van het project besproken (gemeenschappelljke en individuele doelen}, sa men met 

het budget en een beschrijving van het collectief. De professionele partij organiseert hierbij discussieavonden en 

brainstormsessies om een beter beeld te krijgen van het type woon- en leefomgeving dat het collectief wil 

ontwikkelen. Het budget wordt bepaald door een verkenning van hypothecaire mogelijkheden van het collectief, 

daarnaast wordt contact gemaakt met partijen die eventueel als achtervang willen fungeren . 

In het geval dat de locatie nog niet bekend is bij het collectief, of nog niet in eigendom is van de corporatie, zal het 

collectief op zoek gaan naar een geschikte locatie. Het collectief zal een lobby starten om een goede 

onderhandelingspositi.e te verkrijgen bij de gemeente. Niet aile gemeenten zijn gestart met het uitgeven van kavels 

voor particulier opdrachtgeverschap, daarom zal een prijs onderhandeld moeten worden dat zich minimaal onder 

de prijs bevindt dat wordt gevraagd van een professionele ontwikkelaar. Ook moeten duidelijke afspraken gemaakt 

worden over de randvoorwaa rden die de gemeente stelt voor gebruik van de grond. Het collectief zal trachten om 

de grondaankoop zo ver mogelljk uit te stellen voordat wordt begonnen met de realisatie. De hypotheek zal op 
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deze manier later starten dan bij aankoop in de initiatieffase; dit geeft een besparing geeh op de 

hypotheekrentekosten. Om er toch zeker van te zijn dat de grond niet verkocht wordt aan een andere partij kan 

het collectief een grondreserveringsovereenkomst sluiten met de gerneente: voor een relatief lage vergoeding 

wordt de grand gereserveerd en kan het collectief deze kopen bij start van de bouw, 

Actlviteiten initlatieffase : initiatief, werving leden, eerste ideeen, keuze ontwikkelvorm, globaal projectplan met 

programma van uitgangspunten, grondverwerving. 

Definitiefase 
In de definitiefase wordt het collectief georganiseerd, globale plannen worden verder uitgewerkt tot een 

programma van efsen en een plan van aanpak wordt gemaakt. 

De eerste keuze bij de organtsatfe van het collectief is de keuze van rechtspersoon. Bij een vereniglngsstructuur 

dienen aile beslissingen gemaakt te worden in een algemene vergadering. Binnen een stichting kan het bestuur 

beslissingen nemen, zonder een algemene ledenvergadering in te lassen. Vervolgens wordt een taakverdeling 

gemaakt, regels opgesteld met betrekking tot toelating in het collectief en de rechten en plichten van de 

deelnemers worden vastgesteld (Bronkhorst & Bruin, 2006). 

Het programma van eisen ls opgespl1tst in een gemeenschappelijk deel en een individueel deel. De keuzes over 

gemeenschappelijke ruimten worden gezamenlijk gemaakt of door het bestuur van een stichting. De algemene 

indeling van het programma van eisen is verder hetzelfde als bij tradftionele projectontwikkeling, met een indeling 

in gebruikerseisen, functies en prestatie, beeJdverwachting, interne voorwaarden en externe voorwaarden. De 

p(aktijk leert dat particulier opdrachtgevers behoehe hebben aan sturing van een professionele partij over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van het programma en de uitwerking ervan. De corporatie of 

begeleidingsbureau kan ideeen voordragen aan de hand van referentieprojecten en ideeenboeken. De particuliere 

opdrachtgever kan kiezen om een van de ideeen als leidraad te nernen voor de ontwikkeling van zijn of haar 

waning. Bij latere wijzingen van fdeeen dient de corporatie de particuliere opdrachtgever te wijzen op eventuele 

kostenverhogingen. 

In het plan van aanpak wordt beschreven hoe en met wie de plannen uitgewerkt worden . Ten eerste wordt 

besproken hoe de besluitvorming zal gaan, met het oog op opdrachtgeverschap tussen collectief en corporatie. Er 

worden afspraken gemaakt hoe risico's van planvoorbereiding en afzet worden verdeeld. Een woningcorporatie 

kan bijvoorbeeld garant staan als achtervang, ma;1r daar voorwaarden aan stellen. De gemaakt afspraken tussen de 

ontwikkelende partijen worden definitief gesteld in een ontwikkelovereenkomst. Daarna wordt een architect 

geselecteerd door middel van een stemming. Hij zal het programma van eisen vertalen naar een antwerp. 

Vervolgens wordt samen met de professionele partij een projectplanning en een financieel plan gemaakt. .Samen 

met het programma van eisen worden dezen getoetst aan de haalbaarheid op ruimte, geld en tijd. lndien de 

haalbaarheidstoets een positief resultaat geeh, wordt de ontwikkeling vervolgd naar de planontwikkelingsfase. 

Activiteiten definitiefase: organ isatie collectief, programma van eisen, plan van aanpak en haalbaarheidsstudies. 

Planontwikkelingsfase 
In de planontwikkellngsfase Wordt het programma van eisen vertaald naar een realiseerbaar antwerp. Het proces 

van planontwikkeling valt te verdelen in twee delen: bouwkundige en juridische planontwikkeling. In beide fasen 

komen verschillende partijen In beeld, zoals architect, constructeur, notaris etc. 

a) Bouwkundige planontwikkeling - In het eerste deel van de planontwikkelingsfase wordt het antwerp 

gemaakt door architect en adviseurs. De eerste ruimtelijke vertaling van het programma van eisen wordt 

door de architect gegeven in het voorlopig antwerp. Hierbij wordt tevens een kostenraming gegeven door 

de ontwikkelaar. Het voorlopig antwerp wordt overlegd met de particulier(en) en adviseurs en vervolgens 

aangepast tot een definiti.ef antwerp en tot in detail uitgewerkt in de vorm van een bestek. Het definitief 
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ontwerp met bestek wordt voorgelegd aan gemeentelijke diensten, zoals de welstandscommissie, en 

zonnodig aangepast. Weer wordt hierbij een (nauwkeurigere) kostenbegroting gegeven . 

b) Juridische planontwikkefing - Om het ontwerp te realiseren dienen een aantal juridische stappen te 

worden ondernomen. Ten eerste dient een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning, 

milieuvergunning etc.) aangevraagd te worden . Bij de verschaffing van een omgevingsvergunning wordt 

het definitief antwerp getoetst aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de lokale bouwverordening en 

de redelijke eisen van welstand . Dit wordt aangevuld met toetsing door nutsbedrijven en brandweer aan 

eisen van veiligheid, gezondherd en milieu. Wanneer de omgevingsvergunning is verschaft worden 

meerdere aannemers benaderd om het antwerp te realiseren. De aannemer met de gunstigste offerte 

wordt gekozen om het antwerp te realiseren. De afspraken die gemaakt worden met betrekking tot de 

realisatie van het gebouw worden beschreven in de aannemingsovereenkomst. Ten slotte wordt de grond 

aangekocht om over te gaan op realisatie van het ontwerp. De aankoop van grond gebeurd door middel 

van een grondovereenkomst met de grondleverancier. In het geval van een appartement dient de notaris 

een splitsingsakte op te stellen voor de toekomstige bewoners . 

Activiteiten planontwikkelingsfase: bouwkundige planontwikkeling (VO, DO, bestek en kostenraming) en juridische 

planontwikkeling (aanvrage.n vergunningen, opstellen overeenkomsten en indien van toepassing aanvraag van een 

splitsingsakte) . 

Realisatiefase 
In de realisatiefase vindt de bouw van de woningen plaats. In deze fase zijn de meeste beslissingen al genomen. De 

particuliere opdrachtgever houdt zich bezig met drie zaken: betaling aannemer, directievoering en oplevering. In 

de realisatiefase worden de grootste kosten gemaakt in het ontwikkelproces. De aankoop van de grond en de 

beta ling van de aannemer wordt gedaan met behulp van een hypotheek die de particuliere opdrachtgever heeft 

afgesloten. De aannemer zal in termijnen worden betaald bij de bouw van de waning. Het is erg belangrljk om te 

controleren of de bouw volgens afspraak verloopt; wanneer de aannemer afwijkt van de gemaakte afspraken dient 

hij met een passende oplossing te komen. De directievoering kan uitbl'!steed worden aan een projectmanager of 

architect. Ook bij oplevering moet goed gecontroleerd worden of a lies is gebouwd volgens plan . 

Activiteiten realisatiefase: financiering grond, beta ling aannemer, directievoering en controle oplevering 

Beheerfase 

In een aantal gevallen zal na oplever[ng door het collectief een vereniging van eigenaren (VVE) worden opgericht. 

De bewoners zullen een periodieke bijdrage leveren aan de verenfging voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke binnenruimte, semi-openbare buitenruimten en indien van toepassing de gemeenschappelijke 

voorzieningen . 

Activiteiten beheerfase: oprichting vereniging van eigenaren, onderhoudscontract 

2.4.3 Verschillen Tradjtjonele projectontwlkkel ing en CPO 

Het vastgoedontwikkelingsproce.s bij (collectief) particulier opdrachtgeverschap versch ilt niet veel met het 

traditionele vastgoedontwikkelingsproces. Het grootste verschil is dat de eindgebruiker al in de initiatieffase 

bekend en in beeld is. Hierdoor vinden een aantal verschuivingen plaats tussen en binnen de verschillende 

ontwikkelingsfasen. In tabel 2.6 zijn de activiteiten bij het ontwikkelingsproces van de verschillende 

ontwikkelingsmethoden naast elkaar gezet. Daarna worden de verschillen per fase besproken . 



Tabel 2.6 Vergelijking vl)stgoedontwikkellngsproces: trl)dit/oneel vs. CPO 

F ase f rddlttoneel I Colletttef) PJrt1cuher Opdrachtgeverschap 
- -

lnitiatieffase • lnitiatief • lnitiatief 

• Visie • Eerste ideeen 
Concept Richting concept 
Locatie Locatie 
Doelgroep Prijs 
Eigendamsvarm • Keuze ontwikkelingsmethode 
Prijs Randvaorwaarden 

• Analyse gebied • Werving leden 

• Analyse bestemmingsplan • Programma van uitgangspunten 

• Analyse markt Beschrijving type woan· en 

• Plan van aanpak leefamgeving 
Definitieve visie Gemeenschappelijke en 

Ambities individuele doelen 
Uitgangspunten Beschrijving groep 

Randvoorwaarden Budget 
Planning Achtervangcanstructie 
Globaal programma • Grandverwerving (indien van toepas.) 

• Haalbaarheidsstud ies Selectie locatie 
Financieel Onderhandeling 
Planalogfsch prijs &randvoorwaarden 

Functioneel Grandreservering-

Juridisch overeenkamst 

• Grondverwerving • Quickscan haalbaarheid 

Onderhandeling (prijs en 
randvaarwaarden) 
Grand(reserverings)· 
overeenkomst 

Definitiefase • Programma van Eisen • Organisatie callectief 
Gebruikerseisen Keuze rechtspersoon 
Functies en prestaties Taakverdeling 
Beeldverwachtingen • Programma van Eisen 
Interne vaorwaarden G ebru ikerseisen 
Externe eisen en Functies en prestaties 
voarwaarden Beeldverwachtingen 

• Selectie adviseurs Interne vaarwaarden 

• Bademonderzoek Externe eisen en voorwaarden 

• Archeologisch onderzoek • Plan van aanpak 

• Geluidsonderzoek Ontwikkelovereenkomst met 
verdelfng risico en zeggenschap 
Architectenselectie 
Prajectplanning 
Financieel plan 

• Haalbaarheidsstudies 
Financieel 
Planologisch 
Planning 

Planontwikkelings· • Bouwkundige planontwikkeling • Bouwkundige planantwikkeling 
fase Schetsontwerp (SO) Voarlopig antwerp (VO) 

Voorlapig antwerp (VO) Definitief antwerp (DO) incl. 
Definitief on twerp (DO) incl. bestek 
bestek Kostenraming 

• Juridische planontwikkeling • Jurid ische planontwikkeling 
Aanvraag vergunningen Aanvraag vergunningen 

'30 I Opdracnt ;ev., &c.o 
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- Grondovereenkomst - Grondovereenkomst 

- Samenwerkingsovereenkoms - Aanbestedingsovereenkornst 
ten - Aanvraag splitsingakte bij 

- Aanbestedingsovereenkomst appartementen 
- Aanvraag splitsingsakte bij 

appartementen 

• Finandele planontwikkeling 
- lnvesteringsplan 
- Financieringsplan 

Verkoopfase • Marketingcampagne 
- Presentatiemateriaa I voor 

makelaars 
- lnformatieavonden 

- Advertenties 
- Reclameborden 

• Verkoopcontracten 

Realisatiefase • Betaling aannemer • Financiering grand en betaling 

• Toezicht aannemer 
- Bouwproces • Directievoering realisatie(toezicht) 
- Kwaliteit • Controle oplevering 
- Planning 
- Begroting 

Beheerfase • Oprichting Vereniging Van Eigenaren • Oprichtrng Vereniging van Eigenaren 

• (Huurcontract) • (Hu u rcontract) 

• (Onderhoudscontract) • (Onderhoudscontract) 

I nitiatieffase 
Het grate verschil in de lnltiatleffase is dat de eindgebruiker bij traditionele projectontwikkellng pas in de 

verkoopfase in beeld komt, terwijl bij CPO deze al in de initiatieffase bekend is. Dit heeft als voordeel dat de 

corporatie bij CPO geen of minder marktonderzoek hoeft te doen naar de voorkeuren van consumenten. Hetzelfde 

geldt voor haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot afzet van de woningen. Omdat de gebruikers al bekend 

zijn, is de lnitiatieffase van CPO minder concreet dan bij traditionele projectontwikkeling; een aantal 

haalbaarheidsonderzoeken vinden bij CPO dan ook plaats in de definitiefase. Verder worden in de initiatieffase in 

het CPO proces leden geworven. In feite vindt de 'verkoopfase' van t raditionele projectontwikkeling al plaats it1 de 

initiatieffase van CPO . 

Definitiefase 
In de definitiefase staat het programma van eisen bij beide ontwikkelingsmethoden centraal. Toch is de 

definitiefase bij het CPO proces omvangrijker. Activiteiten die bij traditionele projectontwikkeling al in de 

initiatieffase zijn gedaan, worden b1j het CPO proces in de definitiefase geconcretiseerd. Het 

haalbaarheidsonderzoek vindt bijvoorbeeld in de deflnitiefase plaats. Een uitzonderi ng hierop zijn het onderzoek 

met betrekking tot bodem, archeologie en geluid; deze vinden bij CPO niet plaats, omdat de grand veelal bouwrijp 

wordt aangeleverd aan CPO initiatieven. Verder wordt in deze fase het collectief georganiseerd en in het plan van 

aanpak beschreven hoe het programma van eisen verwezenl1jkt zal worden . 

Planontwikkelingsfase 
De planontwikkelingsfase is in beide ontwikkelingsmethoden grotendeels gelijk. Bij traditionele projectontwikkeling 

maakt de projectontwikkelaar een investering- en financieringsplan . Deze is bij CPO al gemaakt in de definitiefase, 

in de vorm van een financieel plan . 



Verkoopfase 

Een groot verschil tussen traditionele projectontwikkeling en CPO is de verkoopfase. Omdat de eindgebruiker al 

bekend is, vervalt de verkoopfase bij CPO. De 'verkoop', ofwel werving van potentiele eindgebruikers, vindt bij CPO 

al plaats in de initiatieffase. 

Realisatiefase 
De realisatiefase geeft geen verschillen. Seide methoden houden ztch bezig met betaling van de grond en 

aannemer, en toezicht op de ontwikkelfng, 

Beheerfase 
Ook de beheerfase is grotendeels hetzelfde. Bij de realisatie van koopwoningen met gedeelde ruimten en 

voorzieningen wordt een vereniging van eigenaren opgericht. De ruimten zullen worden onderhouden door de 

vereniging van eigenaren. Bij ontwikkeling van huurwoningen worden huur- en onderhoudscontracten opgesteld. 

2.4.4 Conclusie 

De te nemen stappen in het traditionele vastgoedontwikkelingsproces en het CPO vastgoedontwikkelingsproces 

verschillen niet veet van elkaar. Door het nemen van beslissingen in verschillende fases van het proces worden 

woningen gerealiseerd. Het grote verschil is dat de eindgebruiker al aan het begin van het proces is betrokken. 

Daar waar de corporatie in het traditfonele proces aileen beslissingen maakte om te komen tot de realisatie van 

woningen, zijn er in het CPO proces twee partijen (ontwikkelaar en cot lectief) die een uitspr.aak zutlen doen over de 

te nemen keuzes. Het vastgoedontwikkelingsproces is daarom een geschikte onderlegger bij de verdeling van 

1eggenschap. Dlt geeft echter. ook een spanningsveld. Hoe kunnen beslisslngen Uit vastgoedontwikkelingsproces 

het beste worden verdeeld? Verder betekent een gelijksoortig vastgoedontwikkelingsproces niet dat de invulling 

ervan hetzelfde gebeurd als bij traditionele projectontwikkeling. Op welke manier worden activiteiten uit het 

vastgoedontwikkelingsproces ingevuld b1j particulier- en mede-opdrachtgeverschap? Om deze vragen te 

beantwoorden, wordt in het votgende hoofdstuk de werkwijze van adviesbureaus en de besluitvorming van 

woningcorporaties blj CPO geanalyseerd en de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker bepaald. Uit 

de resultaten zal blijken welke aanpassingen gedaan moeten worden aan het vastgoedontwikkelingsproces om dit 

te gebruiken bij de ontwikkeling van het model dat woningcorporaties helpt bij het stellen van rand\loorwaarden 

aan eindgebruikers, 
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PRAKTIJK 
ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt de besluitvorming van adviesbureaus en 

woningcorporaties onderzocht bij projecten in particu/ier- en mede

opdrachtgeverschap. De resultaten van het literatuuronderzoek zul/en worden 

getoetst en aangevuld door de praktijk. In paragraaf 2.4 is geconcludeerd dat 

aspecten uit het vastgoedontwikkelingsproces een belangrijke rot kunnen 

spelen bij het stellen van randvoorwaarden voor eindgebruikers. In dit 

hoofdstuk zal het ontwikkelingsproces a/s onderlegger fungeren bij het stellen 

van vragen over de bes/uitvorming van beide partijen. Het eerste dee/ van het 

praktijkonderzoek zal gaan over de werkwijze van adviesbureaus en het 

tweede dee/ over de rot van woningcorporaties in /PO, CPO en MO. Het 

resultaat van dit hoofdstuk zal a/s input dienen voor de instrumentontwikkeling 

in hoofdstuk 4 . 

~~ I Opdr.u:ltl~ J&(\J 



3.1 DIEPTE INTERVIEWS ADVIESBUREAUS 

Uit de literatuurstudie is gebleken dater thema's zijn waaraan gedacht moet worden in de ontwikkeling van een 

CPO project. Het geeft echter niet voldoende diepgang om de vraag te beantwoorden welke keuzes ten grondslag 

liggen bij het formu leren van randvoorwaarden, de keuze van ontwikkelingsmethode en hoe acti\l[teiten in het 

ontwikkelingsproces worden ingevuld bij IPO, CPO en MO. Ook zijn de definities van IPO, CPO en MO globaal 

gesteld en is er veel ruimte voor interpretatie. Daarom zal in dit hoofdstuk door het houden van interviews met 

adviesbureaus, dieper worden ingegaan op het ontwikkelingsproces, het samenstellen van randvoorwaarden en 

worden de kaders bij de verschillende ontwikkellngsmethoden scherper gesteld . 

3.1.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Keuze van onderzoekseenheden 
Voor dit gedeelte van het praktijkonderzoek is als onderzoekseenheid gekozen voor experts op het gebied van 

particulier opdrachtgeverschap. Adviesbureaus specialiseren zich in het begeleiden van particulier opdrachtgevers 

door het ontwikkelingsproces en het geven van advies aan woningcorporaties in het voortraject van particulier- en 

mede-opdrachtgeverschap. In Nederland zijn een klein aanta l adviesbureaus actief op het gebied van particulier 

opdrachtgeverschap. In dit onderzoek is gekozen voor adviesbureaus met ervaring met CPO projecten in 

samenwerkfng met woningcorporatles. Dit zijn BlEB Eindhoven, De Regie Amsterdam en Urbannerdam Rotterdam. 

In totaal zijn vier diepte interviews gehouden met de volgende experts : 

• Jan Walrecht (eigenaar BlEB Eindhoven) 

• Sanne Geboers (projectadviseur BlEB Eindhoven) 

• Marcel Kastijn {eigenaar/directeur De Regie, Amsterdam} 

• Hans Vos (senior advlseur Urbannerdam, Rotterdam/ ergenaar Hans Vos Advies, Rotterdam) 

Dataverzamelingsmethode 
Particulier opdrachtgeverschap door woningcorporaties bevindt z1ch neg in de beginfase. De manier van data 

verzamelen zal daarom explorerend van aard zijn. Door middel van diepte-intervfews met experts zal getracht 

worden zoveel mogelijk lnformatre te verzamelen binnen relatief korte tijd . De personen die ge"intervTewd worden, 

zijn experts met een voile agenda. Het voordeel van diepte-interviews is dat ze antwoord kunnen geven vanuit hun 

eigen bureaustoel, op een zelfgekozen tijdstip, waardoor ze eerder geneigd zijn om mee te werken (Baarda, De 

Goede en Teunissen, 2005) . In het diepte interview zullen een aantal topics uitvoerig aan bod komen en krijgen de 

deelnemers ruimte om dieper op topics in te gaan die zij belangrijk vinden. Vragenderwijs zal geexploreerd worden 

hoe de deelnemer aankljkt tegeri verschillende facetten van partlculier opdrachtgeverschap. Bij het samenstell en 

van de vragen is het ontwikkelproces als onderlegger gebruikt. De volgende topics komen aan bod: 

• lnitiatief/start project 

• Randvoorwaarden 

• Eindgebruiker 

• Locatie 

• Ontwikkelingstijd 

• Prijsklasse 

• Concept 

• Ontwikkelvormen 

• Zeggenschap 
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De topics worden verdeeld over drie delen in het interview: samenstellen randvoorwaarden, activiteiten 

ontwikkelingsproces en tnlnimale mate van zeggenschaJ:J. Deze indeling geeft structuur bi) het bespreken van de 

topics en het beantwoorden van de onderzoeksvragen . 

In het laatste deel van het interview zal gevraagd worden wat adviesbureaus de minimale mate van zeggenschap 

van de eindgebruiker vinden, wil het project binnen de definitie van particuller- en mede-opdrachtgeverschap 

vallen. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat corporaties bij CPO wei of geen steun kunnen geven, zeals in de 

vorm van achtervang. Bij het geven van steun stellen corporaties (additionele) voorwaarden, daarom wordt bij het 

vragen naar de minim ale mate van zeggenschap een onderscheid gernaakt t\.lssen CPO met steun en CPO zonder 

steun (CPO afstand}. Wat precies onder steun valt en hoeveel irwloed de corporatie daarvoor kan vragen, zal 

gedefinieerd worden aan de hand van de antwoorden van de deelnemers. Voor het aangeven van de minimale 

mate van zeggenschap wordt gebruik gemaakt van stencils met activiteiten uit het vastgoedontwikkelingsproces. 

