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BIJLAGE 1: INTERVIEWVRAGEN & ANALYSE INTERVIEWS AOVIESBUREAUS 

BlEB De Regie Urbannerdam/Hans Vos advles 

1. Heeft u bureau ervaring met CPO/MO projecten in Ja, zowel CPO als MO Ja, zowel CPO als vormen van MO Ja CPO bij Urbannerdam, MO projecten geanalyseerd voor 

somenwerlcing met woningcorporoties? SEV 

. Hoe scartv deze projecten opl Met een verkennlng van: Met een ver~ennlng van: Met een ver~enning van: 

• Wat voor ideeen heeft een corporatle voor een . Wie neemt hetonltlatief? . Wle neemt hetlnltlatief? 

project? Wat Willen ze? Denk aan prljsklasse, 

locatle en wonlngtype. . Wat is j,et op te loss en probleem? Wat wn de corporalle . Wel~e rol wil de corporatle speleo? 

berel~en? . Oaarna kijken we wat zou kunnen. Oenk aan 

bestemmmgsplan, beeldkwallteitplan, grondprijs . Met welke ontwlkkelmethode Is dat doe I het beste te 

etc. berelken? 

. Vervolgens concretiseren van ontwikkelmethode op een 

locatle. 

2. Hoe ste/t uw adviesbureous met corporotles 0. m.v. Staf'lnotltle (checklist) waaTUit corporaties keuzes o.m.v . Uitvoeringsplan (checklist) waaruit corporaties keuzes o .m.v, Checklist waaruit corporaties keuzes moeten maken. 

spe/rege/s en randvoorwoorden samen voor moeten maken. moeten maken. 

particu/ler opdrochtgevers blj CPO en MO projecten7 

. Wat zijn de eerste/belongrijkste kevzes die Keuzes m.b.t.: Keuzes m.b.t.: Keuzes m.b.t .: 

gemaakt moe ten worden? . Elgomdomsvorm (huur/koop/MGE/gl'mengd) . Ooel corpora tie . Ooel corporatie (grondverkopen, of meer?) 

. Prllsklasse • Ontwikkelende partl! (bewoners/corporatie/mengvorm) . Elgendomsvorm 

. Locaties (bekend?) . Rolverdeling corpora tie en toekomsUge bewoner . ln\itoed eindgebruiker . Wonlngtype . Kwallteit locatle. . Achtervang . Randvoorwaarden locatle . Planning . Voorfinanciering . Bestemmlngsplan doorlopen/aangepast? . Prijs· en kwalitei tvormlng . Doelgroep/Concept . Stedenbouwkundige verkavellng . Scenariovormlng (rlslcomanagement) . Randvoorwaarden locatle . GrondpriJs . Oraagkracht binnen de organisatie . Bestemrningsplan doorlopen/aangepa~t . Voorllnanclering . Grondprljs . Achtervang . Planning . Doelgroep (goed gedefinieerd) . tnog) nfet genomen besllssingen . Planning . Organisatie van elndgebrui~ers . lnvloed eindgebruiker 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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. Wot zijn de knelpunten? Corporaties die te weinig besllsslngen hebben genomen m Partijen die niet transpar aot zljn In de keuzes die ze maken. Later Corporaties die te welnlg beslisslogen hebben genomen In 

het voortraject en na de wetVing van bewon~rs deze in he\ proces zorgt dit voor GOI10rct, vertraging en veriies van het voortraject. waardoor l>et verhaal niet helder en 

beslisslngen alsnog w lllen ne111en. geld. rnensen hfer nlet op kunnen reageren. Di t zorgt voor 

vertragingt>n en verlfes van geld. 

3. lijn er verschWen bij het formu/eren von W·aoneer hei lnltiatier wordt genomen door partlcUIIeren In het geval dat een hetmit1at1er wordt genomen dooF Wanneer het inlt latier wordt genomen door paruculieren 

rondvoorwaorden, wonneer het initiotief wordt hebben die meestal al een goed beeld van wat ze Willen. De paniculieren gaan we in gesprek met beide partijen en hebben die meestal al een bepaald idee van watze Willen 

genom en door porticulieren (vroog) of door een corporatie zal moe ten kljken or het past blj de eigen analyseren we belde partijen met vragen over hun wensen en (aantal, type, thema or co,cept), De corporahe zal moe ten 

woningcorporocie (oonbod}? doelstelllngen. eisen. Oaarna stellen w e een overeenkomst op waar beide ~~j~en of het past bli de eigen doelstelllngen, Het traject 

parrijen op kunnen reageren. w aa rblj partlculleren het inftfaliel nemen duu.rt meestal 

Ianger. omdat de corpora tie nog geen voorbereidlng heeft. 

ge(laan. 

4 . Hoe kijkt u noor de eindgebruiker bij de keuze \ton MO: Corporattes kijken bij MO l'laar· huurders al~ doelgroep, - CPO: CPO is voor men sen die gemotlveerd zlin om het hele 

ontwlkkelmethode? opdrachtgeverschap te dragen, bewust of onbewust, 
CPO; Corporatles kleLen meesral voor CPO om mensen 

vooruit te helpen op de woningmarkt, die het zelr nlet MO: Mensen die lets meer lekerheid Loeken en meer 

ku.nnen .. Ook worden scheefwoners gestlmuleerd om een overzicht Willen over wat er gaat gebeuren. 

woningcarrlere te maken. waardoor goedkope 

huurwonl ngen vrljkomel't voor de prima ire doelgroep. 