De deelnemers kunnen per activiteit aangeven of corporaties hierop invloed kunnen uitoefenen, wil het project 

nog vallen binnen de kaders van MO, CPO met steun, CPO afstand en I PO . 

Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens 
Voor het afnemen van de interviews is een afspraak gemaakt op kantoor van de betreffende deelnemer. De 

vragenlijst is voor het plaatsvinden van het interview opgestuurd naar de deelnemers, zodat ze zich kunnen 

voorbereiden. De eerste twee interviews, met Sanne Geboers en Jan Walrecht, zijn geregistreerd aan de hand van 

het noteren van antwoorden. Daarna is besloten om een geJuidrecorder te gebruiken om zoveel mogelijk 

informatie te registreren. Bovendien geeft deze methode meer ruimte voor interactie met de deelnemer . 

Analyse 

Na het plaatsvinden van de interviews zijn de antwoorden zo letterlijk mogelijk uitgewerkt. Daarna zijn de essenties 

van de antwoorden gefilterd en per vraag naast elkaar gelegd. Aangezien in de interviews nagenoeg dezelfde 

structuur is gevolgd, zijn de antwoorden gemakkelijk naast elkaar te leggen. Een aantal subvragen zijn toegevoegd 

in het geval van doorvragen door de interviewer of het verder uitweiden van de deelnemer. De analyse met 

interviewvragen is te vinden in bij lage 1. 

Betrouwbaarheid en geldigheid 
Vaak worden bij kwalitatief onderzoek de gegevens, en daarmee ook de resultaten en conclusies, gekarakterlseerd 

als subjectief en niet-betrouwbaar (Baarda, De Goede en Teunissen, 2005}. Aangezien niet veel 

onderzoekseenheden beschikbaar zijn bij het geven van advies aan woningcorporaties bij IPO, CPO en MO 

projecten is gekozen voor een klein aantal representatieve bronnen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om 

aantallen, maar om de kwaliteit van de antwoorden. De deelnemers aan het interview zijn allemaal werkzaam bij 

bureaus met erg veel ervaring op het gebied van particulier opdrachtgeverschap. Jan Walrecht is een van de 

uitvinders van CPO en Marcel Kastein en Hans Vos hebben naast hun ervaring bij hun eigen bureau een verleden bij 

de stuurgroep experimentele volkshuisvesting (SEV), waarbij ze onderzoeken hebben gedaan naar verschillende 

aspecten van particulier en mede-opdrachtgeverschap. Hun ervaring wordt aangevuld met de kennis van Sanne 

Geboers die werkzaam is bij BlEB en is afgestudeerd op het onderwerp particulier opdrachtgeverschap en de rol 

van gemeenten . 



3.1.2 Resultaten 

De resultaten uit de diepte-interviews zijn hieronder weergeven. Er is gekozen om per thema de belangrijkste 

vragen en antwoorden te clusteren, wdat de onderzoekvragen gemakkelijk beantwoordt kunnen worden. 

Werkwijze bij samenstellen randvoorwaarden 

Aile drie de adviesbureaus zijn het er over eens dat, voordat randvoorwaarden worden gesteld aan eindgebruikers, 

de corporatie eerst zelf moet weten wat ze precies voor ogen hebben. In de praktijk komt het vaak voor dat 

corporatfes alvast mensen wlllen werven, terwi]l er te weinig beslissingen vooraf zi]n genomen. Wanneer 

corporaties deze beslissing later in het traject nemen, zijn er verkeerde verwachtingen geschetst naar de 

eindgebruiker, waardoor de kans op afhaken groter wordt. 

De adviesbureaus beginnen daarom altijd met een gesprek, met de vraag: "Wat willen jullie als corporatie bereiken 

en wat voor rol willen jullie hierih spelen?" Het kan zijn dat een corporatie een locatie heeft en een groep zoekt 

aan wie ze het wil verkopen of misschlen wil ze aileen steun verlenen aan een groep die al een locatie in bezit 

heeft. Daarna wordt gevraagd wat voor fdeeen een corporatte heeft bij het project, denk aan eigendomsvorm, 

prijsklasse, woningtype etc. Bij het stellen van deze vragen gebruiken de adviesbureaus een soort van checklist, 

waaruit corporaties een beslisslng moeten nemen. De checklist gaat verder dan aileen het type project, maar bevat 

ook vragen over de locatie, verdeling van zeggenschap etc. De checklist is voor intern gebruik en opgebouwd uit de 

ervaring, opgedaan in CPO en MO projecten. Door het beantwoorden van vragen in de checklist volgt de meest 

geschikte ohtwikkelvorm. De adviesbureaus merken dat corporaties meestal al een keuze van 

ontwikkelingsmethode hebben gemaakt, terwijl het kan zijn dat de gestelde doelen beter passen bij een andere 

ontwikkelingsmethode. De ontwikkelvorm is niet een doel, maar een middel om doelstellingen te bereiken. Ten 

slotte wordt bekeken wat de keuze van ontw1kkelvorm betekent voor het project en of de uitgangspunten passen 

binneh het kader van de locatie (externe randvoorwaarden). Pas wanneer deze aspecten duidelijk zijn, kan 

begonnen worden met het werven van eindgebruikers. Dan heeft een corporatie een verhaal te vertellen waarop 

mensen kunnen reageren. Hierbij is het zoeken van eindgebru ikers zinloos met een slogan als: "Groepen meldt u 

voor CPO'' . Het zijn ge'interesseerden die andere ge'interesseerden zoeken om een groep te vormen. Dhr. Walrecht 

citeert; "Groepen !open nooit los rond" . 

Een CPO project kan ook ge'initieerd worden door particulieren. Mensen die bij een woningcorporatie aankloppen, 

hebben al een bepaald idee van wat ze willen gaan maken. Vaak hebben ze een gezamenlijk streven of thema. De 

corporatie zal eerst kijken of ze· een locatie in bezit hebben waar de plannen te realiseren zijn en of de 

uitgangpunten van de groep passen bij hun eigen doelstellingen. Het traject waarbiJ een groep het initiatief neemt, 

duurt meestal Ianger dan wanneer een corporatie het initiatief neemt. De werving is in feite al gedaan, maar de 

corporatie moet nog door de voorbereidingsfase. 

lnvulling activiteiten ontwikkelproces 

Eindgebruiker 
De drie adviesbureaus maken allemaal geen grote onderschefd tussen type eindgebruikers. Ze hanteren soms wat 

algemene indelingen zeals: starters, gezinnen of doorstromers, senioren en specifieke doelgroepen, maar ze 

vinden allemaal dat het niet al te rigide benaderd moet worden. Dhr. Vos Iicht dit toe aah de hand van een 

voorbeeld . "Ais een project een bepaald concept heeft, zeals 'klussen', dan is de doelgroep voor ons klussers. 

Klussen is erg in trek bij starters, maar daarom hoef je starters nog niet te formuleren als doelgroep. Doorstromers 

die zich ook aangesproken voelen tot het concept klussen horen ook bij de doelgroep" . Het voordeel hiervan is dat 

een grotere groep wordt aangesproken en de kans op meer aanmeldfngen groter wordt. Dit is een goed voorbeeld 

van de volggroepmethode1 besproken in paragraaf 2.3. Dhr. Walrecht merkt op dat particulier opdrachtgevers op 

zich al een doelgroep zijn. "ledereen die zich aangesproken voelt tot het ontwikkelen van zijn huis behoort tot de 
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doelgroep." Een uitzondering hierop zljn specifleke doelgroepen, zoals ouders met gehandicapte kinderen. "Dan 

gaat het om iets wat fe programmatisch wilt bereiken voor een specifieke doelgroep, dus dan is dat ook uit 

uitgangspunt", aldus dhr. Kastein . 

Als gekeken wordt naar het type eindgebruiker dat ktest voor CPO en MO zijn een aantal conclusies te trekken. CPO 

is voor mensen die gemotiveerd zijn om het hele opdrachtgeverschap te dragen, bewust of onbewust. Oft geeft 

meteen een tweedeling in het type elndgebruikers. De eerste groep kiest bewust voor CPO om hun droomwoning 

te realiseren. De tweede groep kiest hier onbewust voor en wordt vooral getrokken door andere voordelen van 

CPO. Dit is vaak het geval in dorpen waar jarenlang niets is gebouwd; CPO is de enige optie voor nieuwbouw. De 

mensen die hiervoor kiezen, willen over het algemeen zo snel, goedkoop en zeker mogelijk hun waning bouwen. 

Het opdrachtgeverschap groeit onbewust naarmate het proces vordert. Vaak komt het beset dat ze huh droomhuis 

a an het realiseren zijn te Ia at om nog wijzigingen door te voeren. Zeker bij starters is het erg belangrijk om de tijd 

te geven om ideeen te Iaten groeien. Mensen die kiezen voor MO vertonen overlap met de mensen die onbewust 

kiezen voor CPO. Dit zijn groepen die iets meer zekerheid zoeken en meer overzicht verlangen van wat er gaat 

gebeuren. Daar mogen al wat meer beslissingen genomen zijn. Woningcorporaties kiezen over het algemeen voor 

MO om ook huurders inspraak in de (her)ontwikkeling van woningen te geven . 

l ocatie 
Bij CPO projecten wordt op dezelfde manier naar de locatie gekeken als bij reguliere projecten. Er wordt gekeken 

of de gestelde uitgangspunten passen binnen het kader van bestemmingsplan, stedenbouw en grondprijs. De vraag 

is of er voldoende speelruimte is voor eindgebruikers om er hun eigen wensen te realiseren. Het is niet per 

definitie zo .dat hoe minder regels, hoe meer de locatie geschikt is voor CPO. De prijs en populariteit bepalen of het 

geschikt is voor CPO of MO. Een popu laire locatie met een goede priJs wint het alti)d van een impopulaire locatie 

met veel vrijheid. Wat opvalt, is dat bij locatie met veel vrijheid, bewoners vaak toch op dezelfde manier 

ontwikkelen . Meestal zijn dit jaren '30 woningen met puntdak . 

Ontwikkelingstijd 
De gemiddelde ontwikkelingstijd van woningen ontwikkeld in CPO is volgens BlEB en Urbannerdam 2 tot 3 jaar . 

Daarbij geldt 1,5-2 jaar ontwikkelen en 1 jaar bouwen. Wanneer de locatle nog niet bekend is en 

bestemmingsplanwijziging aangevraagd moet worden za l de ontwikkelingstijd Ianger duren. De Regie geeft aan dat 

een CPO project maximaal binnen 3-4 jaar gerealiseerd moet zijn, wil het aantrekkelijk blijven voor eindgebruikers. 

Bij MO kan de doorlooptljd korter, omdat deelnemers sneller afhaken (behalve bij specifieke doelgroepen). Ze zijn 

geen projecteigenaar waardoor ze sneller verleid worden door alternatieven op de woningmarkt. Verder kan de 

doorlooptijd korter, omdat woningcorporaties al meer beslissingen hebben genomen in de voorbereiding. De 

corporatie kan bijvoorbeeld een standaard programma van eisen meegeveh. Uit een van de onderzoeken van dhr . 

Vos bij het SEV komt naar voren dat de prijsconsequentie van keuzes bij huurders in MO minder duidelijk is dan bij 

kopers. Het is daarom uitermate belangrijk om vooraf duidelijk te maken wat het budget is om vertraging en 

teleurstellin.g te voorkomen. ldealtter moet je als corporatle kunnen zeggen : "Deze keuze kost u zoveel extra per 

maand" . 

Concept 
De keuze voor een concept door een corporatie kan als trekker dienen voor een bepaalde groep eindgebruikers bij 

een CPO project. In de randvoorwaarden kan opgenomen worden dat moet worden voldaan aan een bepaald 

concept. Het is erg belangrijk dat de randvoorwaarden worden vastgelegd in de vorm van prestatie en niet de wijze 

waarop die prestatie wordt bereikt. Dhr. Kastein Iicht dit toe aan de hand van een voorbeeld. Wanneer gekozen 

wordt voor het concept duurzaamheid kan als prestatie worden gesteld dat het gebouw aan een bepaalde EPC~ 

norm moet voldoen. Hoe dat wordt bereikt, zal worden getoetst door de corporatie. Als de EPC-norm wordt 

gehaald, dan Is aan de eis voldaan. Oat is wat anders dan dat de corporatle stelt dat zonnepanelen, warmte 

terugwin-installaties etc. gebruikt moeten worden om aan de eis te voldoen. "Je moet de eindgebruiker de ruimte 

geven om aan een prestatie te voldoen, anders kun je het net zo goed zelf doen". Hetzelfde geldt bij het bepalen 
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van een architectonisch concept. In plaats van gedetailleerd te beschrijven hoe het ontwerp eruit komt te zien, kan 

beter een aantal beeldkwallteitseisen worden .geformuleerd. Het is dan aan een groep en architect om aan de 

welstandscommissie en corporatie te Iaten zien dat aan die eis is voldaan. "Wat is anders de meerwaarde om een 

andere partij opdrachtgever te Iaten zijn als je zelf de beslissingen wi l nemen?" 

Minimale mate van zeggenschap eindgebruiker 

De minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker is afhankelijk van de ontwikkelvorm (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap of mede-opdrachtgeverschap. Binnen CPO zijn er nog twee vormen te 

onderscheiden. De eerste is de pure vorm van particulier opdrachtgeverschap, waarbij de eindgebruiker 

verantwoordelijk is voor de gehele financiering en risico (CPO afstand). Bij de tweede vorm zal een corporatie steun 

verlenen aan de eindgebruiker, ofwel meefinanciering of rlsico overnemen (CPO met steun). Hieronder zal eerst 

benoemd worden wat volgens de adviesbureaus vormen van steun zijn, alvorens de minimale mate van 

zeggenschap van de eindgebruiker in de planontwikkeling en proces wordt besproken bij IPO/CPO afstand, CPO 

met steun en MO. 

Koppeling steun en mate van zeggenschap 
De adviesbureaus zijn het eens met de stelling: "De mate van zeggenschap van de corporatie dient gekoppeld te 

zijn aan de ondersteuning die ze geeft aan de eindgebruiker". Als een corporatie niet aan het stuur staat van een 

ontwikkeling, maar wei risico's loopt en kosten maakt, verlangen ze een positie waarbij het in de gaten houden van 

de prijs, planning en courantheid van de woningen inbegrepen is. Het is dan wei erg bela ngrijk om een scherpe 

definitie te maken van wat steun inhoudt en hoe zeggenschap wordt ingevuld. Vormen van steun die gekoppeld 

zijn aan meer zeggenschap zijn volgens De Regie en Urbannerdam; 

• achtervang 

• MGE constructies 

• het overnemen van risico's, zoals mee-investeren in plankosten 

Voorflnanclerlng valt aileen onder steun als de corporatie risico loopt. Meestal is dit nlet het geval. Het kan beter 

worden gezien als service: een lening die terug wordt betaald met rente. 

Als de corporatie niet aan het stuur staat, dus nlet de projectleiding doen, wil len ze in ru11 voor steun invloed op 

drie essentii:He dingen: 

• prijs 

• kwaliteit (courantheid van de waning) 

• voortgang van het project 

Door het nemen van een positie in het waarborgen van deze aspecten, hebben ze voldoende houva_s t dat hun geld 

goed gelnvesteerd wordt. 

Minimale mate van zeggenschap: proces 
De keuze van partijen is een van de essehtlele aspecten van zeggenschap In een IPO of CPO project. De 

eindgebruiker dient zelf de keuze te kunnen maken betreffende architect, begeleider en aannemer. Een corporatie 

kan wei voorwaarden stellen bij de keuze van partijen, maar bij voorselectie is er geen sprake van eigen 

zeggenschap en kan niet gesproken worden va11 CPO. Ze kan wei als voorwaarde stellen: "Om de belangen van 

andere partijen te waarborgen wordt u verplicht een keuze van partijen te maken". Adviesbureaus geven 

corporaties bijvoorbeeld altijd mee om als randvoorwaarde mee te nemen dat een begeleidingsbureau moet 

worden gekozen. Welke begeleider, dat staat dan open. De corporatie kan, maar hoeft verder geen, toezicht te 

houden op de realisatie; dat kunnen de bewoners prima 1elf organiseren. Bovendien geeft dit bewoners een gevoel 

van trots en een hogere tevredenheid. 
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Blj CPO met steun kan een corporatie wat meer zeggenschap verlangen. De keuze van partijen blijft open, maar het 

is begrijpelijk dat een corporatie als voorwaarde stelt dat ze wil instemmen met de keuze. Aangezien veto's niet 

bin.nen het kader van CPO vallen, is het van cruciaal belang dat van tevoren wordt afgesproken hoe groot de stem 

van de corporatie is. Dit zal samenhangen met de mate van steun die zij geeft. De corpora tie kan op deze manier 

positie innemen in de bewonersgroep en meestemmen. Een eventuele tegenstem van de corporatie moet 

natuurlijk wei goed gemotiveerd zijn; op deze manier behoudt de bewonersgroep zijn eigen zeggenschap . 

Bij MO ligt het eraan hoe risico en finanden verdeelt zijn tussen corporatie en eindgebruiker om een uitspraak te 

doen over de minimale mate van zeggenschap van gebruikers. Bij MO Tn de huur zijn 1n principe aile optfes lh het 

proces mogelijk. Meesta l wordt de keuze van adviesbureau gemaakt door de corporatie en als verplicht meegeven. 

Medeopdrachtgevers hechten in het proces de meeste waarde aan de keuze van architect. Het is belangrijk dat die 

keuze goed wordt begeleid . 

Minimale mate van zeggenschap: planontwikkeling 
Een corporatie kan zeggenschap uitoefenen over activiteiten uit het SO, VO en DO door deze als randvoorwaarde 

te stellen in het stedenbouwkundig plan (verkaveling en beeldkwaliteit) . De drie adviesbureaus zijn het bij CPO 

erover eens dat corporaties invloed kunnen uitoefenen op : 

• verkaveling 

• beeldkwaliteit 

• architectonisch concept 

• woningtype 

• volume (zo nodig} 

Het gaat dan om invloed dat terug te voeren is op stedenbouwkundig niveau. Het zou jammer zijn als de corporatie 

volledige invloed heeft op de verkaveling; dit betekent dat ze de hele verkaveling uittekenen. Overbodig, maar het 

Is wei mogelijk. Aspecten die niet terug te voeren zijn naar stedenbouwkundig nTveau en waar een corporatie zlch 

niet mee moet bemoeien, wll het project een gezonde kans van slagen hebben, zijn: 

• indeling van gebouwen 

• relatie van ruimten 

• plattegronden 

• doorsneden 

• gevels 

• constructie 

• detaillering 

• maatvoering 

In het bijzonder de indeling en relatie van ruimten. zijn voor de eindgebruiker belangrijk om volledige vrijheid te 

hebben. Een uitzcndering op invloed rn maatvoering is de beukmaat die als randvoorwaarde kan worden 

meegegeven door de corporatie. Bij de toetsing van het bestek kan de corporatie een controlerende of 

adviserende rol hebben. Het gaat dan strikt om het controleren of de randvoorwaarden zijn nagekomen en 

adviseren over de kwaliteit van het plan . 

Bij CPO met steun kah de corporatie oak invloed hebben op de materiaa lkeuze door dit te verwerken in het 

beeldkwalfteitplan; het is echter ook lets waar de eindgebruiker zelf lnvloed op wll hebben. Oak kunnen blj 

installaties duurzame eisen worden gesteld, zoals de aansluiting van de gehele wijk op biomassa. Het gaat hier 

weer om randvoorwaarden die terug te voeren zijn tot stedenbouwkundig niveau . 

Bij MO ligt het eraan hoe risico en financien verdeelt zijn tussen corporatie en eindgebruiker om een uitspraak te 

doen over de minimale mate van zeggenschap van gebruikers. Bij MO in de huur kan de corporatie in principe 



overallnvloed op hebben. Daarom Worden hieronder de as pecten gegeven waar MO deelnemers graag invloed op 

hebben: 

• woningtype 

• volume 

• indeling van gebouwen 

• relatie van ruimten 

• principe plattegronden 

• principe doorsneden 

• principe gevels 

• maatvoering 

Volume, eigen indeling en relatie van ruimte vinden medeopdrachtgevers het belangrijkst. Met de keuzes In het 

stedenbouwkundig plan Willen medeopdrachtgevers zich niet teveel mee bemoeien. De verkaveling en 

beeldkwaliteit willen zeals gegeven mee krijgen. 

3.1.3 Conclusie 

De besluitvorming van adviesbureaus bij het samenstellen van randvoorwaarden met corporaties valt te typeren in 

een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden van corporatie en doelgroep. De adviesbureaus gebruiken 

hiervoor een checklist waaruit beslissingen worden genomen door een corporatie. De checklist is voor intern 

gebruik en verschillend per adviesbureau. De hoofdstappen van deze werkwijze kunnen samengevat worden in vijf 

hoofdvragen; 

1. Wat zijn de doelstellingen van de corporatie en welke rol wil ze hterln spelen? 

2. Wat voor ideeen heeft de corpora tie bij het type project? 

3. Is er een locatie bekend en wat is er mogelijk binnen die locatie? 

4 . Wie is de eindgebruiker? 

5. Hoe wordt zeggenschap verdeeld tussen corporatie en eindgebruiker? 

Bij het stellen van deze vragen volgt de meest geschikte ontwikkelvorm en zal het adviesbureau beschrijven wat 

voor gevolg die keuze heeft op het project. In geval dat het initiatief komt van een groep eindgebruikers zal 

gevraagd worden naar hun ideeen over het project en gekeken worden of het past bij de uitgangspunten van de 

corporatie. Veel vragen uit de checklist komen overeen met beslissingen die gemaakt moeten worden in het 

vastgoedontwlkkelingsproces. Dit ondersteunt het vermoeden uit het vorfge hoofdstuk dat het 

vastgoedontwikkelingsproces gebruikt kan worden blj het stellen van randvoorwaarden voor eindgebruikers. 

Het grootste verschfl bij de invulling van activiteiten uit het vastgoedontwikkelingsproces tussen particulier· en 

mede-opdrachtgeverschap ten opzichte van het traditionele ontwikkelingsproces is dat de activiteiten gfobaler 

worden ingevuld. Particulier opdrachtgeverschap gaat om het verkopen van een locatie met een set aan 

randvoorwaarden. Er wordt een bepaatde richting gegeven door een corporatie, maar de precieze invulllng wordt 

gedaan door eindgebruikers. Het is daarom belangrijk dat randvoorwaarden niet te rigide worden opgesteld. De 

bepaling van doelgroep gebeurt door adviesbureaus door gebrulk te maken van de vofggroepmethode: iedereen 

die zich aangesproken voelt tot een bepaald concept of gedachtegoed behoort tot de doelgroep. Er worden 

hoogstens een aantal kenmerken van de doelgroep beschreven, zeals financieel bereik en organisatie. 