Verderls het een goed instrument om in 

herstrucltlreringswljken nfeuwe bewoners te fntegreren 

met oude bewoners. 

. Welk typeeindgebruikers worden bij uw bureau Volggroep volggroep or specilieke doelgroep. Volggroep of specHieke doelgroep. 

onderscheiden? 
Soms lndeling in starter, d.oorsrromer/'scheerwoner', senior Soms indelfng •n starters, gezrnnen, senioren. 

5. Hoe kijkt u no or de loco tie bij het bepolen von Popularlteit en prijs van de locatre bepaalt gesthiktheld CPO We kijken naar d~ locatie, die bij een normaal project ook We kljken naar de locatl e, die bij een oormaal project ook 

geschlktheid voor MOen CPO? Welke type locoties relevantzijn, zoals: groone. planoloslsch traject, ftnancli!n relevant zijn·, zoafs: bestemmfngsplan, stedenbouw, 

worden bij uw bureau onderscheidenl 
Oaamaast: "Hoeveel spelregels ziuen erop7" Hoe minder er welstand, vergunningen, milieudoe!Stelllngen etc. grondprijs etc. 
vastst:aat, hoe meer vrijheid, hoe meer CPO. Veel spelregels 

IS wellicht meer geschlkl voor MO. Dl t geeft het kader/spee!veld waarbinnen de onlwlkkeling tot De marktvraag en eigendomsvolm bepalen keute van 

stand ~tan komen. De vraag is of het kader voldoende ontwlkkehngsvorm, nlet de locatre. 

speelruimte geeft voor bewoners om hun wensen te realiseren. 

De relatle is niet hoe meer speelruimte, hoe meer geschikt voor 

CPO. 

6. Wot is volgens u de rnoximo/e ontwikkelingstl]d voor CPO: gemfddeld 1,5 jaar ontwikkelen en 1 jaar om te CPO: maxlmaall-4 jaarvanaf het allereerste inltlatlef CPO: gemiddeld 1.5 -1 j-aar onrwikkelen en 1 jaar bouwen 

een CPO of MO project? Woarom ? bouwen; i2,5 jaar ~ 2-3 Jaar 
MO: ma~imaal3-4 )aarvanaf het allereerste inl tiatief, maar zou 

MO: moellijk te bepalen, omdat lnSiapmoment van korter moeten duren, omdat deelnemers sneller alhaken MO: Ooor!ooptiJd MO kan korter, omdat deelnemers in de 

eindgebruikers verschllt. (behalve bij specrneke doelgroepen). Yrlje hutrr sne!ler afhaken. Bovendien kan een corporatie al 

meer beslisslngen hebben genomen In de voorbereidfng 

{bijv. een srandaard PvE). 

7. Z.ijn er volgens u verschillende prijsk/ossen per I PO: vri)staande woni11gen, vanaf 000.000 

ontwikkelmethode le onderscheidenl 2/1 ~ap, vanar a so 000 

CPO: zeer grote range 



8. Vlndt u dot de n1ote von zeggenschop von de "Wie betaalt, bepaalt", maar hetllgt er·aan wat wordt Oat vonden wij' logi$Ch. A Is een corporatie niet a an het stuur Oat kiln let logi.sch. De mate van zeggenschap gaat hand In 

corporotie gekoppeld dient te zl)n oan de (ftnanciele) vern a an onder 'betaalt' . Voorfinanclering is een service; staat, maar wei risico' s loopt en kosten maakt. verlangen ze een hand met het belang In een project. Maar dan moet wei 

oademeuning die ze geeft oon de eindgebruiker? een lenong die terug wordt betaald met rente. Blj ens positie in het gaten houden van planning en courantheid van de g,oed gekeken worden hoe die zeggenschap i11gevuld wordt. 

Ktlnt u zich vinden in de geformu/eerde bureau ma~en we geen onde~cheid tussen CPOsteun en woningen. Vormen van ondemeuning die gekoppeld zijn aan Als het gaat om gedetailleerde eisen, veto's of essentiele 

onrwikkelvormen.? 
CPOafstand. meer zeggenschap vlnden wij: aspecten van zeggenschap (zoals verplichte keuze van 

archi tect) hoort een corpora tie zich niet mee te bernoeien, . Het nemen va11 risico's, zeals meeinve.stert>n In ook al staan daar vormen van ondersteuning tegenover. 
plankosten (voorfinanciering aileen ats corporatie risoco 

loopt) Vormen van steun die meer zeggenschap van een . Achtervang 
corporatie rechtvaardigen 1l)n: 

Hierbil wil ee.n corpora tie (nvloed op drie essentiele dl11gen: 
. Achtervang . MGE constructie . Prijs . Kwalltell, courantheid van de wonfng 
. Overnemen van risico's (voorflnancierlng nlet) 

. Voortgang van het project 

9. Wat is vo/gens u de minima/emote van zeggenschap Corporatle: Elndgebrulker: Corporatle: 

van de eindgebruiker in de p/onontwikkeling blj: 
1. Stedebouwkundfg plan l. Stedebouwkundig plan l , Stedebouwkundig plan 

Op welke pun ten in de p/anonrwlkke/ing mag/moet 

een carporatie/eindgebrulker invlaed ap hebben wil 
a. lnvloed verkaveling ceen - deels - (volledlg) a. lnvloed verkaveting geen- deels - (volledlg) a. lnvloed verkaveling geen- deels - (volledlg) 

er sprake zijn von: b, lnvloed beeldkwalilelt geen- randvoorwaarden- b. lnvloed beeldkwaliteit geen- ra11dvoorwaarden - b. lnvJoed beeldkwaliteit geen - randvoorwaa!del) -

volledig (volledlg) (volledlg) 
a. IPO/CPOajstond? 