Randvoorwaarden blj de invulling van het concept worden opgesteld door middel van prestatte-eisen. De 

eindgebruiker wordt vrijgelaten blj de manier waarop de eisen worden gehaald . Verder verschilt de 

ontwikkelingstijd ten opzichte van het traditionele vastgoedontwikkelingsproces. Omdat eindgebruikers al vanaf 

het begin meedoen aan de ontwikkelfng mag de planning niet te lang duren, wll het aantrekkelljk blijven voor de 

eindgebruiker. De adviesbureaus hanteren een gemiddelde ontwikkelingstijd van 2-3 Jaar, met een maximum van 
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3-4 jaar. De activiteiten met betrekking tot locatie blijken hetzelfde als bij traditionele projectontwikkel ing. Het 

gaat ook bij particulier- en mede-opdrachtgeverschap om de vraag wat de externe randvoorwaarden zijn van een 

locatie . 

De minima le mate van zeggenschap bij CPO moet een zodanig karakter hebben deft eindgebruikers de 

eindbeslissing hebben. Ze moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om te zeggen: "Dit gaan we niet doen" . 

Gedurende het proces kan een corporatie geen uitspraken doen van wat wei of niet mag. Dit staat al beschreven in 

de randvootwaarden en kan niet meer worden veranderd; het uitspreken van veto's door de corporatie is dus 

uitgesloten. Daarnaast dienen randvoorwi'Jarden niet te gedetailleerd opgesteld te worden en teruggevoerd zijn op 

stedenbouwkundig niveau. Bovendien is er een aanta l aspecten waar de eindgebruiker vol/edige vrijheid in 

verlangd . 

Bij MO ligt de minimale mate van zeggenschap aan de verdeling van risico's en financiele investeringen tussen 

corporatie en eindgebruiker. Wei kan gesteld worden dat, wanneer de eindgebruiker weinig ruirnte krijgt bij de 

keuze van architect, bepaling van volume, indeling van gebouwen en relatie van ruimtes,er weinig deelnemers 

aangetrokken zullen worden tot het project. 

13.21NTERVIEWS WONINGCORPORATIES 

In de vorige paragraaf zijn de hoofdstappen bij de werkwijze van adviesbureaus ge'identlficeerd, de invu lling van 

activiteiten in het vastgoedontwikkelingsproces beschreven en de kaders van partlculier- en mede

opdrachtgeverschap bepaa ld. Dit is gedaan uit het oogpunt van adviesbureaus. In deze paragraaf zal vanuit het 

oogpunt van woningcorporaties dieper worden ingegaan op de geschetste hoofdstappen door adviesbureaus. Wat 

zijn de doelen van corporaties om te participeren in IPO, CPO en MO? Welke rollen nemen ze hierbij in? Hoe kijken 

zij aan tegen aspecten uit het ontwikkelproces? Wat zijn hun overwegingen bij het stellen van randvoorwaarden 

aan eindgebruikers? Op dit soort vragen zal een antwoord gegeven worden in deze paragraaf. 

3.2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Keuze van onderzoekseenheden 
Voor dit gedeelte van het praktljkonderzoek is als onderzoekseenheid gekozen voor woningcorporaties met 

ervaring op het gebied van particulier- en/of mede-opdrachtgeverschap. Er wordt gebruik gemaakt van twee 

informatiebronnen: eigen diepte-interviews en interviews gehouden door de DSP-groep. Voor dit onderzoek zijn 

twee diepte interviews gehouden met de volgende personen ~ 

• Hans van Voorene (Senior projectmanager en conceptontwikkelaar, Stichting Trudo Eindhoven) 

• Stephan van Erp (Manager strategie en beleid, Casade Waalwijk) 

Woningcorporatie Trudo is de afstudeerplaats waar deze scriptie is geschreven. Trudo heeft ervaring in een aantal 

):lrojecten ln individueel- en collectlef particulier opdrachtgeverschap. De corporatie staat bekend om haar imago 

om zaken 'anders' aan te pakken. Door middel van een diepte interview zal inzicht verschaft worden in de manier 

waarop zij werken bij CPO en IPO projecten. Casade is gekozen, omdat zij gebruik maken van een interessant 

model bij de start van een CPO of MO project: 'het schuifenmodel'. Het model wordt gebruikt aan de start van een 

project. Samen met de eindgebru iker zu llen beslissingen worden genomen die van invloed zijn op de 

randvoorwaarden; keuzes van bepaalde aspecten zijn van invloed op andere aspecten. Omdat het model veel 

gelijkenissen toont met de ideeen voor het model in dit onderzoek wordt het gebruikt als inspiratiebron. Door een 

diepte-fntervlew wordt bekeken hoe het model is ontwikkeld . 

De andere bron van informatie komt van de DSP-groep. Dit is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau 

gevestigd in Amsterdam. In opdracht van het ministerie van BZK zljn ervaringen van wontngcorporaties met 

41 J OporachtgeveJF.'-o . 



particulier- en mede-opdrachtgeverschap in kaart gebracht. Op basis van 39 (telefonische) interviews met 

woningcorporaties die bezig zijn met CPO is in beeld gebracht wat ervaringen, randvoorwaarden, kansen en 

bedreigingen zijn. Daarna zijh tien voorbeeldprojecten geselecteerd die als koploper kunnen worden bestempeld 

op het gebied van CPO. Uitgangspunt bij de keuze van deze projecten is onderlinge diversiteit van projecten en 

corporaties en natuurl ijk de bereidheid van corporaties om mee te werken aan het onderzoek. Bij deze projecten 

zijn diepte-interviews gehouden met de betrokkenen van de corporaties. De interviews zijn afgenomen met de 

volgende corporaties: 

• De key (lk bouw betaalbaar, Almere) 

• Ons Huis (Zonne entree, Apeldoorn) 

• Thuisvester (Nieuwe Zoek, Rucphen/Steenbergen) 

• Kennemer won en (Vrije geest, Castricum) 

• Trudo (landnof-Zuid, Eindhoven) 

• Domein (Bioemenbuurt-Zuid, Eindhoven) 

• De Woonplaats (Velve Lindenhoft, Enschede) 

• WBVG (Extra pool, Nijmegen) 

• Woonstad (De Driehoek) 

• Woonbron (De omscholing) 

Dataverzamelingsmethode 
Tijdens een expertsessie/terugkoppelbljeenkomst, georganfseerd door de DSP-groep, viel op dat het onderzoek 

veel overlap heeft met het praktijkonderzoek in deze scriptie. Daarom is afgesproken om onderzoeksresultaten 

met elkaar te delen. Aangez.ien een aantal interviewvragen nagenoeg hetzelfde zijn als in dez.e scriptie, worden de 

interviews uit deze scrTptie aangevuld met de resultaten van de interviews van de DSP-groep. De interviewvragen 

van de DSP-groep zijn te vinden in bijlage 2. 

Het onderzoek van de DSP-groep bestaat uit twee delen: een quickscan onder 39 corporaties die ervaring hebben 

opgedaan met een of meerdere gerealiseer-de (C)PO projecten, en daarna een verdiepingss lag door het beschrJjven 

en analyseren van tien voorbeeldprojecten verspreid over Nederland. Het eerste gedeelte vindt plaats door middel 

telefonische interviews en het laatste gedeelte aan de hand van face -to-face gesprekken. 

De twee diepte-interviews gehouden met Hans van Voorene en Stephan van Erp zijn explorerend van aard. De 

deelnemers krijgen de ruimte om verder uit te weiden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vragenderwijs 

zal geexploreerd worden hoe de deelnemers te werk gaan bij particulier opdrachtgeverschap. Bij het samenstellen 

van vragen is wederom het ontwikkelproces als onderlegger gebruikt. De volgende topics komen aan bod: 

• ervaring 

• a an Ieiding en doelen 

• rol corporatie 

• randvoorwaarden 

• ontwikkelvormen 

• eindgebruiker 

• locatie 

De topics zijn verdeeld over drie thema's: ervaring en motivatie, samenstellen randvoorwaarden en activiteiten 

ontwikkelingsproces. Dit zorgt voor meer structuur en het gemakkelijk beantwoorden van de deelvragen. Omdat 

de ontwikkeling vah het schuifenmodel van Casade een erg specifiek onderwerp is, wordt deze niet besproken bij 

de resultateh. Aspecten uit het schuifenmodel die raakvlak hebben met bovenstaande topics worden wei 

meegenomen bij de presentatle van resultaten. 
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Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens 
Voor het afnemen van het interview met Stephan van Erp is een afspraak gemaakt op kantoor van Casade. Het 

interview met Hans van Voorene is afgelegd in de trein op weg naar de expertmeeting van de DSP -groep. De 

vragenlijst is voor het plaatsvinden van het interview opgestuurd naar beide deelnemers, zodat ze zich konden 

voorbereiden. Bij beide interviews is besloten een geluidrecorder te gebruiken om zoveel mogelijk informatie te 

registreren en voor meer interactie met de deelnemer. Deze methode is erg geschikt bevonden tijdens de 

interviews met adviesbureaus . 

Analyse 
Na het plaatsvinden van de interviews zijn de antwoorden zo letterlijk mogelijk verwerkt. Uit de resultaten van de 

interviews van de DSP kunnen de meeste vragen van de interviews uit dit onderzoek oak beantwoord worden, 

omdat de vragen nagenoeg gelijk zijn gesteld. Daarna zijn de essentles van de antwoorden van aile interviews 

gefilterd en per vraag naast elkaar gelegd in bijlage 3. Bij conflicterende antwoorden z.al gekozen worden voor het 

antwoord van de DSP-groep, omdat deze meer representatief is. Uit de analyse blijkt echter dat er geen 

conflicterende, maar aanvullende antwoorden zJjn. De antwoorden uit de interviews van DSP-groep geven 

complete antwoorden en worden aangevu ld met voorbeelden of ultzonderingsgevallen uit de diepte-lntervlews in 

dit onderzoek . 

Betrouwbaarheid en va liditeit 
De ge'interviewden in dit onder:zoek hebben ervaring met een aantal projecten in particulier opdrachtgeverschap. 

Hans van Voorene heeft ervaring met een aantal projecten in collectief- en individueel particulier 

opdrachtgeverschap. Stephan van Erp is bezig geweest met twee CPO-projecten; het eerste project, project 

'Alphabet', is een van de grootste CPO-projecten in Nederland (69 woningen). Door de interviews van de DSP

groep blj dit onderzoek te betrekken wordt de betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd. In Nederland zijn nag 

niet veel corporaties bezig met particu lier- en mede-opdrachtgeverschap. Een respons van 39 corporaties geeft een 

betrouwbaar beeld van de manier waarop corporaties te werk gaan bij CPO en MO . 

3.2.2 Resultaten 

De resultaten zullen gepresenteerd worden aan de hand van de geschetste thema's en topics. Bij vragen waaruit 

antwoorden zijn te herleiden uit de interviews van de DSP-groep en de interviews afgenomen in dit onderzoek, 

zullen die van de DSP-groep de leidende draad vormen, omdat deze een grotere betrouwbaarheid hebben . 

Ervaring en motivatie 

Ervaring 
De ervaring van corporaties met (C)PO projecten is beperkt. Van de ruim 400 corporaties in Nederland heeft 

slechts een deel betrokkenheid in een (C)PO project. Wellicht hebben ze moeite met de omslag van topdown naar 

bottumup, wat een andere werkwijze vereist. Van de corporaties met betrokkenheid met CPO zijn er niet veel met 

ruime ervaring. Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 40 gelnterviewde corporaties, per corporatie 

gemiddeld een tot drie CPO projecten zijn gerealiseerd met een projectgrootte van gemiddeld twintig woningen . 

Daartegenover staan een aantal ultzonderingen met groottes van 60 woningen (Vrijburcht, Amsterdam), 125 

woningen (Kersentuin, Utrecht), 400 kavels (lk bouw, Almere) en rond de 400 woningen (Bioemenbuurt-Zuid, 

Eindhoven). Het project Alphabet van Casade behoort ook tot de uitzonderingen; met een grootte van 61 

woningen behoort het tot een van de grootste CPO projecten van Nederland . 

Aanleiding en doel 
Het hoofddoel om te kiezen voor CPO is voor corporaties keuzevrijhei.d te bieden voor kopers en huurders, ofwel 

een betere aanslulting op de vraag; zowel Trudo als Casade onders-teunt deze conclusie. Casdade heeft dit zelfs als 

missie gesteld: 'Op allerlei fronten proberen om de stem van onze klanten kracht te geven'. CPO hoeft niet altijd 



het middel te zijn om dit doe! te behalen. Corporaties kiezen liever voor tussenvormen in plaats van 100% CPO. 

Andere veel voorkomende redenen zijn: 

• Participatie van toekomstige bewoners bij de ontwikkeling van hun eigen won1ng en hun wijk wat leidt tot: 

o Vergroting van de binding met hun woning 

o Vergroting van binding met hun woonomgeving, zoa ls een herstructureringswijk (Bioemenbuurt, 

Eindhoven). 

o Empowerment van huurders en starters 

• Doorstroming op de woningmarkt door goedkoper te bouwen en daarmee een koopwoning binnen het 

bereik brengen van starters (Kennemer Wonen, Vrijegeest/ De Key en Dudok Wonen, Almere/ Zonne 

Entree, Apeldoorn). 

• Nleuwe (kopers)groep aantrekken in een (herstructurerings)wijk (De Drtehoek, Rotterdam). 

• Financiele risicosprefdlng en daarmee grotere flnanciele haalbaarheid van een project in koop. 

Samenstellen randvoorwaarden 

De randvoorwaarden die corporaties samenstellen, volgen uit verschillende thema's. De eerste randvoorwaarden 

die geformuleerd worden, volgt uit het type corporatie dat de ontwikkeling initieert. Casade zet zichzelf neer als 

een echte sociale huisvester; er wordt bewust gekozen om aileen mensen te bedienen met een kleine 

portemonnee. Daarom is het maximum bedrag voor de stichtingskosten begrensd tot sociale koop (170.000). 

Eindgebruikers die willen ontwikkelen boven dit bedrag worden verwezen naar andere partijen. Daarnaast is als 

randvoorwaarde gesteld dat huurders ook mee kunnen doen in een CPO/MO initiatief. Trudo heeft in haar missie 

beschreven om onderscheidend te zijn; het uitgangspt.Jnt rs om bij ieder project lets kenmerkends te ontwikkelen . 

Dat kan fysiek zijn, zoals in de architectuur, maar kan ook in het proces zitten, zoals het faciliteren van bijzondere 

doelgroepen. Dit soort randvoorwaarden volgen uit de missie van een corporatie. 

Daarna wordt bekeken wat voor rol de corporatie gaat spelen in de ontwikkeling. Woningcorporaties vervullen bij 

particulier opdrachtgeverschap verschill ende rollen, van een achtergrondrol tot 'kartrekker'. Uit praktijk blijkt dat 

de rol van de corporatie gedurende het proces kan veranderen, vaak met voorbedachten rade, soms ook niet. Bij 

de ontwikkeling van huurwoningen is ze projecteigenaar, bij koop is het minder eenduidig. In figuur 3.1 worden 

drie rollen onderscheiden, waarbij de rol van de corporatie nadrukkelijker wordt: 

.. en ro l bewoners 

,------------------------· : Bij koop: t 

1 Achtervang% Woningen ! 
: Voorfinanciering adviseurskosten 

1 
: • Starterslening (doelgroep starters) 1 

L------------------------l 

Achtervan1 ~ I Opdl'ilcht~ever 
. ---~--------------------. 
: Bij koop; 1 

1 • Kaders inhoud, financieel, juridisch : 

' 1 • Toetsmomenten : 
1 

• Advies a 
f I 

L------------------------~ 

Kadersteller ~ I Opdrachtgever 

·---------------~~--------• I 
1 Bij huur en koop: 1 

: • Kaders en voorselectie architect ed l 
I • Toetsmomenten I 
I I 
1 • Begeleiding bewoners 1 
I l 
1 Verantwoordelijk voor bouw 1 

Projectleider ~ Mede-opdrachtgever 

' - ---- ---~----~---~------~ 
Figuur 3.1 Rollen corporotie en bewoners, DSP·groep 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • • 
• 



• • • • • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • • 
• • 
• • 
• • 
• 
• • • 
• • • 
• • • • 
• • 

De rol van achtervang en voorfinancier kan ook opgenomen worden in de andere twee rollen. De rol van 

projectleider komt het meeste voor, gevolgd door achtervang en voorfinancier. De rol van projectleider wordt 

gerekend tot mede-opdrachtgeverschap. De eindgebruikers zijn doorgaans niet eindverantwoordelijk. De 

corporatie heeft invloed omtrent de keuze van architect, de keuzes voor het antwerp en aannemer, al dan niet aan 

de hand van voorselecties. Als de doelgroep voornamelijk meedenkt in het proces is er sprake van mede

opdrachtgeverschap. De rol van achtervang en voorfinancier komt vooral voor wanneer bewoners en gemeente 

het initiatief hebben genomen en een corporatie wordt betrokken. Meestal ligt er al een plan op tafel, zodat de 

corporatie kan beslissen of ze daarbij achtervang, voorfinanciering of een MGE constructie willen verlenen. De rol 

van kadersteller is in de minderheid; corporaties lUken moeite te hebben met loslaten. Bij het stellen van kaders 

worden aileen cruciale (ontwerp)beslissingen getoetst. Volgens de heer van Erp is het hierblj belangrijk dat 

eindgebruikers weten hoelang de corporatie betrokken zal zijn 1n het proces . 

De heer van Voorene merkt op dat locatie en doelgroep belangrfjke thema's vormen waaruit randvoorwaarden 

voortkomen. De locatie geeft een historische context, natuurlijke context, grondprijs waardoor een bepaalde 

dichtheid behaald moet worden etc. De locatie geeft het kader waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Aan de andere 

kant wordt gericht op een bepaalde doelgroep. Daaruit kunnen ook bepaalde randvoorwaarden komen, 

bijvoorbeeld dat de woningen niet te duur mogen zijn of dater woningen met werkruimte gemaakt gaan worden . 

Casade gebruikt het schuifenmodel om een set van criteria samen te stellen aan de start van een project. De 

criteria zijn geordend volgens de thema's hoofdschakelaars (belangrijkste aspecten), projecteigenschappen, 

groepseigenschappen en insteek corporatie. Het invullen van het model gebeurt samen met de eindgebruikers. Het 

model is dus ook een communicatremlddel. Nadat 'ja' is gezegd tegen deze set van maatregelen (als eindgebruiker 

en als corporatie) kunnen deze later niet meer veranderd worden. Daarna heeft de corporatie nog maar weinig 

bemoeienis in het traject van spelregels en randvoorwaarden . 

De resultaten uit de int erviews afgenomen door de DSP -groep ondersteunen de antwoorden gegeven door Trudo 

en Casade. Uit de expertsessie komt naar voren dat de belangrijkste overwegingen bij het formuleren van 

randvoorwaarden door corporaties zlch bevinden binnen de thema's: doel corporatie, rol corporatie en 

financiering, doelgroep, locatie en type ontwikkelvorm . 

lnvulling aspecten ontwikkelproces 

Ontwikkelvormen 
De keuze van ontwikkelvorm door Trudo en Casade is niet eenduidig. Casade doet dit meestal vanuit haar 

portfoliostrategie. Vanult het ondernemingsplan zijn een vijftal type projecten bepaald om de stem van de 

eindgebruiker te vergroten, zoals beschreven in de missie. Wanneer zich een kans voordoet, bijvoorbeeld biJ sloop 

of nieuwbouw waarbij er geen bestemmingsplanprocedure doorlopen hoeft te worden, kan gekozen worden voor 

ontwikkelingen in MO of CPO. Het kan ook zijn dat een wethouder CPO omarmt en projecten wil realiseren samen 

met de corporatie. Er is dus geen algemene strategie bij de keuze van ontwikkelingsmethode. Hetzelfde geldt voor 

Trudo. De heer van Voorene Iicht dit toe. met een voorbeeld. Trudo heeft bij een aantal projecten gekozen voor 

I PO. Deze keuze volgt uit de locatie, "Een locatie met mooie grote kavels, grote tuinen, waar je solitair woningen op 

kan zet ten, moeten mensen lekker hun gang kunnen gaan. Waarom zou je daar als ontwikkelaar tussen gaan 

zitten?" De verdiensten voor de corporatie zitten dan in de grond'verkoop. De grondopbrengst kunnen weer 

ge'investeerd in andere projecten. Wat precies bepaalt welke ontwikkelvorm wordt gekozen, is situationeeL Ook uit 

de interviews van de DSP-groep volgen, buiten de locatie, geen eenduidige conclusies over de argumentatle bij de 

keuze tussen CPO, IPO en MO . 
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Eindgebruiker 
De meest voorkomende doelgroepen b1j CPO/MO proj ecten van corporaties zijn: 

• Starters: dit is de belangrijkste doelgroep van corporaties bij de ontwikkeling van koopwoningen. St arters 

kunnen eigen huurders zijn die won ingcarriere kunnen maken naar koop. Vanwege het bouwen in 

kostprijs bij CPO en een eventuele korting op de VON-prijs komt een koopwoning binnen het f inancieel 

bereik van een starter. 

• Middensegment: de andere doelgroep binnen koop is het middensegment. Dit gaat om mensen van 

modaal tot 2x modaal inkomen. Corporaties kiezen voor deze groep om nieuwe daadkrachtige groepen 

binnen de Wljk t e halen, om de wijk een nieuwe impuls en uitst rallng te geven . Een goed voorbeeld 

hiervan is de wijk Katendrecht in Rotterdam. 

• Huurders: deze groep komt nog niet veel voor bij CPO/MO projecten. Huurders worden vooral betrokken 

bij stedeliJke vernieuwingsgebieden. Wanneer de bestaande voorraad gesloopt wordt, is MO een ideaal 

instrument om de sociale binding van de oude wijk te behouden en te versterken. 

Woningcorporaties kij ken naar de doelgroep vanuit hun missie en doelstellingen. Trudo heeft bijvoorbeeld in haar 

visie geformuleerd zich te r ichten op de volgende doelgroepen: starters, kenniswerkers, creatieve ondernemers en 

bijzondere doelgroepen (daklozen, werklozen, ex-psychlatrische patlenten etc.). Dit volgt uit haar missie: 'Dare to 

be different'. Nieuwe woningen worden meestal ontwikkeld met het oog op deze doelgroepen. De DSP-groep 

constateert ook een nauwe relatie tussen doelen en doelgroepen bij corporaties. Woningcorporaties kijken naar de 

eindgebruiker door een afweging te maken met het doel dat ze willen bereiken (zie figuur 3.2). Is het doel 

'doorstoom en woningcarr iere', dan is de doelgroep starters, of als doe I wordt gekozen 'Leefbaarheid : sterke 

binding wo ning/wijk/kern' dan is een mix van kopers en huurders geschikt. Verder kan een corporatie als doel 

hebben 'risico's versprelden'. Daarbij is het aantrekken van kopers met een middeninkomen een optie. Dezelfde 

doelgroep kan aangetrokken worden om een verslechterende wijk een nieuwe impu ls te geven. 