2. lnvloed SO, VO, DO 2. lnvloed SO, VO, DO 2. lnvloed SO, VO, 00 

8. ArchilectoniSCJI concept ja - nee a. Architectonlsch concept ja- nee a. Arthitectonlsch concept ja- nee 

b. Vle)<kenplan ja- nee b. Vlekkenplan ja - nee b. Vlekkenplan ja - nee 

c. Wonfngtypen )a-nee t . Won~ngcypen ja- nee ~. Woningtypen 1•-ne.e 

II· Volume )a - nee d. Volume ja -nee d. Volume ja- f)ee 

e. lndeling gebouwen ja - nee e. lndellng gebouwen ja- nee e. lndeling gebouwen ja- nee 

r. Relatle ruimten ja - nee r. Relatie ruimten l•- nee f. Relatle ruimteo ja-nee 

8· Materlaalkeuze (ja)-nee g. Materlaalkeute ja- nee g. Materl aalkeu2e ja -nee 

n. Principe plattegronden ja- nee h. Principe plattegronden )a -o!e h. Principe plattegrondM ja - nee 

I. Pronclpe doorsneden ja-ne., i . Principe doorsneden )a -nee I. Principe doorsneden )a- nee 

I· Principe gevels ja- nee j, Principe gevels ja -nee j. Principe gevels ja- nee 

k. Principe constructie ja - nee k, Pnndpe construdle ja- nee k. Principe constructie ja - nee 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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L lnstalla lles Ja- r1"" I. lnstallaties ja -nee I. lnstatlatles )a -nee 

(11. Detalllering ja - nee m. Detaillerfng ja - nee m. Oetaillering ja- nee 

(1. Maatvoerlng U•l - nu (beuk.,aat) n. Maatvoer]ng Ia - nee n. Maatvoerlng ja- n'"' 

(). Toeuing bestek )a - controlerend/•dvfserend - nee 0. Toe!Sir\g bestek )a- controlerend/advlserend - nee 0 . Toetsing bestek ja- controlerend/adviserend - nee 

Wot is volgens tJ de minimole mote von zeggenschop Corporatle: Elndgebrulker: Corporatle: 

von de eindgebruiker In de p/onontwikkeling bij: 
l. Stedebouw~undig plan 1. Stedebouwkundig plan 1. Stedebouwkundlg plan 

Op welke .punt en in de plononcwikkeJing mag/moet 
a. lnvloed verkavellng geen- deels -(volledlg) a. ln\lloed verkavellng geen- deels - (volledlg) c. lnvloed verkaveling geen- deels- (volledlg) 

eel> corporotie/eindgebruikerinvloed op hebben w/1 

er sproke L/jn von: b. lnvloed beeldkwallteit geen- randvoorwaarden · b. lnvloed beeldkwallteit geen- randvoorwaarden- a. lrwloed beeld~walltelt geen - randvoorwaarden -

volledlg (volledlg) (volledig) 
b. CPOsteun? 

2. lnvloed SO, VO, DO 2. lnvloed SO, VO, DO 2. lnvloed SO, VO, DO 

8 . Architectonisch concept )a- nee .. Archttectonisch concept ja- nee a. Architectonisch concept ja- nee 

b. Vlekkenplan ja- nee b. Vlekkenplan )a- nee b. Vlekkenplan ja-nee 

c. Woningtypen ja· nee c. Woningtypen )a· nee c. Wonlngtypen )a· nee 

d . Volume ja - nee d. Volume )a -nee d. Volume )a - nee 

e. lndeling gebouwen )a- nee e. lndel ing gebouwen ja-nee e. lndeling gebouwen ]a- nee 

f. Relatie ru•mten ja- nee f. Relal)e rwmten )a - nee f. Relatie ruimten j a - nee 

g. Materlaalkeuze Ua)-nee g. Materlaalkeuze )a -nee g. Materlaalkeure ja -nee 

h. Principe plattegronden j a - nee h . Principe plattegronden l~t -nee h. Principe plattegronden ja- nee 

I. Principe doorsneden ja- nee i. Principe doorsneden Ia- nee I. Principe doorsneden ja- nee 

l· Principe gevels j a-nee ). Principe gevels ja-nre J. Pnncipe gevels ja - nee 

k. Principe conmuctre ja- nee k. Principe constructle )a-nee k. Prtnc\pe constructie ja- nee 

I. lnstallatles )a- nee I. lnstallaties ja - nee I. lnstallaties )a - nee 

m. Detaillering ja- nee m, Detaillering ja-nee m. Oetaillerlng )a- nee 

n. Maatvoermg Ua)- nee (beukmaatl n. Maatvoerfng ja -nee n. Maatvoering ja -nee 

0. Toetsing bestek ja - controlerend/adlilserend- nee o. Toetsing bestek ja- controlelend/advlserend- nee o. Toetsing bestek )a-controlerend/advlserend- nee 

Wot is volgens u de m inimole mote von zeggenschap Eindgebrul~e.r: Elndgebruiker: 

von de eindgebfuiker in de plonQntwikkel/ng bij: 
1. Stedebouwkundlg plar> 1, Stedebouwkundig plan 

·I •• l•lgevw•l\t.... 



Op Welke punten in de planantwikkeling mag/maer a. trwloed verkavelfng geen- deels-(volledlg) a. lnvloed verkaveling geen-deels- (volledig) 

een corporatlt?/eindgebru/ker invloed ap hebben wil 
b. lnvloed beeldkwalitelt geen - randvoorwaarden- b. lnvloed beeldkwalfteit geen - randvoorwaarden-

er sproke zijn von: 
(volledlg) (volledlg) 

c. MO? 

2. lnvloed SO, VO, 00 2. lnvloed SO, VO, 00 

<l . Alchltectonisch concept ja -nee a. Archltectonlsch concept ja - nee 

b. Vlekkenplan fa - nee b. Vlekkenplan ja - nee 

c. Woningtypen Ia · nee c. Woningtypen ja- nee 

d. Volume ja- nee d. Volume ja-nee --
e. lndeling gebouwen )a - nee e. lndelfng gebouwen ja-nee --
f. Relat•e ru1mten ja - nee f. Relatle ruimten ja -nee --
g. Materiaalkeuze ja - nee g. Ma1erlaalkeuze ja-nee 

h. Principe plattegronden ja - nee h. Principe plattegronden )a-nee 

I 
i. Principe doorsneden Ia- nee '· Principe doorsneden ja - nee 

). Principe gevels ja - nee ). Prlnc1pe gevels )a-nee 

k. Priflcipe constructie Ja- nee k Principe construct1e ja-nee 

I. lnstallaties ja- nee I. lnstallatles ja- nee 

111. Detalllerlng )a - nee m. Detaillering ja- nee 

n. Maatvoerlng ja - nee n. Maatvoerlng )i - nee 

Toetslng bestek ja - controlerend/advlserend- nee T oetslng bestek Ja- controlerend/advl5erend- nee 

10. Wat is volgens u de minimole mote von zeggenschop 1. Selectie bouwteam 1. Selectie bouwteam 1. Selectie bouwteam 

van de eindgebruiker In het proces bij; 
a. Begeleldlng: open- voorwaarden- voornlectle - a. Segeleiding: open- voorwaarden- voorselectie- a. Begeleidlng: open - 1/oorwaarden -

Op welke punten in het proces mog/moet een verplicl\te keuze verplichle keuze voorselectle - verplichte keuze 

corporotie/eindgebruiker lnvloed op hebben w/1 er b. Architect : open- voorwaarden- voorselectle- b. Architect: open - voorwaarden - voorselectie - b, Architect; open- voorwaarden-
sproke zijn van: verplichte keuze verp(ichte keuze voorselectie - verplichte keuze 

0 , CP0pjstond7 c. Aanneme.t: open- voorwaarden- v<;>orselectle - c. Aannemer: open- voorwaarden - voorselectie - c, Aannemer:. open- voorwaarden -

verplichle keuze verplic.hte keuze voorselecUe - verplichte keuze 

d. Overlg? open - voorwaarden - voorselectl e - d. Overlg? open - voorwaarden - voorselectie - d, Overig? open - voorwaarden -

verplichte keuze verpllchte l<euze voo,.electre- verplichte keuze 

Corporatle: Efndgebrulker: Corporatie: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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2. lnvloed contracrvorming: ja- controlerend/adlliserend 2. lnvloed contractvormlng: )a - controlerend/advlselend 2. tnvloed contracrvorm1ng: ja -

-nee - nee conlrolerend/advlserend- nee 

3. Toezicht op reali~atle ja- nee 3. Toezicht op realisatle ja- nee 3. Toezitht op realisatte j a-nee 

4. lnvloed op WE ja - nee 4 . lnvloed op VvE. ja - nee 4. lnvloed op WE. j a-nee 

Wot Is volgens u de minimole mote von zeggenschop 1. Selectie bouwteam 1. Se)ectfe bouwteam 1. Selectle bouwteam 

von de eindgebruiker fn het proces bij; .. Begelelding: open- voorwaarden- voorselectle - a. Begeleiding: open-voorwaarden- voorselectie - a. Begelelding: open- voorwaarden ,--

Op welke punten in het proces mog/moet een verpllthte keuze verpl1chte keuze voorselec tle -verplichte keuze 

corporotie/eindgebruiker invloed op hebben wil er b. Architect: open- voorwaarden- voorselectle - b. Architect: open -voorwaarden - voorselect1e - b. Architect: open- voorwaarden -
sproke zijn von: verplichte keuze verpllchte keuze voorselectle - verplichte keuze 

b. CPOsteun? c. Aannemer: open - voorwaarden - voorselectle - c. Aannemer: open- voorwaarden- voorselectie- c. Aannemer: open-voorwaarden--

verpllchte keuLe verplichte keuze voorselectie-verplichte keuze 

~. Overlg? open - voorwaarden- voorselectle - d. Overig? open- voorwaarden- voorselectie - d. overig? open - voorwaarden -

verpllchte keuze verpllchte keuze voorselectle -verplichte keuze 

Corpora tie: Elndgebrtliker: Corpora tie: 

l. lnVIoed contractvorming: ja- controle~nd/advlserend 2. lnvloed contractvorming: Ja- c:ontrolerend/advlserend 2. lnllloed contractvormlng: ja-