Onderstaand figuur geeft deze afweging van doelen en doelgroepen duidelijk weer: 

Fin risicospreiding 

Kopers 
middeninkotnen 

Kopers + 
huurders 

Leefbaarheid: 
S1erke binding wooing/ wijk/ kern 

Figuur 3.2 Alweging doe/ ef) doelgroep, DSP·groep 
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Binnen de beschreven doelgroepen bestaan natuurlijk tal van variaties aan groepen. Het is daarom oak belangrijk 

om naar doelgroepen te kijken vanuit de kenmerken die ze hebben. Vooral bij CPO en MO projecten is het 

belangrijk om te weten wat de voorkeuren en mogelijkheden van een doelgroep zijn. Casade gebruikt in haar 

schuifenmodel de volgende groepseigenschappen: 

• organisatie bewoners 

• leeftijd 

• professionalisme groep 

• belang betaalbaar bouwen 

• belang zelf ontwerpen 

• mate van 'idealisme' 

• behoefte collectiviteit 

Dit geeft een beeld van wat voor groep betrokken is in de ontwikkeling. Hier kan rekening mee gehouden worden 

bij het nemen van beslissingen . 

Locatie 
Corporaties kijken niet veel anders naar locaties dan bij tradltionele projectontwikkeling. Het gaat nag steeds om 

de vraag: "Wle zou er willen wonen en wat is er mogelijk binnen de externe voorwaarden?". De locatie is wei 

bepalend bij de keuze van ontwikkelvorm (zie figuur 3.3). Als de randvoorwaarde nag niet zo ruim zijn gesteld, is 

het interessant voor partlculier opdrachtgeverschap. Uitleglocaties lenen zich goed voor nleuwbouw met de 

mogelijkheid voor grondgebonden woningen en IPO. Meestal is de corporatie grondeigenaar en bepaalt zij €en 

grondprijs voor de doelgroep. Een realistische grondprijs is erg belangrijk, met name voor starters. Binnenstedelijke 

locaties zijn meer geschikt voor CPO of MO. Bij (sloop) nieuwbouw is CPO of MO een geschikt middel om de sociale 

binding van de herstructureringswijk te behouden en te vergroten . De corporatie moet er wei rekening mee 

houden dat het CPO project een deelproject kan zijn binnen een grater geheel. De voortgang van de grotere 

gebiedsontwikkeling bepaalt het tempo van CPO. Renovatie of transformatie van bestaande bouw behoort ook tot 

een van de mogelijkheden bij binnenstedelijke locaties. Kluswoningen zijn bijvoorbeeld erg interessant voor 

behendige starters met een kleine portemonnee; door veel zelf te doen, wordt bespaard op kosten. Onderstaand 

figuurvat de twee soorten locaties sa men bij de keuze van een ontwikkelihgsmethode: 

Locatie en type cpo 

Voortgang grot ere 
gebiedsontwikkeling bepaalt tempo cpo 

.. 

(Sloop) nieuwbouw 

Binnenstedelijk :=========::: 
Renovatie/ transformatie 

Rekening houden met 
bouvJtechnische staat bestaande bouw 

Uitle1locatie ..~~------N-ie_u_w __ bo--uw------~ Corporatie grondeigenaar: 
bepaalt grondprijs (mn voor starters van belang) 

Figuur 3.3 Type locatle en keuze ontwikkelvorm, DSP-groep 



De binnenstedelijke locaties worden complexer bevonden dan uitleglocaties. Dit komt door enerzijds door 

restricties (bijvoorbeeld door de gemeente) en anderzijds door beperkingen van bestaande bouw ( bijvoorbeeld de 

plattegronden). Casade gaat nog verder in op de locatie door het stellen van de volgende vragen over de locatie: 

• Is de locatie al in beeld? 

• Is de locatie al in eigendom? 

• Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? 

• Hoeveel woningen gaan er gerealiseerd worden? 

• Is er al gemeentelijk beleid? 

Vooral het eerste aspect vinden bewoners belangrijk om te weten. De beschikbaarheld van een locatie staat in 

directe relat ie met de tijdsduur van het project. Oat schept verwachtingen. 

3.2.3 Conclusies 

Corporaties hebben relatief weinig ervaring met particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Van de 400 corporaties 

heeft slecht een klein deel ervaring met dit fenomeen. Dit zou kunnen liggen aan de omslag in denken, van 

topdown naar bottumup. Dit is een cultuurornslag voor corporatie waardoor de werkwijze moet veranderen. De 

positieve effecten van particulier opdrachtgeverschap lopen parallel met de sociale doelstellingen van een 

corporatie. Het belangrijkste doel voor corporaties om te kiezen voor particulier- of mede-opdrachtgeverschap is 

keuzevrijheid bieden voor kopers en huurders. Een betere aansluiting op de vraag zorgt niet aileen voor het 

behalen van sociale doelstellingen, maar ook voor het simpele feit dat wonlngen worden verkocht. Andere 

doelstellingen zijn: stimuleren van participatie en doorstroming, nieuwe kopersgroepen aantrekken en financiele 

risicosprefding. 

Het samenstellen van randvoorwaarden door woningcorporaties in IPO, CPO en MO projecten begint bij de mlssie 

van de corporatie en de rol die ze willen spelen in de ontwikkelfng. Er vallen drie rollen te fdentificeren: 

achtervang/voorfinancier, kaderste/ler en project/eider. De. meeste corporaties kiezen voor een projectleidersrol 

om zoveel mogelijk eigen controle te houden; deze rol hoort bij mede-opdrachtgeverschap. Om ook in CPO 

projecten te participeren, moeten corporaties 'leren Joslaten' en vertrouwen hebben in de eindgebruiker. Bij de rol 

van kadersteller kunnen corporaties toch nog sturen op de ontwikkeling door het stellen van randvoorwaarden. De 

verdere invull ing wordt overgelaten aan de eindgebrulker. Ander randvoorwaarden komen voort uit de doelgroep, 

/ocatie en type project en de keuze van ontwikke/vorm. Deze aspecten zullen meegenomen worden bij de 

ontwikkeling van het model In het volgende hoofdstuk. 

Wat opvalt aan de resultaten van de intervrews is dat corporaties geen eenduidige methode hebben om te klezen 

voor een ontwikkelingsmethode. De keuze van ontwikkelvorm wordt van tevoren gemaakt, bijvoorbeeld door 

afspraken met de gemeente. De enige concrete indicator, welke wordt gegeven bij de keuze voor een bepaalde 

ontwikkelingsmethode, is de locatie. Een locatie met veel ruimte, een ongevoellge omgeving voor wat er wordt 

neergezet en weinig externe randvoorwaarden wordt gezien als ideaal voor grondgebonden woningen en IPO. Bij 

binnenstedelijke locat ie is CPO of MO een meer geschikte ontwikkelingsmethode. Bij de ontwikkeling van het 

model in het volgende hoofdstuk is het dus belangrijk om een algemene methode te 1mplementeren bij de keuze 

van een ontwikkelingsmethode. Wat verder opvalt, is dat woningcorporaties in tegenstelling tot advies

/begeleidingbureaus niet de volggroepmethode gebrulken bij het benaderen van eindgebruikers. De doelgroep 

staat vee/ dichter bij de doe/en die de corporatie zichzelf heeft gesteld. Meestal worden in de visie bepaalde 

doelgroepen geformuleerd, ongeacht het soort project . Deze doelgroepen zullen per corporatie verschillend zijn. 

De meest voorkomende zijn: starters, middeninkomens en huurders. 
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INSTRUMENT-
ONTWIKKELING 

In dit hoofdstuk vindt de instrumentontwikkeling plaats dat woningcorporaties 

ondersteunt bij het ste/len van randvoorwaarden aan eindgebruikers bij 

partfcu/ier- en mede~opdrachtgeverschap. De resultaten uit het theoretisch- en 

praktijkonderzoek zu/len als input dienen bij de ontwikke/ing van het model. In 

dit hoofdstuk zul/en al/ereerst de uitgangspunten en keuzes worden benoemd, 

om vervolgens het model verder uit te werken. 
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4.1 UITGANGSPUNTEN INSTRUMENTONTWIKKELING 

Hieronder zullen de uitgangspunten besproken worden die als input dienen voor de ontwikkeling van het CPO 

model. De uitgangspunten komen voort uit het theoretisch- en prakt ijkonderzoek in deze scriptie. 

1. Verdeling en invulling van zeggenschap 

Particulier- en mede-opdrachtgeverschap met woningcorporaties kan gezien worden als een spel van geven en 

nemen tuS'Sen corporat ie en eindgebruikers. Bij traditionele projectontwikkeling is er slechts een partij, de 

projectontwikkelaar, die beslissjngen maakt die leiden tot de ontwikkeling van woningen , In de pure vorm van 

particu lier opdrachtgeverschap is er ook maar een partij, de eindgebrurker of de vereniging, die beslissingen maakt 

die leiden tot de ontwikkeling van een waning. Bij deze vorm van particulier opdrachtgeverschap zijn er twee 

partijen die een bepaa lde mate van zeggenschap verlangen in het ontwikkelingsproces. Hoewel de eindgebruiker 

'de kapitein op het sch ip' is bi} particulier opdrachtgeverschap, kunnen corporaties zeggenschap uftoefen door het 

stellen van randvoorwaarden bij de start van een project. Bovendien kunnen corporaties in allerlei vormen steun 

verlenen en daarvoor (meer) zeggenschap verlangen in het ontwikkelproces. Figuur 4.1 geeh dit principe weer: hoe 

meer randvoorwaarden van de corporatie (grotere driehoek corporatfe), hoe minder de mate van zeggenschap van 

de eindgebruiker (kleinere driehoek). Volgens dit principe zal het model worden ontwikkeld. 

Eindgebruiker(s) 

~and•oo<Waa,den Woningco,po,atie 

·~ 
Mate van zeggenschap 

figuur 4 .1 Rondvoorwoorden en mote von zeggenschop 

2. Vastgoedontw ikkelingsproces als basis voor checklist 

Om de mate van zeggenschap en de invulling ervan te achterhalen, dient een inventarisatie gemaakt te worden van 

voorkeuren van de corporatie (en elndgebrulkers, als deze al1n beeld zijn) in het ontwJkkelproces. Deze worden 

verzameld in een checklist met aspecten waarover de corporatie een beslissing moet nemen. Uit de beslissingen 

van de corporatie zu llen de randvoorwaarden voortvloeien; het vastgoedontwikkelingsproces zal dus dienen als 

onderlegger voor de checklist. In paragraaf 4.2 zal worden uitgelegd welke aanpassingen en aanvullingen worden 

gemaakt om het ontwikkelingsproces als werkbare onderlegger te kunnen gebruiken voor het model. 

3. Randvoorwaarden vooraf helder, dwingen tot beslissingen 

Corporaties zijn in het traditionele proces gewend om stap voor stap en per fase beslissingen te maken die leiden 

tot de ontwikkeling van woningen (zie figuur 4.2), 

WoningcorporatiP e-e·et-e-et-etetete~e-;e-
'"11.,11., Dt/mili< SO VO 00 VotkotJo 1!~/,sot/t E'mio/Mtit & 't)ehl:et 

figuur 4.2 Beslissingsmomenten corporotie in het troditionee/ proces 
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Bij partjculier opdrachtgeverschap is de eindgebruiker al vanaf het begin van het proces betrokken. De corporatie 

moet vooraf al weten wat ze voor ogen hebben om realistische verwachtingen te scheppen naar de eindgebrulker . 

Randvoorwaarden moeten dus vooraf helder zijn om vertraging en frustratie te voorkomen en de kans op afhaken 

te verkleinen; ook al zijn dit beslissingen die in het traditionele proces pas later worden gemaakt (zie figuur 4.3) . 

Voor de ontwikkeling van het model betekent dit dat de corporatie gedwongen moet worden om nu al uitspraken 

te doen over activiteiten later in het proces, voordat er mensen worden geworven . 

WoningcorporatiP -·-+--- +--1f-+----+---+-
,,tt ,.ar,~r O<firt flte SO VO 00 R~DIIIOflt Oolot(Otle & bl!heer 

Randvoorwaarden 

Figu.ur 4.3 8e51is.singsmoment corporotie in het CPO proces 

4. lnvloeden van activiteiten op elkaar {impliciete gevolgen) 

Randvoorwaarden moeten vooraf helder zijn. Daardoor dienen veel beslissrngen vooraf te worden gemaakt door 

de corporatie. Deze beslissingen staan niet los van elkaar, activiteiten in het ontwikkelproces staan in relatie tot 

elkaar. Bijvoorbeeld, de keuze voor het ontwikkelen van huurwoningen draagt automatisch met zich mee dat de 

keuze voor particulfer opdrachtgeverschap afvalt: er kan aileen gekozen worden voor tradltlonele 

projectontwikkeling of mede-opdrachtgeverschap. Een goed beeld van de wijze waarop activiteiten tot elkaar in 

relatie staan, is cruciaal bij het nemen van beslissingen. Hiervoor is kennis vereist van het ontwikkelproces en van 

de spelregels van particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Het model z.al dus inzichtelijk moeten maken hoe 

actlvlteiten zich tot elkaar verhouden en goede sturing moeten geven bij het nemen van beslissingen. In paragraaf 

4.3 zullen deze 'impliciete keuzes' worden uiteengezet . 

5. Keuze van ontwikkelingsmethode 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat woningcorporaties geen algemene strategie hebben bij het kiezen van een 

ontwikkelingsmethode, Hlerdoor kan een ontwikkelingsmethode gekozen worden die niet goed past bij de 

doelstellingen. Het gevolg is dat later in het proces van ontwikkelingsmethode veranderd wordt, of de 

doelstellingen van de corporatie worden bijgesteld. Het model dient daarom een methode te implementeren 

waardoor deze keuze op de juiste manier wordt gemaakt. 

6. Theoretische definitie & minimale mate van zeggenschap 

De theoretische definities in de lfteratuur van particulier- en mede-opdrachtgeverschap zijn niet eenduidig 

beschreven; de definitie bevat een aantal grondbe.ginselen waaraan moet worden voldaan. Echter, de term 

zeggenschap, misschien wei het belangrijkste grondbeginsel, is vaag omschreven en laat ruimte tot interpretatie. 

Dit heeft tot gevolg dat projecten als CPO worden bestempeld, maar dit in werkelijkheid niet zijn. Door een te 

geringe mate van zeggenschap van de eindgebruiker loopt de woningcorporatie het risico dat maar weinig 

deelnemers worden getrokken tot het project. Het gaat dus om de vraag; "Hoe ver kan het schuifje in flguur 4 .1 

verplaatsen, wil het nog vallen onder de definitie van particulier- of rnede-opdrachtgeverschap?" In dit onderzoek 

zijn de begrippe,n particulier- en medeopdrachtgeveschap scherp gedefinieerd door een afbakening van de 

minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker. De resu(taten wocden rneegenom.en in het modet . 

7. Praktisch model 

Projecten in particulier- en mede-opdrachtgeverschap zijn erg divers, qua omvang, aanpak, rollen etc. Het is 

daarom fastig, eigenlijk onmogelijk, om een model te ontwikkelen dat aile aspecten van particulier- en mede

opdrachtgeverschap zal beslaan. Daarom wordt een evenwicht gezocht tussen volledigheid en gebruik; liever een 

kort, betrouwbaar en praktisch model dat vaak wordt gebru1kt dan een volledige, uitgebrelde checklist dat nooit 



wordt gebruikt. Als uitgangspunt wordt gesteld dat het model eenvoudlg is te gebruiken en binnen 15 minuten ka n 

worden ingevuld . Het model zal worden gebruikt bij de opstart van een project, bij de start van het formuleren van 

randvoorwaarden. Na het invullen van het model zullen de randvoorwaarden verder worden uitgewerkt. Een ander 

uitgangspunt is dat het model flexibel moet zijn in gebruik. Projecten zijn zo divers dat niet altijd dezelfde 

informatie op dezelfde tijd voor handen is. De ene keer zal een doelgroep bekend zijn, de andere keer aileen een 

locatie of uitgangspunten van een corporatie. Daarom wordt als eis gesteld dat het model op verschillende 

manieren is in te vullen. 

14,2 CHECKLIST & MODEL ONTWIKKELING 

In deze paragraaf Zi:ll een lljst worden samengesteld met aspecten waarovet een corporatie een uitspraak dlent te 

doen bij het stellen van randvoorwaarden. Eerst zullen de variabelen worden bepaald die in de lijst komen te staan, 

vervolgens wordt de vertaling gemaakt van checklist naar model. Daarna wordt het model geordend in thema's. 

4.2.1 Schakelaars 

In voorgaande paragrafen is geconcludeerd dat particulier opdrachtgevers in het CPO proces verschillende 

activiteiten overnemen van de projectontwikkel.aar uit het traditionele ontwikkelingsproces. Vanuit het oogpunt 

van de ontwikkelaar wordt u1t het traditionele ontwikkelproces zeggenschap gedeeld, of geheel overgenomen door 

de particuliere opdrachtgever. Het vastgoedontwikkelingsproces zal daarom als basis dienen bij het vragen naar de 

uitgangspunten van corporaties en eindgebruikers. Over welke aspecten wil de corporatie z.eggenschap houden en 

hoe willen ze die zeggenschap lnvullen? Dezelfde vraag kan gesteld worden aan eindgebruikers. Aan het einde van 

deze paragraaf zal antwoord gegeven worden op deze vraag in de vorm van een checklist met 'schakelaars'. 

Het te ontwikkelen model moet praktisch zijn in gebruik. Daarom zal een keuze gemaakt worden van de 

belangrijkste aspecten uit het vastgoedontwikkelingsproces voor de ontwikkeling van het model. Dit zijn tevens de 

belangrijkste aspecten die bij de start van een project helder moeten zijn, zowel voor eindgebruikers als voor de 

corporatie. Voordat een filtering wordt gemaakt, wordt het ontwikkelingsproces zo volledig mogelijk uiteengezet. 

In biJiage 4A worden de activlteiten uit het vastgoedontwlkkelingsproces van paragraaf 2.4 u1tgediept met de 

uitgebreide versie van het ontwikkelingsproces van woningcorporatie Trudo. Dit geeh een gedetailleerder beeld 

van activiteiten in het proces. 

In paragraaf 2.4 Is geconcludeerd oat er kleine versch illen zijn tussen het traditionele en het CPO ontwikkelproces. 

Daarom worden overbodige aspecten uit het traditionele proces (t.o.v. CPO proces) uitgefilterd en aangevu ld met 

aspecten die specifiek zijn voor het CPO ontwikkelproces. De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het filteren 

van aspecten: 

1. De verkoopfase vervalt bij particulier opdrachtgeverschap. Aile activiteiten horend bij deze fase worden 

niet meegenomen. 

2. Woningcorporaties willen in ruil voor steun invloed op drie essentiele dingen; prijs, kwaliteit (courantheid 

van de woning) en ltoortgang van het proJect. Actlviteiten die direct te maken hebben met deze drie 

aspect en worden meegenomen in het model. 

3. Het model krijgt de vorm van een checklist met antwoordmogelijkheden die van invloed zijn op elkaar. 

Aspecten waar geen eenduidlg antwoord op te geven zijn worden nfet meegenomen in het model. 

Termen als 'uitgangspunten' of 'visie' kunnen niet eenduidig gevat worden in antwoordmogelijkheden. 

4. Activiteiten die niet binnen het kader van dit onderzoek vallen worden niet meegenomen. 

5. Stellen van prforiteiten bij gelljksoortige activiteiten. De belangdjkste activitelten die onder een bepaald 

thema vallen worden meegenomen in het model. Bijvoorbeeld, bij selectie bouwteam zijn zes partijen die 
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gekozen kunnen worden, maar de drie belangrijkste voor CPO worden meegenomen (begeleiding, 

architect en aannemer) . 

6. Onderzoeken met betrekking tot bodem, archeologie en geluid worden niet meegenomen, omdat de 

grond veelal bouwrijp wordt aangeleverd aan CPO initiatieven . 

Het gefilterde t raditionele ontwikkelingsproces wordt aangevuld met de volgende aspecten, specifiek uit het CPO 

proces: 

1. Keuze ontwikkelingsmethode (zie paragraaf 2.2) 

2. Rot corporatie (zie paragraaf 3.1) 

3. Keuze begeleiding (zie paragraaf 2.4} 

4. Achtervang (zie paragraaf 2.4} 

5. Voorfinanciering (zie paragraaf 2.4) 

6. 8etrokkenheid in de tijd (zie paragraaf 3.1) 

7. Groepseigenschappen (volgt uit paragraaf 2.2 en 3.1} 

a . Organisatie groep 

b. Financie~l bereik 

c . Kennis 

d. 8ehoefte keuzevrijheid 

e. 8ereidheid risico 

Het resultaat is een werkbaar ontwikkelingsproces met de belangrijkste variabelen voor de ontwikkeling van het 

model. Deze variabelen worden 'schakelaars' genoemd en zijn weergegeven in bijlage 48 . 

4.2.2. Antwoordmogeliikheden 

Om corporaties beslissingen te Iaten nemen bij deze schakelaars zijn verschillende antwoordmogelijkheden 

geformuleerd. De meeste antwoordmogelijkheden zijn voortgekomen uit de wijze waarop activiteiten in het CPO 

ontwikkelingsproces worden ingevuld of door een inventarisatie van meest gebruikte indelingen. 8ij activiteiten 

waar meerdere vragen zijn te bedenken, is gekozen voor de vraag die voor eindgebruikers het belangrijkste is, 

immers. de randvoorwaarden worden voor hen geformuleerd. 8ijvoorbeeld, bij 'locatie' kuhnen tal van schakelaars 

en antwoordmogelijkheden geformuleerd worden. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat bewoners het erg belangrijk 

vinden om te weten of er al een locatie beschikbaar is. Dit staat namelijk in directe relatie met de planning van het 

project. Daarom is bij de schakelaar locatie gekozen voor de antwoordmogelljkheden 'beschikbaar - onbekend -

opties' . 

Vanaf het schetsontwerp is gekozen om aileen te vragen of de corporatie invloed wil hebben op de verschillende 

schakelaars, en niet hoe ze dit precies will en invullen. De aspecten zijn namelijk zo specifiek voor elk project, dat ze 

moeilijk zijn te vatten in antwoordmogelijkheden anders dan 'invloed: ja of nee' . De invulling van het 

architectonisch concept is bijvoorbeeld zo abstract dat het zonde zou zijn om deze te ontleden in maar vijf soorten. 

Dit zal geen recht doen aan de creativiteit van de ontwikkelaar . 

Verder zijn de antwoordmogelijkheden eenduidig geformuleerd. 8ij gemengde projecten, zoals huur en koop, dient 

het model per deelproject beantwoord te worden. Hiervoor is gekozen, omdat de keuze van een deel al grote 

gevolgen heeft op het geheel. Bijvoorbeeld, de keuze voor huur heeft tot gevolg dater niet gekozen kan worden 

voor CPO, terwijl dit bij koop wei mogelijk is . 

In bijlage 48 zijn de antwoordmogelijkheden bij het aangepaste ontwikkelingsproces weergegeven. Deze checklist 

vormt de basis van het model. 