- ne.e -nee controlerend/adviserend - nee 

3. Toezicht op reallsalle ja- nee 3. Toezicht op realfsatie ]a-nee 3. T oezicht op reallsatle )a - nee 

4. lnvl'oed op WE ja -nee 4 . lnvtoed op VvE Ja - nee 4 . lnvloed op VvE ja- nee 

Wot is volgens u dl!' minimo/e mote von zeggenschop 1. Selectie bouwteam 1. Selecl ie bouwteam 1. Seleclte bouwtearn 

von de l!'indgebruiker In het proces bif: 
Begeleldfng; open - voorwaarden - voorselectle - Begeleidlng: open- voorwaarden - voorselectle- Begelefcl•ng: open- voorwaarden -a. a. a. 

Op we/ke punt en in het proces mog/moet een verpllc.hte keuze verplichte keuze voorselectle - verpllchte keuze 

~orp(Jrotiefeindgebru/ker invloed op hebben wil er b. Architect.: open- voorwaarden - voorselec11e - b . Architect: open -voorwaarden - voorselectle - b. Arcl11tect; open- voorwaarden -
sproke ziin von: verpllchte keuze verpllchte keuze voorseiectle - verplichte keuze 

c MD? c. Aannemer: open - voorwaarden -voo~electie- c. Aannemer: op<>n- voorwaarden - voorselectle - c Aannemer: open- voorwaarden-
verplichte keuze verplichte keuze voo~electie- verplichte keut e 

d. 0Verig7 ope.t1 - voorwaarden- voorselectie - d. OverTg? open- voorwaarden- voorselectie - d. Overig? open - voorwaarden -

verpllchte k~uze verplichte keuze voorselect[e - verplichte keuze 

Corporatle: Eindgebrulker: Corporatie: 

2. lnvloed contractvorming: la-controlerend/adviser.,nd 2. lnvloed contractvorming: ja- c:ontrolerend/adv)serend 2 . lnvtoed contractvorming; ja -

-nee - nee. controlerend/advlserend - nee 

l. Toezlcllt op realisatle Ja - nee 3. Toeticht op real{5atie ja - nee 3. T oezicht op reallsatte ja- nee 

4. lnv!oed op Vv£ ]a-nee 4. lnvloed op VvE ]a - nee 4. lnvloed op VvE ~ 

!I I C•pWI I t 



BIJLAGE 2: INTERVIEWVRAGEN DSP-GROEP 

Vragenlijst voor woningcorporaties 
BZK-onderzoek rol van woningcorporaties biJ (c)po-projecten 

T oelichting 

In het kader van het onderzoek van BZK naar de rol van woningcorporaties bij (c)po-projecten 

worden corporaties die hier al ervaring mee hebben (telefonisch) geinterviewd. De antwoorden op 

de vragen moeten lnzicht geven in de ervaringen van woningcorporaties met (c)po en de lessen 

voor de sector die daaruit getrokken kunnen worden. Het onderzoek is gericht op informeren, 

kennisdelen en enthousiasmeren van wooingcorporaties die nog niet met (c)po werken. DSP-groep 

voert dit onderzoek uit. 

Mate en type cpo 

1 In welke mate heeft uw corporatie ervaring met een vorrn van eigen.bouw of (c)po: 
• Hoeveel (c)po-project.en zijn gestalt in de afgelopen vijf jaar? 

• Hoeveel zijn er gerealiseerd? Hoeveel woningen zijn er opgeleverd? 
• Hoeveellopen er nu nog? 

• Zijn er ook projecten niet doorgegaan of tussentijds beiHndigd? 

2 Op welke manier vond (c)po blnnen de genoemde projecten plaats? 

3a Voor/met welke doelgroep werden de projecten ontwikkeld? 

3b Wat is de rol van de bewoners? 

Aanleidlng en rol van corpor:atle 

4 Wat is de aanleiding geweest voor deze projecten? 

Sa Wat is de rol van uw corporatie geweest in deze project en? 

Sb Wie heeft het proces begeleid? Wat zijn de ervarlngen? 

Resultaten 

6 Welke positieve resultaten hebben de projecten opgeleverd? 

7 Welke knelpunten zijn er geconstateerd en in welkefase? 

8 Wat is uw meest geslaagde (c)po-project en waarom? 

9 Zijn er (c)po-projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd zij n? 
Zo ja, wat is hlervan de belangrijkste reden? 

10 I Opdrachtgevet&<::o 
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Toekomst ige ontwikkelingen 

10 Past cpo in de bedrijfsvisie van uw corporatie? 

11 Welke ontwikkelingen ziet uw corporatie voor eigenbouw/cpo? 

12. Wat zijn de voorwaarden voor uw corpora tie om nieuwe eigenbouw/ (c}po-projecten te starten 

of te ondersteunen? 

13 Zijn er concrete projecten in voorbereiding? 

Zo ja, is uw corpora tie bereid om (potentlele) projecten in te brengen als proefproject, in 

samenwerking met het Expertteam Eigenbouw? 

14 Is er volgens u behoefte bij corpofaties aan kennis en ondersteuning op gebied van 

eigenbouw/cpo? 