4.2.3. lmpliciete gevolgen 

De keuzes van de verschlllende antwoordmogelijkheden staan niet los van elkaar. Daarom is een goed inzlcht in de 

gevolgen van keuzes cruciaal bij het formuleren van randvoorwaarden. In deze paragraaf is per 

antwoordmogelijkheid van een schakelaar nagegaan welke gevolgen de keuze he.eft voor aile overige 

antwoordmogelijkheden (125 stuks} in het model. Dit heeft geresulteerd in 725 'impliciete gevolgen' . Deze staan 

beschreven in bijlage 5. Hieronder wordt het princTpe van impliciete gevolgen uTtge1egd aan de hand van een 

voorbeeld. 

1. Ontwikkelvorm traditioneel - MO- CPO met steun - CPO afstand -I PO 

2. Rol corporatie achtervang/voorfinancier - kaderste~ler -13rojeetleiEler 

3. Financieel resultaat geen resultaat- resultaat over grond- fesYitaat aver ontwikkeling 

4. Eigendom~vorm ~-koop-MGE 

5. Grootte 1-20 woningen - 20-50 woningen- SO 100 we RingeR - >lOQ woningen 

6. Planning 1,5 jaar- 1,5-2 jaar- 2-3 jaar- 3-4 jaar -~ 

7. Etc. 

Figuur 4.4 Voorbeeld tmpliciete gevolgen door keuze 'CPO met steun' 

In het voorbeeld is gekozen voor de ontwikkelvorm CPO met steun. Deze keuze heeft tot gevolg dat de rol van de 

corporatie niet projectleider kan zijn. De eindgebruiker is bij CPO de projectleider en de woningcorporatie heeft 

een faciliterende rol. Wanneer de corporatie als projectleider wit fungeren, dient gekozen te worden voor MO of 

de tradltlonele ontwikkelingsmethode. Verder heeft de keuze van CPO met steun tot gevolg dat er geen resultaat 

over de ontwikkefing gemaakt kan worden. lmmers, in de definitie van CPO staat: 'ontwikkelen zonder 

winstoogmerk'. Ook staat in de deflnitie: de groep bewoners beschlkt over de grond". Oft is bij huurders niet het 

geval, daarom valt deze keuze ook af. Verder wordt een groepsgrootte boven de SO woningen afgeraden, omdat 

dit niet goed werkbaar is voor de ontwikkelaar, Geadviseerd wordt om het project op te delen in deelprojecten. 

Daarnaast geeft een planning van maximaal 3-4 jaar een realist;sche verwachting a~m eindgebruikers, Een langere 

planning heeft een grote kans op afhaken van bewoners; ook deze optie wordt afgeraden. De vervolgstap is om te 

kijken wat de keuze van een tweede schakel in combinatie met CPO met steun als gevolg heett voor de rest van de 

schakels. Door steeds meer keuzes te maken in het model zullen er ook steeds meer andere keuzes wegvallen. Dit 

geeft stu ring bij de invulling van het model. 
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Overwegingen 

Het voorbeeld laat zien wat de keuze van ontwikkelvorm van invloed heeft op andere keuzes. Hierbij is uitgegaan 

van de definitie van particu lier opdrachtgeverschap. Er zijn echter meerc;lere overwegingen blj het identiflceren van 

impliciete keuzes. De volgende overweglngen spelen een rol: 

• Theoretische definitie particutier en mede-opdrachtgeverschap 

• Praktische def.inltie particulier en mede-opdrachtgeverschap 

o minimale mate van zeggenschap eindgebruiker 

o minimale mate van risico eindgebruiker 

o minimale mate van steun corporatie 

o In de praktijk vrijwel altijd het geval biJ betreffende keuze 

• Advies voor een soepel CPO/MO proces. Bijvoorbeeld: de keuze van een groepsgrootte boven de 50 

woningen wordt uitgeschakeld bij CPO, omdat een dergelijke groepsgroott e niet goed werkbaar is voor de 

ontwikkelaar. Geadviseerd wordt om het project op te delen in deelprojecten . 

• Logisch gevolg ontwi kkelproces. Bijvoorbeeld: bij de keuze van vrijstaande woningen wordt de keuze van 

eindgebruikers met een mlnfmaal inkomen uitgeschakeld . 

• Sociale doelstellingen corporatie. Bijvoorbeeld: het geven van achtervang voor woningen uit de hoogste 

prljsklasse hoort niet bij het sociale karakter van een corporatie. Daarom wordt deze combinatie 

uitgeschakeld . 

• lndirecte gevolgen 

Bij deze overwegTngen is uftgegaan van de 80:20 regel; er zullen altijd uitzonderingen zijn, maar in 80% van de 

gevallen zullen de schakels op deze wijze met elkaar in verband staan. Achter ieder impliciet gevolg in bijlage 5 

wordt kort toegelicht welke overweging een rol heeft gespeeld . 

Knopen 
In de uitgangspunten is als eis gesteld dat het model op verschillende manieren is in te vullen. In het voorbeeld van 

figuur 4.1 wordt als eerste de keuze van ontwikkelingsmethode gemaakt . Het kan zijn dat de corporatle nog niet 

weet wat de geschikte ontwikkelingsmethode is bij een project. Misschien weet ze wei dat eindgebruikers de grond 

tot hun beschfkkfng hebben en dat de corporatie een rol als projectle1der voor ogen heeft . In fig. 4.5 wordt alvast 

de keuze van 'particulier' gemaakt bij ' grondbeschikking'. Hierdoor vall en de opties ' traditioneel' en 'MO' af, want 

bij deze vormen heeft de corporatie de beschikking over de grond . 

1. Ontwikkelvorm traditianeel-MG- CPO met steun - CPO afstand - IPO 

2 . Rol corporatie achtervang/voorfinancier- kadersteller - projectleider 

3 . Financieel resultaat geen resultaat- resultaat over grond- resultaat over ontwikkeling 

4 . Eigendomsvorm huur- koo~ - MGE 

5. Planning 1,5 jaar - 1,5-2 jaar - 2-3 jaar - 3-4 jaar- >4 jaar 

6 . Grondbeschikking corporatie - particulier 

Figuur 4.5 Voorbeeld keuze 'particulier' bij grondbeschikking 

De tweede keuze in flguur 4.3, de keuze van 'projectle ider', heef t vergaande consequenties. Het is niet meer 

mogelijk om te kiezen voor een ontwikkelingsmethode, omdat dez:e allemaal zijn uitgeschakeld. De rol van 

projectleider is namelijk aileen mogelijk bij 'MO' of de traditionele ontwikkelvorm. Daarom wordt de keuze van 

'CPO met steun', 'CPO afstahd' en 'IPO' uitgeschakeld, terwijl de keuze voor 'trad itioneel' en 'MO' al zijn 

uitgeschakeld in de vorige stap. Dit verschljnsel wordt een 'knoop' genoemd en duidt op een tegenstrijdigheid : de 
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rol van projectleider bij de grondbeschikking van eindgebruikers is niet mogelijk. Bij de eerste keuze van 

grondbeschikking door eindgebruikers vielen de keuzes voor de ontwikkelingsmethode traditioneel en MO af, en 

eigenlijk in sa men hang ook de rol als projectlelder. 

1. Ontwikkelvorm traelitieReei-MG- CPO met stei,IR CPO afstaRel ~ 

2. Rol corporatie achtervang/voorflnancier- kadersteller- project Ieider 

3. Financieel resultaat geen resultaat - resultaat over grond- resultaat over ontwikkeling 

4. Eigendomsvorm huur - koop- MGE 

5. Planning 1,5 jaar -1,5-2 jaar ~ 2·3 jaar- 3-4jaar • >4 jaar 

6. Grondbeschikking corpora tie - eindgebruiker(s) 

Figuur 4.6 Voorbeeld knoop in het model 

In figuur 4.6 wordt dit opgelost door de rol van 'projectleider' al uit te schakelen bij de keuze van 'eindgebruikers' 

bij grondbeschikking. Dit is een indirect gevolg: grondbeschikking = eindgebruikers, dus ontwikkelvorm :: NIH 

traditioneel en NIET MO, waardoor rol corporatie = NIET projectleider. De corporatfe weet nu blj de eerste keuze al 

dat rol van projectleider niet mogelijk is als eindgebruikers over de grond beschikken en dat ze moet kiezen voor de 

rol als 'achtervang/voorfinancier' of 'kadersteller'. 

Het wegvallen van de antwoordmogelijkheden 'resultaat over ontwikkeling', 'huur' en '>4 jaar', zijn ook indirecte 

gevolgen van 'grondbeschikking = eindgebruikers'. In het model zijn tal van knopen op de~e manier opgelost 

waardoor het mogelijk is om het h1odel vanuit verschillende r1chtingen in te vullen . 

1. Ontwikkelvorm tr::aelitieReel- MQ- CPO met steun- CPO afstand -I PO 

2. Rol corporatie achtervang/voorfinancier- kadersteller prejectleieler 

3. Financieel resultaat geen resultaat- resuJtaat over grond - resultaat e·1er eAtwikkeliRg 

4 . Eigendomsvorm ~-koop-MGE 

5. Planning 1,5 jaar -1,5-2 jaar- 2-3 jaar- 3-4 jaar • ~ 

6. Grondbesthikking corporatie - eindgebruiker(s) 

Figuur 4.7 voorbeeld indirect gevolgen in het model 

Impact 
Nadat de knopen zijn opgelost en aile impliciete gevolgen bepaald, wordt geanalyseerd hoe groot de invloed van 

de schakelaars zijn op de overige schakelaars. Elke schakelaar heeft meerdere antwoordmogelijkheden. Bij de 

keuze van een antwoordmogelijkheid van een schakelaar wordt geteld hoeveel andere antwoordmogelijkheden 

worden ultgeschakeld. Dit wordt de impact van een antwoordmogelijkheid genoemd. In figuur 4.8 Is de impact van 

antwoordmogelijkheden per schakelaar weergegeven. De antwoordmogelijkheden bij schakelaars aan het begin 

van het ontwikkelproces hebben de grootste impact. Dit zijn dan ook de 'grove' beslissingen in de initiatieffase die 

doorwerken in de rest van het ontwikkelproces. 

De keuz.e van ontwikkelvorm blijkt verreweg de grootste impact te hebben op de overige schakels. De vijf 

antwoordmogelij'kheden schakelen gezamenlijk maarliefst 176 overige antwoordmogelijkheden ult. Hierbij Is het 
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aandeel in impact van de antwoordmogelijkheden als volgt verdeeld : de keuze voor 'traditioneel' schakelt 49 

antwoordmogelijkheden uit, 'MO' schakelt 17 antwoordmogeli)kheden uit, 'CPO met steun' schakelt 34 

antwoordmogelijkhedeh uit, 'CPO afstand' schakelt 36 antwoordmogelljkheden Uit en 'IPO' schakelt 40 

antwoordmogelijkheden uit. Het grote 11andeel van ontwikketvorm 'traditloneel' vatt te verklaren, omdat aile 

antwoordmogelijkheden bekend zijn bij de thema's 'invloed corporatie proces' en 'invloed corporatie 

planontwikkeling' . De corporatie heeft namelijk volledige invloed op aile aspecten, waardoor aile 

antwoordmogelijkheden met 'invloed: nee' worden uitgeschakeld, 

Verder hebben de rol van de corporatie, behoefte keuzevrijheid van de eindgebruiker, bereidheid risico van de 

eindgebruiker en planning van het project een grote impact op andere schakelaars. Echter, bij de drie laatst 

genoemde schakelaars hebben aileen de eerste en laatste antwoordmogelijkheden een grote impact op de rest van 

de antwoordmogelijkheden. Dit zijn de extreme gevallen: geen of zeer belangrijk bij behoefte keuzevrijheid, geen 

of hoog bij bereid risico en <1,5 jaar of >4jaar bij planning. De impact van de antwoordmogelijkheden bij de rol van 

de corporatie zijn goed gespreid; welke keuze van rol de corporatie ook maakt, het gevolg zal zijn dat veel 

antwoordmogelijkheden worden uitgeschakeld . 

De impact van de antwoordmogelijkheden bij de schakelaar 'initiatief' is opvallend laag. Het verschil tussen 

fnitiatief van elndgebruikers, corporatie of gemeente heeft geen grote gevolgen voor keuzes van de andere 

schakelaars. Het heeft waarschijnlijk een grotere 1nvloed op de manfer waarin het proces wordt ingegaan. Wanneer 

het initiatief komt van eindgebruikers ligt het voor de hand om eerst met de groep in gesprek te gaan en daarna te 

beki]ken of het past bij de uitgangspunten van de corporatie. Het lnltiatief heeft dus consequenties voor de 

volgorde van invullen van het model. Omdat het invullen van de schakelaar initiatief niet leidt tot 

randvoorwaarden, wordt het niet meegenomen als schakelaar in het model. 
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4.2.3. Thema's en ordening model 

In voorgaande paragraaf is het vastgoedontwikkelingsproces gebrulkt voor het identificeren van impliciete 

gevolgen en knopen. De indeling van de schakelaars loopt parallel aan de te volgen stappen uit het traditionele 

proces. Aangezien het model bij de start van een project al zal worden ingevuld, is er geen red en meer om dezelfde 

volgorde aan te houden. Het is gebruiksvrjenc;lelijker om de schakels te ordene11 naar een logische manier van 

invullen. Daarom zullen de schakels uit het model worden geordend naar thema's die belangrijk zljn bij het 

formuleren van randvoorwaarden. Deze thema's zijn; 

• Ontwikkelingsvorm 

• Uitgangspunten corporatie 

• Type project en locatie 

• Eindgebruikers 

• lnvloed proces 

• lnvloed planontwikkeling 

Deze indeling komt voort uit de besluitvorming van adviesbureaus en de overwegingen van woningcorporaties bij 

het formuleren van randvoorwaarden . De laatste twee thema's zijn bedoeld om de invloed van de corporatie te 

bepalen en daaraan verbonden de mate van zeggenschap van de eindgebruiker (zie figuur 4.1). Het voordeel van 

thema's is dat het voldoende houvast, maar ook flexibiliteit geeft aan de gebruiker. Als er al een groep 

eindgebruikers in het spells, kan worden begonnen met het invullen van de groepseigenschappen, Als dit niet het 

geval is, kunnen eerst de uitgangspunten van de corporatie ingevuld worden om te zoeken naar de juiste 

ontwikkelingsmethode, en kan bekeken worden wat die ontwikkelingsmethode betekent voor het type project. Het 

is ook mogelijk om samen met de eindgebruiker het type project In te vullen en te bekijken wat voor invloed dit 

heeft op de rol van de corporatie. Het invulproces is dus niet lineair, maar mogelijk vanuit aile richtingen . 

De schakels binnen de thema's zijn geordend naar een logische manier van invullen en impact. De loglsche manier 

van invullen is bepaald door de eerste keuzes die gemaakt worden bij de thema's in de besluitvorming van 

adviesbureaus en woningcorporaties. Een ordening naar impact zorgt ervoor dat de eerste vragen, die beantwoord 

worden, zoveel mogelijk andere antwoordmogelijkheden uitschakelen. Dit geeft maximale sturing blj het 

beantwoorden van de vragen . 

4.2.4 Programmeren 

De indeling van de checklist is bekend en de impliciete gevolgen zijn bepaald . Het programmeren van de implidete 

gevolgen in een CPO tool wordt gedaan in het programma 'Visual Basic Express'. Hiervoor is gekozen om praktische 

redenen . Het voordeel is dat een 'standalone' computerprogramma wordt ontwikkeld, zonder tussenkomst van 

andere programma's. Het programma wordt ge'installeerd op de desktop, en kan worden geupdate bij wijzigingen 

aan het model. Dit geeft maxi male gebruikersgemak en flexibiliteit . 

De eerste stap bij het programmeren van de CPO tool is het ontwerpen van schakelaars met 

antwoordmogelijkheden. De antwoordmogelijkheden krijgen ieder een code, waarn a wordt gerefereerd bij het 

programmeren. Vervolgens worden de irnpliciete gevolgen geprogrammeerd . De impliciete gevolgen hebbe11 

allemaal het volgende karakter: 'als antwoord A wordt ingeschakeld (waar), dan is antwoord B 'waar' of 'niet waar' . 

Verreweg het meeste programmeerwerk is derhalve gedaan door mid del van 'If, true, then, else- statements'. In 

bijlage 6 is een stuk programmeercode weergegeven bij de keuze van 'CPO met steun' . 



De 'else-statement' wordt gebruikt voor het opnieuw inschakelen impliciete gevolgen wanneer een expliciete 

ketJze weer wordt uitgeschakeld. Deze optie is aileen mogelijk bij het bekijken van afzonderlijke impliciete 

gevolgen, Als meerdere expliciete keuzes zijn gemaakt, is het niet meer mogelijk om van gedachte te veranderen. 

Dit wordt toegelicht in onderstaand voorbeeld. 

Figuur 4.9a. Uit.schokeling ontwoordmogelijkheden bij 

keuze MOen huur 

Figuur 4 .9b. Onvolledige uitschokeling ontwoordmogei(Jkheden 

bij keure MOen uitscnokeling huur 

De twee cirkels In flguur 4.9a en 4.9b visualiseren de uitschakeling van antwoordmogelijkheden door lnschakeHng 

van de keuzes 'MO' en 'huur' . Deze twee keuzes hebben een bepaalde overlap in het uitschakelen van 

antwoordmogelijkheden. De rol van de corporatie bij beide keuzes is bijvoorbeeld 'projectleider', dan worden de 

opties 'achtervang/voorfinancier' en 'kadersteller' uitgeschakeld. Wanneer de gebruiker van gedachte verander t en 

de optie 'huur' weer uitschakelt, wordt het stukje overlap van uitschakeling van antwoordmogelijkheden door MO 

ook meegenomen; dit is gevisualiseerd in figuur 4.9b. Het wordt bijvoorbeeld weer mogelijk om te kiezen voor 

'achtervang/voorfipancjer' of 'kadersteller', terwijl dit eigenljjk niet mogelijk is in MO. Dit probleem valt niet op te 

lossen met aileen 'if, true, then, else- statements' . De gebruiker dient daarom het programma opnieuw op te 

starten, wanneer hij van gedachte veranderd en meerdere opties al zijn ingeschakeld. 

14.3. RESULTAAT 

Het resu ltaat van de transformaties gemaakt aan het ontwikkelproces, de ordening in thema's en het 

programmeren van implidete keuzes heeft geleid tot een CPO tool dat woningcorporaties helpt bij het formuleren 

van randvoorwaarden aan eindgebruikers bij particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Op de volgende bladzijden 

staat de CPO tool weergegeven samen met een toefichting bij elke schakelaar. In de daaropvolgende paragraaf 

wordt een handleidlng gegeven met de functles van de tool en de wijze van gebrulk voor, tijdens en na het invullen 

van het model. 
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• 
• • 4.3.1. CPO Tool 

• HOOFDSCHAKELAAR 

• Ontwikkelvorm 

• UITGANGSPUNT CORPORA TIE 

• 1 . Rol corporatie 

• 2 . Betrokkenheid in de tijd • • 3 . Financieel resultaat 

• 4 . Achtervang 

• 5 . Voorfinanciering 

• TYPE PROJECT & LOCATIE 

• 6 . Eigendomsvorm 

• 7. Grootte 

• 8 . Planning 

• 9 . Prijsklasse 

• 10 . Woningtype 

• 11 . Grondbeschikking 

• 12. Thema 

• 13 . Beschikbaarheid locatie 

• 14 . Conform bestemmingsplan 

• EINDGEBRUIKERS 

• 15 . Organisatie 

• 16 . Financieel bereik 

• 17 . Kennis 

• 18 . Behoef . keuzevrijheid 

• 19 . Bereidheid risico 

• • • • • • 

tradition eel- MO -CPO met steun- CPO afstand · IPO 

achtervang/voorfinancier- kadersteller- projectleider 

init iatieffase - hele ontwikkeling- t/m beheer en exploitatie 

geen- resultaat over grond- resultaat over ontwikkeling 

ja- deels- nee 

ja- deels - nee 

huur- koop- M GE 

1 -20woning- 20-50 woniogen- 50-100 woningen- >100 woningen 

<1,5 jaar - 1,5·2 jaar - 2-3 jaar- 3-4 jaar - 4 jaar of hoger 

goedkoop - middelduur- duur 

gestapeld- geschakeld- 2/1 kap- vrijstaand- gemengd/onbekend 

corporat ie- part iculier 

wei t hem a - geen thema 

beschikbaar - onbekend - opt ies 

ja - nee- onbekend 

geen (aanbod) - enkele init iatiefnemers - losse groep- verenigd 

minimum - modaal - boven modaal 

leek- vakmatig gelnteresseerd- ervaren 

geen- enigszfns- belangrijk- zeer belangrijk 

geen - beperkt- redelijk- hoog 



PROCES (lnvloed corporatie) 

20. Selectie bouwteam 

a. Begeleiding 

b. Architect 

c. Aannemer 

21. lnvloed contractvorming 

22. Toezicht op realisatie 

23. lnvloed op VvE 

PLANONTWIKKELING (invloed corporatie) 

24. Stedenbouwkundig plan 

a. lnvloed verkaveling 

b. lnvloed beeldkwaliteit 

25. lnvloed 50, VO, DO 

a. Architectonisch concept 

b. Vlekkenplan 

c. Woningtypen 

d. Volume 

e. lndeling gebouwen 

f . Relatie ruimten 

g. Materiaalkeuze 

h. Principe plattegronden 

i . Principe doorsneden 

j. Principe gevels 

k. Principe constructie 

I. lnstallaties 

m. Detaillering 

n. Maatvoering 

o. Toetsing bestek 

open- voorwaarden - voorselectie- verplichte keuze 

open - voorwaarden - voorselectie- verplichte keuze 

open- voorwaarden- voorselectie- verplichte keu ze 

ja (controlerend)- nee (adviserend) 

ja- nee 

ja - nee 

geen - deels - volledig 

geen - randvoorwaarden 

ja -nee 

ja -nee 

ja- nee 

ja- nee 

ja - nee 

ja - nee 

ja - nee 

ja- nee 

ja - nee 

ja - nee 

ja- nee 

ja- nee 

ja -nee 

ja- nee 

ja ( controlerend} - nee ( adviserend) 
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Hoojdschokelctor 

Ontwikkelvorm traditioneel- MO- CPO met steun- CPO afstand -I PO 

De ·schakelaar 'ontwikkelvorm' is de belangrijkste schakelaar in de CPO tool. Door de keuze van deze schakelaar 

wordt een uitspraak gedaan over de verdeling van zeggenschap en risico tussen corporatie en eindgebruiker . 

Er is spr.ake van CPO als de eindgebruiker projecteigenaar is over de ontwikkeling. De woningcorporatie heeft een 

faciliterende functie. Als de functie van de woningcorporatie puur het verkopen van grond is en het stellen van 

randvoorwaarden hierover, en de eindgeb(uikers het volledige risico dragen, is er sprake van CPO afstand. Dezelfde 

def(n1tie geldt voor IPO, aileen worden de kavels individueel uitgegeven. Wanneer de corporatie ervoor kiest om 

een van de volgende vormen van steun te verlenen, is er sprake van CPO met steun: 

• achtervang 

• MGE constructies 

• het overnemen van risico's, zoals mee investeren in plankosten 

In ruil voor deze steun kan een corporatie meer zeggenschap uitoefenen over de ontwikkeling . 