Vervolgonderzoek 

Bent u be reid om verder dee I te nemen a an dit onderzoek, dat wil zeggen een face to face interview 

over een voorbeeldproject en deelname aan een bijeenkomst met andere corporaties over de 

onderzoeksresultaten? Oak worden gemeente en betrokken bewoners ge"interviewd over het 

project. 

1 l I Opdrachtgever&Co 



BIJLAGE 3: INTERVIEWVRAGEN & ANAlYSE INTERVIEWS WONINGCORPORATIES 

lRUOO CASAOE EXPERTMEETING & INTERVIEWS OSP·GROEP 

1. In we/k~ mote hee{t uw corpora tie ervoring met Ervaring met CPO en IPO projecten. Ervaring met 2 CPO project en, waarbij het project 'Alphabet' in Slechts een klein deel van de corporatle In Nederland Meeft 

vorrnen von porrfculier opdrochtgeverschop Landgoed Driessen een van de grootste CPO project en van ervaring met partlculler· ol medeopdrachtgeverschap. Oe 

(IPO/CPO/MO)? Wot Is de oonlelding geweest om Aanieiding om te kiezen voor particuller Nederland Is. (61 woningen). onderzochte corporaries hebben ervarlng met gemlddeld l · 

hiervoor te kiezen 7 opdrachtgeverschap Is de verschuNing von een oonbieder· 3 CPO projecten, met een gemiddelde projectgroottevan 1· 
noot een vrogermorkt en het geven van wveel mogelijk Aanleidlng om te kiezen voor CPO komt puur Voort ult onze 20 woningen. Uitzonderingen daargelaten. 
zeggenschap a an bewoners. /egitimlteltsvloog. Het is echt het posotioneren van ome 

corpora tie In de ·samenleving: 'op ol/ellei [ron ten proberen om de De hoofdredenen om te kiezen voor particulier 

stem von ome klonten krocht re geven' (Missie) opdrachtgeverschap is keuuvrijheld bleden oon d~ 

eindgebrUiker 

2. Welke rollen neemt de corporatie aan in dft soort In onze proJecten hebben we zo min mogelljk randvoorwaarden ] , Achtervong M voorflnoncier: achtervang van een 

project en? gestl'ld en dl' eindgebrulker de vrijheld gegeven om te aantal koopwoningen, voorfinanclerlng van 

ontwlllllelen (kadersteller). adviseurkosten (voordat kopers hvpotheek rend 

hebben), bieden van korting op de VOIII ·prl)s, 

starterslening of koopgarant) 

2. Koder>teller: vooraf kaders meegeven en de uitvoering 

overlaten aan bewoners. Cruclale beslulten (ontwerp) 

worden g.l'toetst. 

3 . Project/eider: kaders stellen l'n de ultvoerfng 

begeleoden. 

3. Wot zljn de overwegingen von woningcorporoties bij Randvoorwaarden komen voort door aspecten uit de Randvoorwaarden komen voorJ door aspecten ult de volgende Randvoorwaarden komen voort door aspect en u1t de 

het scmenstellen von rondvoorwoordM voor volgende thema's them a's van !let schul fenmodel: volgende thema's 

eindgebfiJikers bif PO, CPO en MO? 
] . Mlssie corporatle l c Uitgangspunten corporatie ] , Doel corporatie 

.. Locatie 2. Projectefgenschapper\ ~ . Rol corporatle en financierlng 

3 . Doelgroep 3. Groepseigenschappen 3. Doelgroep 

4. Hoo!dschakelaars & Ontwikkelvorm 4. Locatie en type ontwikkelvorm 

. Welke voorwoorden worden, ongeocht het soort . Project moet onderscheidend zl)n (missie) . Begrenzing stlchtingskosten Oit volgl ul t onze sociale 
pro]ect, oltij'd door uw ~orporolie gest~ld bo1 CPO/MO . Pro) eel moet beslemd 1ijn voor de doelgroeoen 

doelstellingen (missie). 
proj'ecten? WOOf komen dl!le VOOIWOOrrien uit VOOfl ] 

die wij geformuleerde hebben In on:e visie , Huurder moet mee kunnen doen met een CPO/MO . 
(missle) project (mlssie) 

. De groep moet zlch verenlgen en een 

begeleidingsbureau klezen (proces vergemakkelijken) . MGE en voorflnanclerlng mogelijk (ondersteunlng) . We stellen sam en een groslijst voor keu:e ;,rchitect en 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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aannemer op (proces vergemakkelijken) 

4. l17n er verschillen bij het formvlc.ren •on />,Is het ipitlatief wordt genomen door paniculieren gaan we -
rondvoorwoarden, wonneer het ini(iotlef wordf metze in gesprek over de ideeen die ze hebben blj het 

genomM door portlculieren (vroog) of door een project. Daarbij kijken we of het past binnen ooze eigen 
woningcorporotie (oonbod)l vl!gangspunten en locat•e. 