Er is sprake van MO als de corporatie projecteigenaar is over de ontwikkeling, maar risico en zeggenschap deelt 

rnet de eindgebruiker. Het gaat erom dat corporatie en eindgebruikers juridische zeggenschap verdelen. Er is dus 

geen sprake van MO wanneer eindgebruikers aileen keuze uit o.pties krijgen voorgeschoteld. Ze moeten actief 

betrokken worden, al vroeg in de ontwikkeling. MO is een uitstekend instrument om huurders te betrekken in een 

(her)ontwikkeling • 

Belangriikste impliciete gevolgen 

• Eigendomsvorm 

• Grondbeschikking 

• Achtervang 

• Behoefte keuzevrijhefd en bereid risico eindgebruiker 

Uitgangspunten corporatie 

A. Rol corporatie achtervang/voorfinancier- kadersteller- projectleider 

De schakelaar 'Rol corporatie' bepaalt hoe nadrukkelijk de corporatie aanwezig is in de ontwikkeling . 

De rol van achtervang/voorfinancier komt voor bij projecten, waarbij het initiatief is genomen door een groep 

eindgebruikers. De groep heeft al een plan Tn ontwikkeling en zoekt een corporatie die wil fungeren als achtervang 

of bereid is om te voorfinancieren of starterleningen uit te geven. Bij deze rol is de eindgebruiker opdrachtgever . 

In de rol als kadersteller wordt de aanwezigheid van de corporatie nadrukkelijker. Hierbij stelt ze randvoorwaarden 

bij de verkoop van grond of in ruil voor steun; deze rol komt voor als er nog geen plan op tafelligt. Door middel van 

randvoorwaarden zal de corporatie invloed uitoefenen op de ontwikkeling. Daarbij is ze een adviserende partij die 

zal toetsen of gehouden is aan de gestelde randvoorwaarden. Bij deze rol is de eindgebruiker opdrachtgever • 

In de rol van projectleider treedt de corporatie op als 'kartrekker' . Ze is projecteigenaar en verantwoordelijk voor 

de bouw. Behalve het stellen van kaders gaat ze nog verder door een voorselectie te doen van partijen, begeleiding 

van bewoners op zich te nemen en toetsmomenten in te bouwen over de kwaliteit van het plan. Bij deze rol is de 

eindgebruiker medeopdrachtgever. 



Belangrijkste impliciete gevolgen 

• Ontwikkelingsmethode 

• Achtervang 

• Grondbeschikking 

• Behoefte l<euzevrijheid en berefd rlsico eindgebruiker 

B. Betrokkenheid in de ti'jd initiatieffase- hele ontwlkkeling- t/m beheer en explottatie 

In de traditionele vorm van projectontwikkeling is de corporatie de hele ontwikkeling, of tot en met beheer en 

exploitatie, betrokken. Bij particulier opdrachtgeverschap hoeft dat niet het geval te zijn. Het is daarom belangrijk 

dat eindgebruikers bij de start van het project weet hoe lang de corporatie betrokken zal zijn in de ontwikkeling. De 

corporatie zal in de praktijk Ianger betrokken z.ijn, naarmate het belang toeneemt. 

Als de corpot'atie aileen betrokken is in de initiatfeffase is er sprake van CPO afstand. Het gaat slechts om de 

verkoop van grand en het stellen van randvoorwaarden; wellicht kan er nog een toetsmoment zijn. Bij het geven 

van steun zal de betrokkenheid Ianger duren. Het geven van achtervang geeft een betrokkenheid aan in de hele 

ontwikkeling. BiJ de ontwfkkeling van huurwoningen en MGE constructies gaat de ontwikkeling tot en met beheer 

en exploitatie. Dit is ook mogelijk bij koopwoningen, ook al komt het nfet veel voor. De corporatie kan een voorstel 

doen om onderhoud van de woningen van de vereniging van eigenaren over te nemen door middel van een 

onderhoudscontract. 

Belangrijkste impliciete gevolgen 

• Eigendomsvorm 

• Ontwikkelingsmethode 

C. Financieel resultaat geen- resultaat over grand- resultaat over ontwikkeling 

Transparantie fs erg belangrijk bij particulier opdrachtgeverschap. Hler hoort flnancieel resultaat ook bjj. Het is niet 

erg dat de eindgebruikers weten waar de verdiensten van de corporatie zitten . Sterker nog, het zorgt voor meer 

begrip bij het nemen van beslissingen. 

Door de sociale doelstellingen van een corporatie kan ze kiezen om geen resultaat te hebben over een 

ontwikkeling. De ontwikkeling van CPO woningen kan bijvoorbeeld een positieve impuls geven aan een wijk. 

Resultaat over de ontwikkeling is aileen mogelijk bij MO of traditionele projectontwikkel ing. lmmers, bij CPO gaat 

het om ontwikkelen zonder winstoogmerk. Het is wei mogelijk om resultaat te behalen over de verkoop van grand. 

Belangrijkste impliciete gevolgen 

• Ontwikkelfngsmethode 

• Rol corporatie 

• Grondbeschikking 

D. Achtervang j a- deels- nee 

Het bieden van achtervang betekent het overnemen van risico op onverkochte woningen of van afvallers in het 

CPO proces. De corporatie kan dit risico overnemen van de bewoners door overgebleven woningen af te bouwen 

of zelfstandig verder te ontwikkelen als onderdeel van het collectief. Ze kan hierbij kiezen om garant te staan voor 

aile woningen of voor een bepaald percentage van de woningen. Ook zal de corporatie eisen stellen aan de 

courantheid en prijs van de woningen. Voor eindgebruikers speelt achtervang een belangrijke rol bij het verkrijgen 

van een hypotheek (Keicentrum, 2012). 
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Belangrijkste impliciete gevolgen 

• Ontwikkelingsvorm 

• Prijsklasse 

• Woningtype 

E. Voorfinanciering ja- deels- nee 

Eindgebruikers maken in het CPO proces al kosten ver voor het verkrijgen van een hypothecaire lening, zoals de 

kosten van begeleiding en architect. Lang niet aile eindgebruikers zijn in staat om alii? kosten uit eigen zak te 

financieren, bovendien zijn er niet veel banken die leningen afslurten ten behoeve van het CPO proces . 

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het levensvatbaar maken van CPO projecten door een 

lening aan te bieden aan eindgebruikers. Voorflnanciering wordt niet gezien als een vorm van steun, waarvoor 

zeggenschap terug kan worden gevraagd door de corporatie. Het is een service, een lening die terug wordt betaald 

met rente . 

Belangrijkst impliciet gevolg: 

• Ontwikkelingsmethode 

Type project en /ocatie 

F. Eigendomsvorm huur- koop- MGE 

De keuze van eigendomsvorm is van fundamentele invloed op de keuze van ontwikkelingsvorm. Bij CPO gaat het 

om het risicodragend ontwikkelen van de eindgepruiker, en daarmee gepaard veel zeggenschap en keuzevrijheid in 

het proces. In het geval van huur ligt het niet in het vermogen van de eindgebruiker om risicodragend te 

ontwikkelen. De corporatie zal het risico dragen en daardoor meer zeggenschap verlangen, waardoor de 

zeggenschap van de eindgebruiker minder groot zal zijn. In deze situatie spreken we van MO. Dit betekent 

overigens nlet dat de eindgehrufker wefnfg zeggenschap zal hebben In het proces. De corporatie zal moeten durven 

'loslaten' en vertrouwen hebben in de huurder, ook al is ze projecteigenaar . 

Er moet rekening gehouden worden dat huurders en kopers tWee type eindgebruikers zljn . Kopers kiezen bewust 

of onbewust om het opdrachtgeverschap te dragen en hun droomwoning te verwezenlijken. Huurders nemen 

minder rjsico en hebben minder belang. Zij verlan.gen naar meer overzicht in het proces en willen dat meer 

beslfssingen al zijn genomen door de corporatie . 

Verder moet reken1ng gehouden worden met het gegeven dat woningcorporaties het gebru ik van een MGE 

limiteren tot een bepaalde VON-prijs. In de CPO tool wordt de grens van woningcorporatie Trudo aangehouden, 

namelijk tot €265.000 . 

Belangrijkste implrciete gevolgen: 

• ontwikkelingsmethode 

• type eindgebruiker 

• prijsklasse 

• grondbeschikking 

• betrokkenheid in de tijd 

G. Grootte 1 -20woning- 20-50 woningen - 50-100 woningen- >100 woningen 

De grootte van het project is erg belangrijk voor het ontwikkelproces. Het voordeel van een klefne groep is de 

overzichtelijkheid in het proces wat tijdsvoordelen kan opleveren. Een grate groep Ievert de meeste 
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schaalvoordelen op. Voor CPO geldt: een groepsgrootte met meer dan twintig personen Ievert de meeste 

schaalvoordelen op, met een maximum van 50 personen om het werkbaar te houden voor de professionele 

ontwikkelaar. Blj MO kan de omvang van het project wat groter zijn {50-100 wonlngen), omdat 

medeopdrachtgevers minder intensief zijn betrokken in het groepsproces. In het geval van overinschrijv1ng kan 

gekozen worden voor loting of het 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'- principe. Dit laatste heeft meestal de 

voorkeu r voor CPO groepen. 

Belangri jkste impliciete gevolgen: 

• Ontwikkel ingsmethode 

• Planning 

H. Planning <1,5 jaar-1,5-2 jaar- 2-3 jaar- 3-4 )aar- 4 jaar of hoger 

Het is erg betangrijk om realistische planning mee te geven aan de eindgebruikers bij de start van een project. 

Omdat eindgebruikers al vanaf het begin meedoen aan de ontwikkeling mag de planning niet te tang duren, wil het 

aantrekkelijk blijven voor de eindgebruiker. Daarom wordt bij CPO een gemiddelde ontwikkel ingstijd gehanteerd 

van 2-3 jaar, met een maximum van 3-4 jaar. Dit ligt aan de vraag of de locatle al bekend is of niet, en of er een 

bestemmingsplanwijziging moet worden aangevraagd. Bij MO in de huur is het verstandig om een kortere planning 

te nemen omdat huurders sneller afhaken. Zij hebben minder belang in het proces en worden sneller verleid door 

alternatieven op de wonlngmarkt. Bovendien kan de corporatie al wat meer beslissingen hebben genomen in de 

voorbereidingsfase. 

Belangrijkste impliciete gevolgen: 

• Ontwikkelingsmethode 

• Beschikbaarheid locatie 

• Conform bestemmingsplan 

I. Prijsklasse goedkoop- middelduur- duut" 

De keuze van pr.ijsklasse staat voornamelijk in relatie tot het type eindgebruiker, het woningtype en daarmee 

gepaard de ontwi~kelingsmethode . De prijsk(asse 'goedkoop' vall bijvoorbeeld niet in hetzelfde prijssegment als 

vrijstaande woningen en twee·onder-een-kap. Het is mogelijk om geschakelde woningen onder IPO te realiseren, 

maar het komt zelden voor. Daarom is de keuze voor IPO bij het prijssegment 'goedkoop' uitgeschakeld. In de CPO 

tool worden drie prijsklassen aangehouden (Gooitske, M. e.a., 2012). Dit Is bij koop: 

• Goedkoop: tot €194.000 

• Middelduur: €194.000 - €330.000 

• Duur: vanaf €330.000 

En dit is bij huur: 

• Goedkoop: tot €361,66 per maand 

• Mlddelduur: €361,66 - €554, 76 per maand 

• Duur: vanaf €554,76 per maand 

Belangrijkste impliciete gevolgen: 

• Woningtype 

• Financieel bereik en bereidheid risico eindgebrul'ker 
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J. Woningtype gestapeld - geschakeld- 2/1 kap- vrijstaand - gemengd/onbekend 

De keuze van woningtype staat voornamelijk in relatie tot het type eindgebruiker, de prijsklasse en 

ontwikkelingsmethode. Het woningtype 'gestapetd' is bijvoorbeeld beperkt mogelijk in combinatie met IPO. Bij het 

woningtype 'vr·ijstaand' is CPO met steun niet de loglsche keuze. Een corporatie zal geen vrijstaande woningen 

overnemeo doordat ze garant staat voor achtervang of via een MGE constructie. Het woningtype brengt verder een 

bepaalde prljsklasse met zich mee; geschakelde woningen zitten in een andere prijsklasse dan vri)staande 

woningen . 

Belang[jjkste impficlete gevolgen: 

• Prijsklasse 

• Financieel bereik eindgebruiker 

K. Grondbeschikking corporatie- particulier 

De grondbeschikking is cruciaal bij de keuze van ontwikkelingsmethode. Bij CPO heeft de eindgebruiker beschikking 

over de grond. De grond kan al in eigendom zijn of door middel van een grondbeschikkingsovereenkomst. Het is 

ook mogelijk dat de corporatle de grond In bezit heeft, maar deze verkoopt a an een collectief; bij MO heeft ze de 

grand in bezit. Bij het invullen van deze schakelaar dient de vraag gesteld worden: "Wie heeft de grand in 

beschikking bij aanvang bouw?" 

Belangrijkste relatie: 

• Ontwikkellngsmethode 

l. Thema wei thema - geen thema 

Een t hema kan iets conceptueel zijn, een specifieke. doelgroep of een gezamenl ijke. voorziening. Een thema kan als 

trekker worden gebruikt bij het werven van deelnemers (volggroepmethode). Een gezamenlijk thema, zoals 

duurzaamheid, kan gelijkgestemden mensen trekken tot een project. Meestal vormen groepen met ge lijkgesternde 

mensen een hechtere groep; de kans op afhaken is kleiner. Het is de kunst om een geed thema te bedenken als 

corporatie. Een te specialistisch thema heeft het risico dat slechts een beperkte groep zich aangetrokken voelt tot 

het thema. Een te globaal thema heeft daarentegen weer te weinig aantrekkingskracht. Natuurlljk is het ook 

mogelijk dat een collectief aanklopt bij een corporatie met een thema. Het collectief kan aangevuld worden met 

mensen die aangetrokken worden tot hetzelfde thema . 

Belangrijkste relatie: 

• Beeldkwaliteitplan 

M. Beschikbaarheid locatie bes1:hikbaar - onbekend- opties 

De beschikbaarheid van een locatie is erg belangrijk voor eindgebruikers. Dit staat in directe relatie met de 

planning van het project. Als de locatie nog niet bekend is, zal het proces Ianger duren. Als een locatie beschikbaar 

rs, of er verschtllende optles zljh, moet worden nagegaah wat de externe randvoorwaarden zijn van de locatie. Is er 

vo/doende speelruimte voor eindgebruikers om hun wensen te realiseren? Het is niet erg als de kaders star zijn, 

zolang het maar wordt gecommuniceerd met de eindgebruikers. De locatieanafyse is niet anders dan bij 

traditionele projectontwikkeling. Het gaat om de vraag; ''Wat is mogelijk en wie zou er willen won en?" . 



Belangrfjkste impliciete gevolgen: 

• Planning 

• Conform bestemmingsplan 

N. Conform bestemmingsplan ja - nee- onbekend 

Een belangrijk aspect bij de locatieanalyse is het bestemmtngsplan, dat in directe relatle met de planning staat. 

Wanneer een bestemmingsplanwijziging moet worden aangevraagd, zal het proces Ianger duren. Het is mogelijk 

om alvast te beginnen met werven van mensen, maar dan moet de status van de bestemmingsplanprocedure 

helder worden gecommuniceerd met de eindgebruikers. 

Belangrijkste impliciete gevolgen: 

• Planning 

• Beschikbaarheid locatie 

Eindgebruikers 

0 . Organisatie geen (aanbod)- enkele initiatiefnemers -losse groep - verenigd 

De organisatie van de groep geeft de status van groepsvorming weer op een gli)dende schaa l van geen tot een 

verenigde groep. Het staat jn directe relatje met het nemen van initiatief en de rol van de corporatie. 

Als er nog geen eindgebruikers in zicht zijn, wordt het initiatief genomen door de corporatie (aanbod). Zij zal als 

kadersteller of projectleider heldere randvoorwaarden formuleren voordat eindgebruikers worden geworven. Dit 

kan door over aile punten in de CPO Tool een uitspraak te doen. Bij de werving moet ermee rekening worden 

gehouden dat deelnemers niet altijd voor het CPO proces kiezen; soms wordt gekozen voor de locatie of prijs, en 

wordt CPO erbij genomen. Het is daarom belangrijk dat de nadruk op CPO of MO wordt gelegd, zodat 

eindgebru ikers niet later in het proces afhaken. 

Het kan ook voorkomen dat er enkele initiatiefnemers in beeld zijn, maar er niet genoeg mensen zijn voor het 

vormen van een groep. De corporatie kan aan de hand van de ideeen van de initiatiefnemers eindgebruikers 

werven. Belangrijk is om na te gaan of de ideeen van de initiatiefnemers breed genoeg zljn voor het aantrekken van 

meer deelnemers. 

Bij een losse groep dient te worden onderzocht of aile deelnemers hetzelfde moeten worden benaderd. Misschien 

zijn er subgroepen met verschillende mogelijkheden. Daarna wordt geadviseerd om de groep te Iaten verenigen, 

zodat het collectief een aanspreekpunt heeft en als rechtspersoon kan fungeren. 

Wanneer het initiatief wordt genomen door een collectief is de rol van de corpora tie minder nadrukkelij k. Een 

dergelijke groep heeft een sterke bihding en meesta l al een bepaald idee van wat ze willen ontwikkelen. De 

corporatie zal door het invullen van de CPO tool bekijken of het past binnen hun eigen uitgangspunten en 

vervolgens de plannen van de groep faciliteren. Dlt kan door het verlenen van steun (achtervang/voorfinancier) 

en/of het verkopen van een locatie onder bepaalde randvoorwaarden {kaderstell er). De ontwikkelingstijd van het 

project is doorgaans Ianger blj het inftiatief door een groep, omdat de corporatie nog geen voorbereiding heeft 

gedaan. 

Belangrijkste impliciete gevolgen: 

• Rot corporatie 

• Planning 
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P. Financieel bereik beneden modaal - modaal- boven modaal 

Het financieel bereik van eindgebruikers is maatgevend voor het type project dat zal worden ontwikkeld. Over het 

algemeen geldt dat mensen met een laag inkomen bereid zijn minder risico te nemen en genoegen nemen met 

mlnder keuzevrijhefd, dan mensen met een hoog inkomen. In de CPO tool wordt het financieel bereik omschreven 

aan de hand van het bruto modaal inkomen. Het bruto modaal inkomen bedraagt €33.000 (CPB, 2012}. Hierbij zijn 

de volgende inkomensklassen geformuleerd: 

• Beneden modaal; <{24.750 

• Modaal : €24.750- €41.250 

• Boven modaal: >€41.250 

Eindgebruikers met een beneden modaal inkomen hebben weinig tot geen ruimte voor het nemen van risko's .. 

Daarnaast heeh deze groep te weinig financieel bereik voor de aankoop van een reguliere koopwoning (NHG, 

2012). Corporaties kunnen door gebruik te maken van CPO met MGE constructie deze groep tach bereiken . 

Daarnaast is MO een uitstekend instrument om huurders zeggenschap te geven en te betrekken in een 

(her)ontwikkeling . 

De meest i.nteressante groep met een modaal inkomen voor corporatie zijn starters. Het financieel bereik van 

starters is vaak te klein voor de aankoop van een koopwoning en te groat om fn aanmerking te komen voor een 

sociale huurwoning. Door mfddel van CPO kunnen starters tach een woningcarriere maken van huur naar koop . 

Eindgebruikers met een boven rnodaallnkornen worden door corpora ties aangetrokken om een poslt ieve irnpuls te 

geven aan een wijk. Bovendien kunnen grondopbrengsten worden geherinvesteerd in andere projecten . 

Belangriikste impliciete gevolgen: 

• Eigendomsvorm 

• Bereidheid risico eindgebruikers 

• Prijsklasse 

Q. Kennis leek - vakmatig ge'interesseerd- ervaren 

Het ontwikkelen van woningen vraagt om kennis over het ontwikkelproces. Het is belangrijk om na te gaan met 

wat voor mensen de corporat le te maken heeh en hoeveel ondersteuning gegeven moet worden bij de 

ont wikkeling. Dit kan te maken hebben met opleidingsniveau en leehijd, maar hoeft niet altijd zo te zijn . 

Geadviseerd wordt om altijd een begeleidingsbureau in te schakelen om de groep te loodsen door het 

ontwikkelproces . 

Een groep starters zullen over het algemeen nog geen ervaring hebben in het bouwen van huizen. Het is belangrijk 

om deze groep de tijd te geven om te wennen aan het opdrachtgeverschap. Een aantal mensen zullen aanvankelijk 

voor de prijs en locatie gekozen hebben en beseffen te laat dat ze hun droomwoningen aan het ontwikkelen zijn . 

Gevolgen van keuzes moeten vanaf het begin inzichtelijk worden gemaakt . 

Een groep met mensen uit de bouwwereld zullen meer initiatief nemen en minder ondersteuning nodig hebben . 

De corporatie dient deze mensen ook wat meer vrijheid te geven om hun gang te gaah. Het aanbieden van 

kluswoningen is een goed voorbeeld waarbij mensen hun ervaring kunnen benutt en voor een lage prljs . 

BeJangrijkste relatie: 

• Behoefte keuzevriJhei'd 



R. Behoefte keuzevrijheid geen - enigsz.ins - belangrijk- zeer belangrijk 

Keuzevrljheid is een belangrijke reden voor eindgebruikers om te kiezen voor particulier- of mede~ 

opdrachtgeverschap. Dit hoeft echter niet de belangrijkste reden te zijn. Sommige groepen kiezen voor een locatie 

en willen daarop zo goedkoop mogelijk bouwen. Dit is vaak in dorpen het geval, omdat CPO de enige optie is om te 

blijven wonen in het dorp. Andere groepen gaan voor maximale keuzevrijheid en zijn bereid om rneer risico te 

nemen. De behoefte van keuzevrijheid gaat gepaard met de bereidheld van risico door de eindgebruiker, en de 

keuze van ontwikkelingsmethode: hoe meer keuzevrijheid, hoe meer risico en hoe waarschijnlijker de keuze voor 

particulier opdrachtgeverschap. Deze relatie is niet strikt lineair; er zijn MO projeeten gerealiseerd met meer 

keuzevrijheid dan CPO projecten met strikte randvoorwaarden. 

Belangrijkste impliciete gevolgen : 

• Bereldheid risico eindgebruiker 

• Ontwikkelingsmethode 

S. Bereidheid risico geen - beperkt- redelijk- hoog 

De verschlllende ontwikkelingsmethoden hebben een bepaald risicoprofiel. In een traditioneel project zal de 

eindgebruiker geen r isico !open over de ontwikkeling. Bij MO zal vooraf bepaald worden hoe groat het risico zal zijn 

en bij CPO zal de eindgebruiker over het algemeen meer risico lopen dan bij MO. Het risico kan worden ingeperkt 

door vormen van steun van de corporatie (CPO met steun). Bij IPO wordt het risico niet gedeeld door een groep, 

maar genomen door een eindgebruiker. Bij IPO projecten wordt meestal het grootste risico genomen door de 

eindgebru iker. Aangezien de risicoprofielen van de ontwikkelvormen overlappen, zijn de impliciete keuzes niet star 

geprogrammeerd. 