Als de doelgroep nog 11iet bekend is klj~en we naar de 

locatie en stelien we ons de vraag w >e er zou kunnen 

wonen. Daarbij maken we een SWOT enschetsen we een 

abstract beeld van wat we willen maken. Daarna 

benaderen we ee11 doelgroep en toetsen we of het past bij 

tlun ideeen, 

5, Hoe 1'/()rdt de keuu van ontwikkelmethode door U'l' Keuze voor I PO: Ditlreuze van ontwikkelmethode wordt op verschillende Geen algemene strategie bij keuze ontwikkelmethode. 

corporotk gemoaktl Wot tijn de hoo]dospeC'ten blj manieren gemaakt~ 

dele keuze? De keuze voor !PO volgt uit de localie. We hebben aantal !le kewoe a~ eAb. il,keiA'lell!elie '"'"'eA eerl ~eer 

focaties met mooie ruime kavels waar mensen lekker hun . Het volgt ult ons ondernemrng5plan waarin aspe<leA .,;r~e yefgeAd9 tReA'la's: 

gang kunnen gaan. Waaro'ITJ zou je daar als ontwlkkelaar doelstelllngen staan om CPO en MO projecten te 

tussen gaan zitten? De verdiensten voor ons zitten ln de reallseren om aan onte missie te voloden: 'stem van de 1. Qeel <erpe<UIIe 

grondopbrengsten die we kunnen herinvesteren in andere eindgebruiker vergroten 
~. Rei GEIFJHlFatie eR H'RaAsleFiAg 

projecten. . Voigt uit de locatre. Als er bljvoorbeeld geen 3. Qeelgree~ 
bestemmil\gsplan wljzfgfng doorlopen hoett te worden 

4 . keealieeA l>,~e eAiuol•kel 9FfJI . Voigt ui t prest.ati ea (spraken met de gemeente etc . 

6. Hoc wordt gekeken noor de eindr;ebruiker bij de keuze Het concept volgt bij ons 1\et gebruikersgroepen. Onze visie De gemeente delinieert vdak al ~en doelgroep waar we ons op Er wordt gekeken naar de eindgebruiker vonuil het doe/ dat 

von ontwlk~elingsmethode? Welke type richtzlch tot de volgende hoofdgroP.p elndgebrulkers: gaan richten. Tot nu toe zljn het dat: een corporatte w11 bereiken. Andersom geldt ook dat 

eindg~bruikers worden bij corpora lies onderscheiden doelstellingen worden bepaald a an de hand van de 
bij CPO en MO projeaen? . St'arters . Stacters eindgebruiker. . f(enniswerkers . 'andere doelgroepen dan staners' De volgende type eindgebruikers komen het meeste voor: . Creatieve ondernemels (woon· en bedrijfrulmte) In ons schutfenmodel koinende volgende groepse>genschappen . Starter 

aan bod: . Bijzondere doelgroepen (drugsvers·laafden, . Doorstromer 
daklozen, eK-psvchiatrische patlenten etc.) . Organlsatle bewoners . Huurders . leeftljd 

. Professionalisme groep 

. Belang betaalbaar bouwen 

. Bel~ng leif ontwerpen 

. Mate van 'idealisme' 

. Behoefte collec!lviteit 

7. Hoe kljkt a noar de Iota lie bij het bepolen von We kljken niet veel anders naar een locatie a is bij We stellen ons bij CPO projecten de volgende.vragen; Er worden twee soonen locaties onderscheidel!; 
geschiktheld voor MOen CPO? Welke type locnties (raditionele projectontwikkeling. met andere woorden: 

l I!Jr .. lr '"'"'CY r!.<JJ 



worden bij uw bureau onderscheiden? •w1e ~ou op die locotre wi/len wonenr . Is de locat.ie a lin beeld? . Uitleglocotles: len en zich goed voor nleuwbouw 

We ~ijken oo~ hoe ruim de rondvoorwoarden gesreld ziin op 
met de mogelljkheld voor grondgebonden . Is de localie al ln eigendom? woningen en I PO. 

een locatJe. Een loutle met weinlg randvoorwaarden is 

geschlkt voor CPO. . Gaat het om nleuwbouw of bestaande bouw? . Binn~nstt'delijke locaties: CPO (of MD) in 

Verder kijken we naar Jtedenbouwkundige kenmerken. • Hoeveel wonlngen gaan er gereallseerd worden? 0 Bestaande bouw (kluswonong ol 
Sommige locatles vragen om lets bijzonders. f\ls een blok 

Is er al gemeentelljk beleid? 
renovatle) 

vrij so lit air is en de omgevlng Is niet gevoelig voor wat je er 
. 

neer zet, vinden wij dat ook cen goede locatie yoor CPO. 0 (sloop)nleuwbouw (herst(llcturingswijk); 

8. Wat \IIndt u de belangrijkste punten uit het Van inltlatief t/m seleclie bouwteam is het belangrijk dat een 
vastgoedontwikkelingsproces, die terug zouden corporatie daat vooraf een uit$praak over doet. 

moeten komen in het model? 
Bij de selectie van bouwteam geven wlj een advies of shortlist 

mee, maar de eindgebruiker bepaalt wle. gekozen wordt. Oat is 

Wat anders dan wanneer wlj een verpllchte keuze van 

bijvoorbeeld een aannemer meegeven. 

Vanaf het stedenbouwkundig plan hoort een corpora tie zlch niet 

meer te bemoeien. Het is verd er belangrljk dat de 

randvoorwaarden glabaa/ gesteld worden, bi)voorbeeld on de 

vorm van preStatieofspraken. 