De bereidheid in het nemen van risico door de eindgebruiker komt ten eerste voort uit het vermogen om risico te 

nemen. Eindgebruikers met weinig financieel bereik hebben geen financiele buffer om risico's op te vangen. Ten 

tweede bestaat een relatle tussen bereldheid risico en behoefte aan keuzevrijheid. Een eindgebruike r die veel 

r isico loopt over een ontwikkeling zal ook meer inspraak verlangen in het ontwikkelproces. 

Befangrijkste impliciete gevolgen 

• Ontwikkelingsrnethode 

• Behoefte keuzevrijheid 

Proces (invloed corpora tie) 

T. Selectie bouwteam open- voorwaarden - voorselectie- verplichte keuze 

De selectie van partijen is een fundament eel onderdeel van particufier opdrachtgeverschap. De eindgebruiker dient 

zelf de keuze te kunnen rnaken bij de keuze van architect, begeleider en aannerner. Een corporatie kan wei 

voorwaarden stellen bij de keuze van partijen, maar bij voorselectie is er geen sprake van eigen zeggenschap en 

kan niet gesproken worden van CPO. Ze kan bijvoorbeeld als voorwaarde stellen : "Om de belangen van andere 

partljen te waarborgen, wordt u verptrcht een keuze van begelejdingsbureau te maken" . Welke begelelder, dat 

staat dan open. Een corporatie kan ook als voorwaarde stelleh dat een architect wordt gekozen met ervaring met 

CPO projecten. 

Bij CPO met steun kan een corporatie wat meer zeggenschap verlangen. De keuze van partijen blijft open, maar het 

is begrijpelijk dat een corporatie als voorwaarde stelt dat ze wil instemmen met de keuze. Aangezien veto's niet 

binnen het kader van CPO vallen, is het van cruciaal belang dat van tevoren wordt afgesproken hoe groot de stem 

van de corporatie is. Dit zal samenhangen met de mate van steun die zij geeft. De corporatie kan op de2e manier 
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positle innemen in de bewonersgroep en meestemmen. Een eventvele tegenstem van haar moet natuurlijk wei 

goed gemoti\teerd zijn; op deze manier behoudt de bewonersgroep zljn eigen zeggenschap . 

Bij MO ligt het eraan hoe risico en financien verdeeld zijn tussen corporatie en eindgebruiker, om een uitspraak te 

doen over de minimale mate van zeggenschap van de eihdgebruikers bij de keuze van partijen. Bij MO in de huur 

zijn in principe aile opt ies in het proces rnogelijk. Meestal wordt de keuze van adviesbureau gemaal<t door de 

corporatie en als verplicht meegegeven. Medeopdrachtgevers hechten in het proces de rneeste waarde aan de 

keuze van de architect. Het is belangrijk dat die keuze goed wordt begeleid . 

U. lnvloed contractvorming ja (controlerend)- nee (adviserend) 

De corporatie kan op twee manieren een rol spelen in de contractvorming met andere partijen. In de eerste vorm 

za l ze vrijblijvend advies kunnen geven aan eindgebruikers. De bewoners bepalen zelf of ze dit ad vies overnemen of 

n·iet . Wanneer de corporatie een belang heeft in het project, kan zij zeggenschap uitoefenen door controle van 

contracten; dit kan gezien worden als een soort 'go/no go'. Aangezien veto's buiten het kader van particulfer 

opdrachtgeverschap vallen, zal de corporatie in CPO projecten van te voren helder moeten zijn aan welke 

voorwaarden de contracten moeten volcloen voor goedkeuring. Bij projecten in MO is de invloed in de 

contractvorming van corporaties meer acceptabel, omdat de corporatie gedeeltelijk eigenaar is van het project. Als 

de corporatie invloed wil uitoefenen doormiddel van een controle op de contracten van een van de partijen, kies 

dan 'ja'. Nadat de CPO tool is ingevuld dient bij deze schakel te worden geformuleerd welke partij of partijen dit 

is/zijn . 

V. Toezicht op realisatie ja -nee 

Tijdens de realisatiefase wordt door de ontwlkkelaar toezicht gehouden op het bouwproces ter bewaking van de 

kwaliteit, planning en begroting van het project. Bij CPO projecten zijn de eindgebrulkers de ontwikkelende partij, 

daarom wordt geadviseerd om toezicht op realisatie over te Iaten aan de eindgebruikers. Dit geeft een gevoel van 

trots, wat resulteert in een hogere tevredenheid. Bij MO projecten zal de corporat ie mede toezicht houden op de 

realisatie van het project. 

W. lnvloed op Vereniging van Eigenaren (VvE) ja -nee 

Na de realisatie kan de cotporatie nog betrokken zijn bij de exploitatie van het project. In gezamenlijke projecten 

met koop, huur en MGE is het voor haar van belang dat de gerealiseerde kwaliteit gewaarborgd blijft. De 

corporatie kan daarvoor een positie innemen in een vereniging van eigenaren. Huurders kunnen door haar 

gemandateerd worden bij het hemen van een aantal gezamenlijke besllssingen. Het komt nog niet veel voor, maar 

het Is ook mogelijk dat de corporatie na de realisat ie van koop- en MGE woningen het onderhoud op zich neemt 

van gezamenlijke ruirnten door middel van een onderhoudscohtract . 

Plonontwikkeling (invloed corporatie) 

X. lnvloed stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan geeft de hoofdlljnen aan voor de ontwikkeling va n een gebied. Door een analyse van 

de locatie kunnen gemeente en corporatie hun visle vastleggen op het gebied. Het is een geschikt 1nstrument voor 

corporaties voor sturing in CPO projecten. Het stedenbouwkundig plan heeft twee belangrijke componenten waar 

de corporatie invloed op kan uitoefenen: de verkaveling en beeldkwaliteit . 

In het verkavelingplao wordt beschreven op welke wijze de ruimtelijke inrichting van het gebied vorm gaat krijgen . 

Hierbij wordt gekeken naa r de optimale verdeling t ussen bebouwing, wegen en openbaar groen. Het is mogelijk 

dat de corporaties bij CPO projecten volledige invloed heeft op de verkaveling, maar het zou zonde zijn voor de 

zeggenschap van de eindgebruiker. Dit betekent namelijk dat de verkaveling volledig wordt uitgetekend . 
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Het beeldkwaliteitplan beschrijft de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het gebied in woord en beeld. Het beschrijft 

het karakter, sfeer en identiteit en waarborgt de samenhang van het gebied. De gemeente heeft meestal al een 

bepaalde beeldkwaliteit voor ogen bij een gebied. De corporatie kan samen met de gemeente een 

beeldkwaliteitplan samenstellen en meegeven aan eindgebruikers in CPO.projecten. 

V. lnvloed SO, VO, DO 

Een corporatie kan bij CPO project en zeggenschap uitoefenen over activiteiten uit het SO, VO en DO door deze als 

randvoorwaarde te stellen in het stedenbouwl<undig plan (verkaveling en beeldkwaliteit); de randvoorwaarden 

dienen een dusdanig karakter te hebben dat ze zijn terug te voeren op stedenbouwkundig niveau. In de CPO tool 

zijn dit randvoorwaarden over het architectonisch concept, vlekkenplan, woningtype en zo nodig volume, 

materiaalkeuze en installaties {installaties op stedenbouwkundig niveau). 

Randvoorwaarden dienen dus globaal te worden gesteld, het liefst in prestatie-eisen. Bij het thema duurzaamheid 

bijvoorbeeld, kan een EPC-norm geformuleerd worden waaraan aile woningen moeten voldoen. Hoe dit precies 

wordt berelkt, wordt overgelaten aan de eindgebrulkers. De elndgebruiker dient ruimte te krljgen ln het zelf 

bedenken van oplossingen. 

Bij MO projecten in de huur kan de corporatie over aile aspecten in de planontwikkellng invloed ultoefenen, 

aangezien ze eigenaar is van het project. Daarom wordt in de CPO tool bij een keuze van MO met pijlen 

aangegeven op welke aspecten medeopdrachtgevers het liefst irwloed hebben, De belangrijkste zijn: volume, 

indeling gebouwen en relatie ruimten. Het geven van ruimte aan eindgebruikers bij deze aspecten vermlndert de 

kans op afhakers gedurende het MO proces. 

Belangrijkste relat ie: 

• Ontwikkelvorm 

4.3.2 Handleiding 

De CPO tool kan o.p papler worden gezlen als een checklist met aspecten waarover een corporatie moet hebben 

nagedacht bij het formuleren van randvoorwaarden. Digitaal ·is het een model dat een woningcorporatie dwingt 

tot, en stuurt in, beslisslngen binnen de kaders van partlculier.- en mede·opdrachtgeverschap. Deze beslissingen 

vormen de basis voor het formuleren van randvoorwaarden aan eindgebruikers. De CPO tool is een versimpelihg 

van de werkelijkheid. Het is een hulpmiddel om relaties tussen verschillende aspecten in kaart te brengen. Er zullen 

altijd uitzonderingen zijn die per project kunnen verschillen, daarom moet per project altijd worden nagegaan wat 

de gevolgen zijn van keuzes. 

Functies 
De CPO tool heeft de volgende functies ter van ondersteuning van corporaties bij particulier- en mede~ 

opdrachtgeverschap: 

1. Het geeft een checklist met punten waarover de corporatie een beslissing moet maken bij het 

samenstellen van randvoorwaarden voor eindgebruikers. 

2. Het geeft aan hoe beslissingen met elkaar samenhangen. Dit geeft sturing bij het invullen van het 

model. 

3. Het helpt bij het maken van de juiste keuze van ontwikkelingsmethode. 

4. Het geeft de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker weer bij particulier 

opdrachtgeverschap. Bij de keuze van MO geeft het de activite1ten weer, waarbij 

medeopdrachtgevers invloed op willen hebben. 
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5. Het geeft een logische manier van nadenken bij het formuleren van randvoorwaarden, door de 

indeling in thema's en de volgorde van schakelaars . 

6. Het is een communicatiemiddel voor corporatie en eindgebruiker. Aan de start van een project weten 

beide partijen wat ze van elk.aar kunnen verwachten (verwachtingsmanagement) . 

Oeze functies worden ingeschakeld door het beantwoorden van een vragenlijst. 

Gebruik 
Om op de juiste manier randvoorwaarden te formuleren, zijn er een aantal regels opgesteld voor, tijdens en na het 

gebruik van de CPO tool. 

Voordat wordt begonnen met het invullen van het model moet worden nagegaan van wie het initiatief komt. Dit 

bepaald vanuit welke richting het model wordt ingevuld. Als het initiatief komt van de corporatie, wordt 

geadviseerd om te beginnen met het thema 'uitgangspunten corporaties' . Wanneer een groep eindgebrulkers het 

initiatief neemt, wordt geadviseerd om te beginnen met 'groepseigenschappen' . 

Hleronder volgen een aantal regels met betrekking tot het gebruik tijdens het invullen van het model~ 

• Het is de bedoeling .dat niet wordt gestart met de ontwikkelingsvorm bij het invullen van het model. De 

juiste ontwikkelingsvorm zal overbli)ven door het beantwoorden van de vragen in de overige vijf thema's . 

Op het moment dat een ontwikkelvorm overblijft, moet deze door de gebruiker worden 1ngeschakeld. 

• Het model kan ingevuld worden vanaf verschillende rTchtingen. De indeling van thema's geeft een logische 

manier van invullen, maar het is niet verplfcht om als gebruiker hier aan te houden. 

• Het model dient ingevuld te worden door middel van 'een klik per schakel'. Dit wil zeggen dat nfet meer 

van gedachte veranderd kan worden nadat een aantal keuzes zijn gemaakt. Om terug te komen van vorige 

beslissingen dient de gebruiker opnieuw te beginnen door eerste aile vinkjes uit te schakelen of het model 

opnieuw te starten . 

• Bij gemengde projecten dient het project ingevuld te worden per deelgroep/deelproject. Bijvoorbeeld, 

een gemengd project met koop en huur dient voor beide vorrnen apart ingevuld te worden. Deze keuze is 

gemaakt, omdat randvoorwaarden voor beide groepen verschillen. Wanneer het mogelijk zou zijn 

geweest om te klezen voor 'gemengd' , betekent dit dat het model altijd dezelfde randvoorwaarden 

formuleert voor kopers en huurders . 

De CPO tool geeft een startpunt bij het formuleren van randvoorwaarden. Nadat het model is ingevuld, dient per 

aangevinkte schakel te worden nagegaan hoe dit precies wordt ingevuld. Bijvoorbeeld, bij de keuze van invloed op 

het 'architecton1sch concept' moet worden nagegaan hoe de corporatie dat precies voor ogen heeft. Dit wordt 

overgelaten aan de creativiteit van de ontwikkelaar, zo lang h.et maar binnen de kaders van particulier 

opdrachtgeverschap blijft. Vervolgens dient worden nagegaan, zoals bij traditionele projectontwlkkeling, of de 

gestelde uitgangspunten passen binnen de mogelijkheden van de locatie . 

Vrijwel aile aspecten uit het model dienen ingevuld te zijn voordat eindgebruikers worden geworven. Als er nog 

'konijnen in de hoed' zijn (beslissingen die nog niet zijn genomen), dan dient dit helder te worden gecommuniceerd 

met de gebruikers. In het geval dat eindgebruikers al in beeld zijn, dan fungeert het model als communicatiemiddel 

om punten van discussie op te sporen . Over deze punten kan een onderhandeling plaatsvinden tussen beide 

partijen. Dit is weergegeven in het grijs gearceerde gebied in figuur 4.10 Liggen de uitgangspunten van beide 

partijen te ver van elkaar? Dan is de kans groat dat de samenwerking wordt beeindigd. Wanneer de verschillen niet 

groot zijn, worden 'de plooien gladgestreken' en gaan beiden akkoord met de randvoorwaarden. De 

randvoorwaarden zullen opgenomen worden in het programma van eisen, verkavelingplan en beeldkwaliteitplan . 

Na dit punt kunnen de randvoorwaarden niet meer worden veranderd . 



Eindgebruikers 

~-R:n.dv,oorwaarden 

~. : Woningcorporatie _ _____.~-· --~ 
Mate van zeggenschap 

Ffguur 4.10 Onderhandellngsruimte bij verdelfng van zeggenschop 

Vervolgens doet de corporatie een stap terug en zal een onafhankelijk begeleidingsbureau de groep door het 

ontwikkelproces leiden. Het wordt geadviseerd dat de corporatie als eis meegeeft dat bewoners een keuze van 

begeleidingsbureau moet maken. Welke bureau dat is, is de keuze van de bewoners. Bij MO kan de corporatie een 

verplichte keuze meegeven. Tijdens het ontwikkelproces zal de ze toetsen of er gehouden is aan de gestelde 

randvoorwaarden. Buiten de randvoorwaarden client de corporatie te vertrouwen op de groep eindgebruikers. Het 

Is niet meer mogelijk om terug te komen van eerder gemaakte beslissingen. Het is dus cruciaal dat 

randvoorwaarden goed worden samengesteld. Een goedevoorberelding is het halve werk. 

4.4. CONCLUSIE 

Het modelleren van de besluitvormfng van woningcorporaties en adviesbureaus btnnen de voorwaarden van 

particulier opdrachtgeverschap is mogelijk door het volgen van een aantal stappen. Het begint bij het maken van 

een inventarlsatie van beslissingen, die genomen moeten worden aan de start van een CPO, IPO of MO project. 

Deze beslfssingen zijn gekoppeld aan de beslissingen die worden genomen in het vastgoedontwikkelingsproces. 

Door de aanvulling van het traditionele ontwikkelproces aangepast met de verschillen uit het CPO proces, ontstaat 

een geschikte onderlegger waaruit beslissingen worden genomen door een corporatie. De onderlegger wordt 

voorzien van antwoordmogelijkheden en geordend in veelvoorkomende thema's in de besluitvorming van 

adviesbureaus en corporatie$. De manier waarop beslissingen worden genomen, wordt gestuurd door het 

programmeren van lmplicfete gevolgen van keuzes fn het ontwikkelproces. Bij de inschakeling van 1edere 

antwoordmogelijkheid wordt nagegaan wat voor gevolgen het heeft op de rest van de antwoordmogelijkheden. De 

impliciete gevolgen zijn voornamelijk afhankelijk van de theoretische definitie en de minimale mate van 

zeggenschap van de eindgebruiker in particulier· en tnede·opdrachtgeverschap. Het resultaat is een CPO tool dat 

woningcorporaties ondersteunt bij het maken van de juiste keuze van ontwikkelingsmethode en het stellen van 

randvoorwaarden binnen de kaders van particulier- en mede-opdrachtgeverschap. Daarnaast kan de tool gebruikt 

worden als communtcatiemiddel tussen corporatie en eindgebruikers. 
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TOETSING & 
BIJWERKING MODEL 

De CPO tool is ontwikkeld ter ondersteuning voor woningcorporaties bij het 

formuleren van randvoorwaarden bij CPO, !PO en MO projecten. De gegevens 

die gebruikt zijn bij de ontwikkeling van de tool komen zowel vanuit de theorie 

a/s de praktijk. Ondanks de jnput vanuit de praktijk is het de vraag of deze 

informatie goed is verwerkt in het model. Een toetsing van het model aan de 

praktijk is dan ook noodzakelijk om een uitspraak te doen over de 

betrouwbaarheid en praktisch nut van het model. In dit hoofdstuk zal aan de 

hand van een case het model worden getoetst. Eerst zal de opzet van toetsing 

worden besproken en daarna de resultaten. Tenslotte wordt een conclusie 

gegeven en het model bijgewerkt . 



5.1 OPZET EN UITVOERING VAN TOETSING 

Keuze van onderzoekseenheid 
De CPO tool is ontwikkeld voor gebruik door woningcorporaties bij CPO, IPO en MO projecten. Woningcorporaties 

zijn daarom gekozen als onderzoekseenheid bij de toetsing van het model. De toetsing zal plaatsvinden bij 

woningcorporatle Trudo in Eindhoven. Doormiddel van een interview zal het model getoetst worden aan twee 

projecten van Trudo. De toetsing vindt plaats door de volgende persoon: 

• Jos Goijaerts (directeur vastgoed, Stichting Trudo Eindhoven} 

De heer Goijaerts heeft als directeur vastgoed overzicht over de verschillende projecten in particulier 

opdrachtgeverschap. Bovendien onderzoekt hij strategieen om particulier opdrachtgeverschap als 

ontwikkelingsmethode te implementeren bij woningcorporatie Trudo. 

Het model zal door de heer Goijaerts getoetst worden aan de volgende projecten: 

• Plan Celcius (laotste sloopdeel), Eindhoven: voor dit project worden oude woningen tot casco gestript en 

verkocht of alles gesloopt, een nieuwbouw casco gemaakt en verkocht. Het plan kan omschreven worden 

als CPO/IPO voor mensen met een smalle portemonnee. 

• Poe/enloop, Eindhoven: bij dit project worden plannen gemaakt om nieuwbouw te plegen met een mix van 

twur- en koopwoningen. De koopwoningen zijn voor een deel met een MGE constructie. Trudo wll in dit 

plan de kar trekken en meer lnvloed in de ontwikkeling. De corporatie wil Ianger dan de initiatieffase 

betrokken zijn. 

Dataverzamelingsmethode 
De data voor toetslng zal verzameld worden door een combinatie van observatie en interview. De heer Goijaerts 

wordt gevraagd om de CPO Tool in te vulfen bij de twee projecten. Het model kan weerlegd of aangepast worden 

door haar te confronteren met de cases dat als een test voor de ]uistheid van het model dlent. Er wordt 

nadrukkelijk gezocht naar een voorbeeld waarin een impliciet gevolg in het model niet overeenkomt met de 

praktijksituatie. Als dit nlet wordt gevonden betekent dat empirische steun voor het modeL Wanneer verschillen 

wei worden gevonden wordt nagegaan of keuzes in het model verkeerd zijn geprogrammeerd of dat de keuze in de 

praktijk niet valt in binnen het kader van particulier- en mede-opdrachtgeverschap. 

Daarna worden een aantal algemene vragen gevraagd over de relevantie en gebruik van de CPO tool. De volgende 

topics komen aan bod bij de toetsing van het model: 

• Toetsing projecten (juistheld) 

o lmpliciete keuzes 

o Keuz.e ontwikkelingsrnethode 

• Toetsing algemeen (relevantie en gebruik} 

o Schakelaars en antwoordmogelij kheden 

o Thema's en volgorde van invullen 

o Verbeterpunten 

o Praktisch nut 

Registratle, verwerking en preparatie van de gegevens 
De toetsing vindt plaats op kantoor van Trudo. De heer Goijaerts vult het model zelfstandig in. Daarna worden 

vragen gesteld over de relevantie en gebruik van het model. De verschillen tussen model en praktijk worden 

genoteerd, evenals de antwoorden over relevantie en gebruik. Vervolgens worden de overlappende en 
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complementaire antwoorden bij elkaar gevoegd en gepresenteerd in de thema's julstheid, volledighetd en gebruik, 

Opgemerkt moet worden dat de handleiding van de CPO tool nog niet is geschreven bij het moment van toetslng . 

Betrouwbaarheid 
De toetsing vindt plaats door een enkelvoudige testcase: 'woningcorporatie Trudo'. Door twee kenmerkende 

projecten uit te lichten, wordt de kans op toeval van de toetsing verkleind en de betrouwbaarheid vergroot . 

Bovendien wordt een constatering van verschillen tussen model en praktijk, gevolgd met een discussie. Hierdoor 

wordt de reden achter de keuze van zowel corporatie als model achterhaald en fouten opgespoord . 

I 5.2 RESULTATEN 

De resu ltaten worden gepresenteerd aan de hand van de thema's juistheid, volledigheid en gebruik. De thema 

juistheid geeft de resultaten weer van de toetsing op twee projecten . De overige twee thema's geven een 

algemene toetsing van het model op relevantie en gebruik . 

Toetsing projecten 
De confrontatie van de CPO tool met de twee praktijkcases wijst uit dater niet veel verschillen zijn tussen model en 

praktijk. Ven.tit de meeste keuzes van woningcorporatie Trudo bij de twee testcases komen overeen met de 

impliciete gevolgen gemaakt door het model. Dit geeft empirische steun aan de juistheid van het model. De 

geconstateerde discussiepunten worden hieronder besproken . 

Het eerste discussiepunt zit in de keuze van ontwikkelingsmethode. BiJ het invullen van het model bij project 

Celcius blijven er twee ontwikkelingsmethoden over~ CPOafstand en IPO. Het model geeft dus geen uitsluitsel 

welke ontwlkkelingsmethode het beste past bij dit project. Dit komt omdat het project zich ergens bevindt tussen 

CPO en IPO. Trudo verkoopt in dit project kavels met casco's aan mensen met een smalle portemonnee. De kavels 

worden uitgegeven op individueel niveau, maar de eindgebruikers worden benaderd als collectief. De won ingen 

worden individueel o11tworpen, rnaar gezamenljjk aanbesteed. Deze tussenvorm van particulier 

opdrachtgeverschap wordt 'gecollectlviseerd particulier opdrachtgeverschap (GPO)' genoemd. Dit is een 

tussenvorm dat niet is behandeld in dit onderzoek. Voor de verdere invulling van het model heeft dit geen gevolg, 

omdat de minimale mate van zeggenschap van eindgebruikers bij CPOafstand en IPQ hetzelfde zijn geformuleerd . 

Het tweede discussiepunt is de rol van Trudo bij het CPO project Poelenloop. Het project is een mix van koop- en 

huurwoningen, waarbij een aantal woningen gerealiseerd worden met een MGE constructie. De woningcorporatie 

heeft dus een groot belang in de ontwikkeling van het project en wilt de kar trekken. De rol die hier het beste bij 

aansluit is 'projectleider', Bij deze keuze vall en aile CPO opties in het model weg. Vol gens het model hoort de rol 

van 'projectleider' bij MO. De c;orporatie zal daarom de keuze moeten maken om het project in zijn geheel in MO 

te realiseren met vergaande zeggenschap of een splitsing te maken in deelprojecten; de huurwoningen in MO en 

de koopwon ingen in CPO met de rol van corporatie als 'kadersteller' . 

Het derde discussiepunt volgt na de keuze van 'kadersteller' bij het project Poelenloop. Het model geeft daarbij 

aileen de mogelijkheid tot betrokkenheid in de tijd in de initiatieffase. Het gaat ervan uit dat de corporatie na het 

stellen van randvoorwaarden een stap terug zal doen en de ontwlkke[ing over zal Iaten aan de eindgebruiker. De 

woningcorporatie zal echter Ianger betrokken zijn door toetsmomenten of het project voldoet aan de gestelde 

eisen. Verder zal de corporatie Ianger betrokken zijn door het geven van achtervang en een MGE constructie. De 

impliciete gevolgen in het model bij 'betrokkenheid in de tljd' dienen dus aangepast te worden. Verder moet de 

definitie van 'betrokkenheid in de tijd ' goed geformuleerd worden . 

Het vierde discussiepunt volgt uit de keuze van architect bij het project 'Poelenloop'. De woningcorporatle heeft fn 

haar visie gesteld om 'kenmerkende' projecten te realiseren. De architectuur kan hierbjj een belangrijk rol spelen . 

Aangezien Trudo een groot belang heeft in het project, wil het verzekerd zijn van een keuze van architect dat past 



bij de visie van de corporatie. Daarom verlangt ze naar een optie om een keuze van architect door eindgebruikers 

af te wijzen. Dit kan gezien worden als een 'veto', waarbij niet de eindgebruiker, maar de corporatie de 

eindbeslissing neemt. Het is in het model niet mogelijk om voor deze optie te kiezen. Een oplossing is om als 

voorwaarde te stellen dat de corporatie een stem heeft biJ de keuze van architect. De grootte van deze stem hangt 

af van de mate van steun en dient van tevoren afgesproken te worden met het collectief. 

Het laatste discussiepunt zit in de aanname van het model dat koopwoningen door woningcorporaties worden 

gerealiseerd om met resultaat te verkopen en te herinvesteren in andere projecten. Bij de keuze 'geen resultaat', 

bij financieel resultaat valt namelijk de optie 'koop' bij eigendomsvorm weg. Trudo ontwikkelt echter ook 

koopwonlngen wnder financieel resultaat ten behoeve van de sociale doelstellingen van de corporatre. De 

realisatie van koopwoningen kunnen een wijk een positief impuls geven. De impliciete keuze in het model bij 

financieel resultaat 'geen resultaat' ten opzichte van eigendomsvorm 'koop' dient dus te worden aangepast. 

Toetsing algemeen 

De heer Goijaerts vindt de CPO tool een handige manier om corporaties aan het denken te zetten over keuzes die 

gemaakt moeten worden bij het formuleren van randvoorwaarden. Het dwingt corporaties tot keuzes en stuurt de 

gebruiker binnen de kaders van particulier opdrachtgeverschap. Wat dat betreft is het een nuttfge tool voor het 

maken van een plan van aanpak bij CPO en MO projecten. 

De lengte van de vragen lijst is goed. Het geeft genoeg stof tot nadenken, maar is niet te lang is en is snel in te 

vullen. De li)st heeft verder een logische volgorde van invullen. Als de situatie verschllt, bijvoorbeeld als een groep 

bij de corporatie aanklopt, kan het model ook in een andere richting ingevuld worden . De antwoordmogelijkheden 

bjj de schakelaars zijn ook goed geformuleerd. fr zijn geen antwoordmogelijkheden met de optie: niet bekend, 

maar dat valt te ondervangen door iets open te Iaten. Aan de andere kant dWfngt het tot het nemen van besluiten, 

wat als positief wordt ervaren. 

De keuze van ontwikkelingsmethode wordt door de CPO tool op een goede manier gemaakt. Een nadeel is dat de 

gebruiker in de gaten moet houden of er nog een ontwikkelingsmethode overblijft en deze zelf moet inschakelen. 

Een goede handleiding js essentieel voor het gebruikersgemak van de CPO tool. Verder zal een invulveld voor de 

naam van het project en een printknop het gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Woningcorporatie Trudo zal de CPO 

ten eerste gaan gebruiken bij interne discussie bij het formuleren van een plan van aanpak. Daarnaast is het een 

handig communicatiemiddel als er al een groep eindgebruikers bekend is. 

5.3 CONCLUSIE EN BIJWERKING MODEL 

De CPO tool blijkt goed overeen te komen met de testprojecten van woningcorporatie Trudo. Dit geeft empirische 

steun aan de juistheid van het model. Bij twee schakelaars zijn impliciete gevolgen gevonden die verkeerd zijn 

geprograrnmeerd. Deze horen bij de schakelaars 'betrokkenheid in de tijd' en 'financieel resultaat', De corporatie 

kan namelijk Ianger betrokken zijn in de tljd dan aileen de initiatieffase bij een rol als kadersteller. De corporatie 

kan ook koopwoningen ontwikkelen zonder hierover financieel resultaat te maken. De impliciete gevolgen bij deze 

twee schakelaars zJjn verbeterd in bi)lage 5. De CPO tool is getoetst op twee projecten van woningcorporatie 

Trudo. Een toetsing op meer projecten, bij andere woningcorporaties en adviesbureaus, geeft meer empirische 

steun voor de juistheid van het model. 

Uit de algemene toetsing van het model is naar voren gekomen dat de gebruiker goed in de gaten moet houden of 

er een ontwikkelingsmethode overblijft om deze vervolgen zelf in te schakefen. Er is gekozen om dit niet te 

veranderen. Bij e~n automatische invulling van ontwikkelingsmethode verliest de gebruiker het overzicht van 

impliciete gevolgen. Het is de bedoeling dat de gebruiker kan overzien wat gevolgen van zijn keuzes zijn. Verder is 

het gebruikersgemak verbeterd door het toevoegen van een resetknop, printfunctie en invu lveld voor de naam van 
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het project. De resetknop 'Zorgt ervoor dat de gebrulker nlet aile vinkjes zelf hoeft ult te schakelen om opnieuw te 

beginne.n met invullen van het model. De printfunctie is zo geprogrammeerd dat aile aangevlnkte checkboxes 

worden geprint Als een schakelaar nlet is ingevuld, verschijnt bij de printafdruk 'niets ingevuld' bij de betreffende 

schakelaar. De gebruiker wordt op deze manier herinnerd dat nog een uitspraak moet worden gedaan bij deze 

schakelaar. In bijlage 7 is een voorbeeld van een printafdruk weergeven. De corporatie kan nu eenvoudig de 

gemaakte keuzes bij het stellen van randvoorwaarden meenemen naar vergaderingen voor verdere uitwerking . 



CONCLUSIES & 
AANBEVELINGEN 

De conclusies en aanbevelingen vormen de afronding van dit onderzoek. Door 

middel van een reflectie van het totale onderzoek zullen de hoofd- en 

deelvragen worden beantwoord. Daarna zullen aanbevelingen worden gedaan 

voor verder onderzoek. 
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6.1 CONCLUSIES 

In deze paragraaf worden de hoofd- en deelvragen beantwoord; aan het eind van deze paragraaf zal de hoofdvraag 

worden beantwoord. De hoofdvraag is in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd; 

Welke randvoorwaarden en op wefke manier dienen deze randvoorwaarden samengesteld te worden door 

woningcorporaties bij de ontwikkeling van woningen in particulier- en mede-opdrachtgeverschap? 

Het stellen van randvoorwaarden is een manier voor corporaties om invloed uit te oefenen op een ontwikkeling in 

particulier- of mede-opdrachtgeverschap. Het formuleren van randvoorwaarden gaat daarom gepaard met een 

inventarisatie van voorkeuren ih zeggenschap. In het theoretisch onderzoek is gebleken dat het CPO 

ontwikkelproces niet veel1 verschllt met het traditionele vastgoedontwikkelingsproces. Het grootst e verschil is het 

ontbreken van de verkoopfase, doordat de eindgebruiker al betrokken is bij de start van het project. Bij beide 

ontwikkelprocessen worden beslissingen gemaakt die leiden tot de ontwikkeling van woningen . 

In het praktijkonderzoek is de conclusie getrokken dat de werkwijze van adviesbureaus en besluitvorming van 

woningcorporaties, bij het stellen van randvoorwaarden, voortkomt uit het beantwoorden van vragen bij 

verschillende therna's. De volgende hoofdvragen worden gesteld : 

1. Wat zijn de doelstellingen van de corporatie en welke rol Willen ze spelen? 

2. Wat voor ideeen zijn er bij het type project? 

3. Is er al een locatie bekend en wat is er mogelijk binnen die locatie? 

4. Wie is de eindgebruiker? 

5. Hoe wordt zeggenschap verdeeld tussen corporatie en e1ndgebruiker? 

6. Wat is de meest geschikte ontwikkelingsmethode? 

Bij de beantwoording van deze thema's blijkt gerefereerd te worden naar aspecten in het 

vastgoedontwikkelingsproces. Dit geeft empirische steun voor het gebruik van het ontwikkelproces als basis bij het 

formuleren van randvoorwaarden. Het vastgoedontwikkelingsproces, aangepast met de verschillen ult het CPO 

proces, vormt dus inderdaad de basis bij de inventarisatie van voorkeuren in zeggenschap en het stellen van 

randvoorwaarden. De wijze waarop aspecten worden ingevuld, verschilt echter met t raditionele 

projectontwlkkeling. Dit zijn de voorwaarden van particulier- en mede-opdrachtgeverschap en worden hieronder 

besproken . 

De rol van de corporatie blj tradltionele projectontwikkeling is pro]ectlelder. BiJ I PO, CPO en MO worden drie rollen 

onderscheiden, waarbij de aanwezigheid van de corporatie steeds nadrukkelijker wordt: achtervang/voorfinancier, 

kadersteller en projectleider. De rol van projectleider komt het meest voor en hoort bij mede-opdrachtgeverschap 

(of traditionele projectontwlkkeJing). ln de CPO tool wordt daarorn bij de keuze van projectleider, de keuz.es CPO 

en MO uitgeschakeld . 

Een groepsgrootte groter dan 50 woningen is niet goed werkbaar voor de ontwikkelaar; geadviseerd wordt om het 

project op te splitsen in deelprojecten. Bij MO kan de groepsgrootte wat groter zijn (tot 100 woningen), omdat de 

corporatie rneer kan doen in de voorbereiding en er minder contactmomenten zijn met de eindgebruiker, Verder 

dient een CPO project binnen drle tot vier jaar te zljn gerealiseerd; een langere ontwikkelingstijd vergroot de kans 

op afhaken. De maximale ontwikkelingstijd van MO is nog korter, orndat eindgebruikers geen projecteigenaar zijn 

en sneller worden verleid tot alternatieven op de woningmarkt . 

De benadering van eindgebruikers gebeurt op een verschillende manier door adviesbureaus en woningcorporaties . 

Adviesbureaus gebruikei'J de volggroepmethode, waarbij een therna als trekker dient en iedereen die zich 

getrokken voelt tot het thema, tot de volggroep behoort. Doelgroepen van woningcorporat1es zijn sterk verbonden 

met hun missie en worden van tevoren geformuleerd. Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat particulier 



opdrachtgeverschap het beste past bij de volggroepmethode. Dit geeft de meeste ruimte tot zelfontplooiing, iets 

waar de Nederlandse eindgebruiker steeds meer waarde aan hecht. Daarom wordt de doelgroep in de CPO tool 

niet strak geformuleerd. 

De keuze van ontwikkelingsmethode dient te voldoen aan de theoretische definitie van particulier- en mede

opdrachtgeverschap, en de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker. De theoretische definitie van 

particulier opdrachtgeverschap wordt samengevat in de volgende termen: grondbeschikking bewoner, volledige 

juridische zeggenschap over het gebruik van de grond, geen winstoogmerl< en opdrachtgever aan het begin van het 

bouwproces. De definitie van MO wordt samengevat in de termen : verdeling juridische zeggenschap en risico, en 

eindgebruiker betrokken aan het begin van het bouwproces. Omdat beide definities globaal zijn opgesteld en 

ruimte Iaten tot interpretatie over de mate van zeggenschap, Is in dit ond,erzoek de minimale mate vap 

zeggenschap van de eindgebrulker bepaald van verschillende ontwikkelingsmethoden. 

De mate van zeggenschap hangt sa men met de mate van steun die een corporatie geeft in een ontwikkeHng. In ruil 

voor steun kan een corporatie meer 1eggenschap verlangen in de ontwikkeling. Bij CPO verantwoorden de 

volgende vormen van steun een toename in zeggenschap : verlenen van achtervang, MGE constructies en het mee

investeren in plankosten. De minimale mate van zeggenschap moet een zodanig karakter hebben dat de 

eindgebruiker invloed kan uitoefenen zonder dat daaraan van tevoren, door anderen bepaalde, 

keuzemogelijkheden ten grondslag liggen. In het proces dient de eindgebruiker dus zelf de keuze te kunnen maken 

van architect, begeleiding en aannemer. Een corporatie kan wei voorwaarden stellen bij de keuze van partijen, 

maar bij voorselectie is er geen sprake van eigen zeggenschap en kan niet gesproken worden van CPO. In de 

planontwikkeling dienen randvoorwaarden ook niet te gedetailleerd te worden geformuleerd. Door het steJien van 

randvoorwaarden, die terug te voeren zjjn op stedenbouwkundig niveau of in de vorm van prestatie-eisen, krijgt de 

eindgebruiker voldoende ruimte voor het ontwikkelen van zijn wensen . Bij MO ligt de minimale mate van 

zeggenschap aan de verdeling van rtsico's en financiele investeringen tussen corporatie en eindgebruiker. ~ n 

theorie kan de corporatie bij MO in de huur overal invloed op uitoefenen. Echter, wanneer de eindgebruiker weinig 

ruimte krijgt bij de keuze van architect, bepaling van volume, indeling van gebouwen en relatie van ru imtes, zullen 

weinig deelnemers getrokken worden tot het project. 

De voorwaarden, om te kunnen spreken van particulier- of mede-opdrachtgeverschap, volgen dus uit de 

voorwaarden voor een soepel proces, de rol van de corporatie als achtervang/voorfinancier of kadersteller, de 

theoretische definitie van ontwikkelingsmethoden en de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker. Bij 

iedere keuze in het ontWikkelproces dient te worden nagegaan of de keuze past binnen deze voorwaarden. 

Daarnaast staan keuzes in het ontwikkelproces uberhaupt al in relat ie tot elkaar. Omdat bij CPO aile keuzes in het 

ontwikkelproces vooraf worden gemaakt, in de vorm van randvoorwaarden, is het voor de corporatie te complex 

om direct te zien wat de gevolgen zijn van keuzes. In dit onder1oek is bewezen dat dit valt op te lossen door de 

ontwikkeling van een CPO tool. Door het programmeren van impliciete gevolgen wordt bij elke keuze in het 

ontwikkelproces nagegaan of het past binnen de voorwaarden van particulier- en mede-opdrachtgeverschap en 

hoe keuzes onderling met elkaar in relatie staan. Bovendien geeft de CPO tool de gebruiker ondersteuning bij het 

maken van de geschikte keuze van ontwikkelmethode. 

De hoofdvraag van dit onderzoek kan nu worden beantwoord : 

De randvoorwaarden, die samengesteld dienen te worden door woningcorporaties bij de ontwikkeling van 

woningen in particulier· opdrachtgeverschap, volgen uit een inventarisatie van beslissingen uit het traditionele 

vastgoedontwikkelingsproces, aangepast met de verschillen uit het CPO ontwikkelingsproces. De manier waarop 

deze randvoorwaarden worden samengesteld, is door middel van de CPO tool, dat corporaties stuurt in het stellen 

van randvoorwaarden en het maken van een geschikte keuze van ontwikkelingsmethode, binnen de voorwaarden 

van parti.culie~ en mede·opdrachtgeverschap. 
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De CPO tool is in eerste plaats te gebruiken door woningcorporaties bij het stellen van randvoorwaarden, het 

vinden van de geschikte ontwikkelihgsmethode of als communicatietool met eindgebruikers. Omdat de werkwijze 

van adviesbureaus is ge'implementeerd in de tool, is het ook mogelijk dat adviesbureaus de tool gebruiken als 

communicatiemiddel met woningcorporaties. De academlsche relevantie van dft onderzoek wordt gegeven door 

een handreiking van een aangepast ontwikkelfngsproces dat beter aansluit op de kenmerken van particulier- en 

mede-oprachtgeverschap. Daarnaast is de minimale mate van zeggenschap van de eindgebruiker bepaald bij 

verschillende ontwikkelingsvormen. Dit is nog niet behandeld in bestaande literatuur . 

16.2 AANBEVELINGEN 

Zoals in elk onderzoek geven ook deze resultaten aanleiding tot verder onderzoek en ontwikkeling. De 

aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee delen: aanbevelingen voor verder onderzoek en aanbevelingen voor 

verdere ontwikkeHng Van de CPO tool. 

6.2.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Dit onderzoek is gedaan door de bril van wonlngcorporaties en adviesbureaus. Door middel van de minimale mate 

van zeggenschap worden aspecten besproken waarbij de eindgebruiker volledlge vrljheid in verlangt. Voor verder 

onderzoek is het interessant om de kant van de eindgebruiker verder te belichten. Wat zijn de belangrijkste 

wensen en eisen van particulier opdrachtgevers biJ de ontwikkeling van hun woningen? Woningcorporaties kunnen 

hun eigen randvoorwaarden hierop toespitsen, voordat deelnemers worden geworven. Dit vergroot de kans dat 

meer mensen worden getrokken tot het project. 

Daarnaast is in dit onderzoek geconcludeerd dat eindgebruikers bij CPO projecten met veel keuzevrijheid toch vaak 

dezelfde keuzes maken. Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar roept wei de vraag op of eindgebruikers te weinig 

worden geprikkeld om hun woning op een andere manier te ontwlkkelen. Een onderzoek, waarbij deze stelling 

wordt onderzocht en handvaten bfedt voor de rol van de ontwikkelaar bij het prikkelen van elndgebrulkers in het 

maken van keuzes, zal een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het CPO proces . 

Dit onderzoek is niet gedaan vanuit de rol van de gemeente. De gemeente is als grondbezitter een belangrijke partij 

om particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. De gemeente z.al bij de verkoop van kavels ook randvoorwaarden 

stellen. Een verder ondenoek, waarbij de rol van de gemeente wordt bellcht en handreikingen worden gedaan bij 

het stellen van randvoorwaarden, geeft gemeentes meer houvast om te investeren in particulier 

opdrachtgeverschap . 

Bij particulier opdrachtgeverschap is het duidelijk wie de eindbeslissing heeft in de ontwikkeling. Na het accepteren 

van randvoorwaarden heeft de eindgebruiker de eindbeslissing over aile keuzes in het ontwikkelproces. Bij mede

opdrachtgeverschap is dit minder duidelijk. Medeopdrachtgevers kunnen inhoudelijk zeggenschap krijgen, maar als 

de corporatie financieel eigenaar is van het project zal hij de eindbeslissing hebben over prijs. Als beide partijen 

een conflict hebben, is het de vraag of de corporatie dan alsnog de eindbeslissing zal maken omdat zij het 

financieel rlsico draagt. Het proces van mede-opdrachtgeverschap vraagt dus niet aileen om randvoorwaarden, 

maar ook om spelregels. Spelregels duiden op interactie, terwijl randvoorwaarden vooraf worden gesteld en niet 

meer worden veranderd. Daarnaast kent mede-opdrachtgeverschap een groot grijs gebied bij de verdeling van 

zeggenschap. Er zijn voorbeelden van MO projecten waarbij eindgebruikers meer keuzevrijheid hebben dan in 

bepaalde CPO projecten. Er zijn ook MO projecten die meer nergen tot consumentgerlcht bouwen. Voordat een 

uitspraak kan worden gedaan over de minimale mate van zeggenschap va n de eindgebruiker dient eerst een 

andere vraag te worden gesteld, namelijk: "Hoe wordt opdrachtgeverschap en financieel risico verdeeld"? Een 

onderzoek, dat woningcorporaties helpt bij het stellen van spelregels en randvoorwaarden en de verdeling van 

juridische zeggenschap, is van toegevoegde waarde in het scherper definieren van mede-opdrachtgeverschap . 
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6.2.1 Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling CPO tool 

Een nadeel van de CPO tool is dat de gebruiker niet eenvoudig van gedachten kan veranderen wanneer meerdere 

opties zijn aangeklikt. Hiervoor dient de gebruiker eerst de resetknop te gebruiken en de vragenlijst opnieuw in te 

vullen. Dit is een programmeer-technisch probleem. Voor verdere ontwikkeling van de CPO tool wordt aanbevolen 

om dit probleem te verhelpen. 

De CPO tool wordt geleverd met een papieren handleiding. Voor verdere ontwikkeling van de tool wordt 

aanbevolen om de handleiding te verwerken in de tool met behulp van een helpfunctie. Door te klikken op de 

namen van schakels zal een beschrijvTng verschijnen van definities en belangrijkste impliciete gevolgen. Dit 

verhoogt het gebruikersgemak van de tool. 

In de CPO tool worden verschillende ontwikkeHngsmethoden behandeld. Er bestaan echter meer 

ontwikkelingsmethoden dan geformuleerd in de tool. Gecollectiviseerd particulier opdrachtgeverschap (GPO) 

wordt bijvoorbeeld niet behandeld. Voor verdere ontwikkeling wordt aanbevolen om meerdere 

ontwikkelingsmethoden te verwerken in de tool. 

De CPO tool is getoetst op de case woningcorporatie Trudo. Het wordt aanbevolen om de tool te toetsen op 

meerdere projecten van meetdere corporaties. Dit zal de betrouwbaarheid van het model vergroten. 

De locatie geeft veel randvoorwaarden mee bij de ontwikkeling van woningen. In de CPO tool wordt de analyse van 

de locatie overgelaten aan de ontwikkelaar voor of na het invullen van de tool. Een verder onderzoek, waarbij de 

rol van de gemeente en de locatie meer wordt belicht en de externe randvoorwaarden direct worden 

gelmplementeerd in een CPO tool, geeft de eindgebruiker een vollediger beeld waar rekening mee moet worden 

gehouden bij de ontwikkeling van hun waning. 
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