- -
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BIJLAGE 4A: VASTGOEDONTWIKKELINGSPROCES (uitgebreid) 

Fase Activiteiten & Parameters van invloed Output 

lnltlatleffase lnitiatlef lnitiat ief 

Visie Projectdossier 

- Ontwikkelvorm 

- Locatie 

- Concept 

- Doelgroep 

- Prijs 

- Eigendomsvorm 

Analyse Projectdossier 

- Gebied 

- Bestemmingsplan 

- Markt (globaal) 

- Portfolio 

Plan van aanpak Projectdossier 

- Definitieve visie 

- Uitgangspunten 

- Globaal PvE Globaal PvE 

Functies & activiteiten (globaal) 

Woningtype 

Grootte 

Bijzondere eisen 

Ambitie/kwaliteits niveau 

Duurzaamheid 

- Planning Ontwikkelingsplanning 

- Financieel plan Financieel plan 

Resultaat 

Achtervang 

Voorfinanciering 

Haalbaarheidsonderzoek 
I 

Projectdossier 

- Markt 

- Financieel 

- Planologisch/Locatie 

- Functioneel 

- Juridisch 

- Selectie adviseurs 
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Bepalen grondposltle 
- Derden: grondreserveringsovereenkomst 
(grondbeschikking) 

- Eigen grond: sloopbesluit 

Samenwerkingsafspraken partners 

- Opstellen intentieovereenkomst 

- Ondertekenen intentieovereenk. 

Risicoanatyse project 

Go/No go 

Definitlefase Specificeren programma 

Programma van Eisen 

- Randvoorwaarden woningcorporatie 

- Randvoorwaarden omgeving 

- Randvoorwaarden gemeente 

Woningtype 

Bebouwingspercentage 

Rooilijnen en erfgrenzen 

Bouwhoogte 

Bouwvolume 

Materiaalgebruik 

Vormgeving 

Ouurzaamheid 

Grond 

- Ontwerpbeperkingen 

(Stedenb, Architectuur) 

Polsen medewerking gemeente bij planuitwerking 

Onderzoek subsidiemogelijkheden 

Samenstellen bouwteam 

- Selectie architect 

- Selectie stedenbouwkundige 

·- Selectie constructeur 

- Selectie projectontwikkelaar 

- Selectie adviseurs 

- Selectie aannemer 

- Opstellen conceptovereenkomsten 

Opdracht stedenbouwkundlge plannen 

Verkaveling 

Beeldkwaliteit & Sfeer 
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Cone. Grondreserveringsovereenk. 

Afspraken & intentieovereenk. 

Go/No Go 

Programma 

Programma van Eisen 

Bijgewerkt programma 

Subsidieonderzoek 

Concept bouwteamovereen. 

Conceptovereenk. met derden 

Stedenbouwkundig plan 

Verkavel ingplan 

Beeldkwaliteitp lan 

• 
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Actualiseren ontwikkelingsplanning 

Actualiseren financiele overzichten 

Risico Analyse project 

Go/No go 

Planontwikkellngs Opdracht architect Schets ontwerp (SO) 

fase - Opdracht aan architect en adviseurs 

- Toetsing voorlopig on twerp 

Architectonisch concept 

Vlekkenplan: locatie functies 

Woningtypen 

Volume 

lndeling gebouw(en) 

Onderlinge relatie ruimte 

Materiaalkeuze 

Opdracht Voorlopig on twerp (VO) 

- Opdracht aan architect en adviseurs 

- Toetsing voorlopig on twerp 

Architectuur 

Principe plattegronden 

Principe doorsneden 

Principe gevels 

Principe constructie 

. lnstallaties 

- Actualiseren ontwlkkelingsplanning 

- Actualiseren financiele overzichten 

- Risico analyse project 

Go/No go 

Opdracht Definitief ontwerp (DO) 

- Opdracht aan architect en adviseurs 

- Toetsing definit ief ontwerp 

Architectuur 

Plattegronden 

Gevels 

Doorsneden 

Constructief ontwerp 

Detaillering 

lnstallat ietechnisch ontw . 

Materia len 

Maatvoering 
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Actuele ontwikkellngsplanning 

Actuele financli!le overzichten 

Go/No Go 

Schetsontwerp (SO) 

Voorlopig on twerp (VO) 

- Voorlopig bouwk. ontwerp 

- Actuele ontwikkel ingsplanning 

- Actuele f inanciiHe overzichten 

Go/No go 

Deflnitief on twerp (DO) 

- Definitief bouwk. on twerp 

- Actuele ontwikkelingsplanning 

- Actuele financiele overzichten 



- Actualis. ontwikkelingsplanning 

- Actualis. financii=He overzichten 

- Risico-analyse project 

Go/No go 

Opdracht Bouwvoorbereidlng 

- Opdr. bestek architect en adviseurs 

- Toetsing bestek 

- Actualisering financiele overzichten 

- Besluit tot opdracht aannemer (contractvorming) 

- Toetsen detail- en werktekening. 

- Grond transactie en levering 

- Actualis. ontwikkelingsplanning 

- Risico-analyse project 

Go/No go 

Verkoopfase Marketing en promotie 

- Selecteren communicatiebureau 

Tussen DO en - Opst . marketingplan/communicatieplan 

realisatie - Reel a me 

(Geen aparte fase} - Voorber. kopers/huurders select ie 

- Verkoopfverhuur brochure 

- Samenst. kopers/huurders map 

Voorbereiden beheer 

Verkoopfase vervalt - Afsluiten verzekeringen 

bij CPO-proces - GiW toetsen 

- Afsluiten servicecontracten 

- Aanvragen straatnamen/huisnr. 

- Voorbereiden en oprichten VVE 

Overdracht naar verkoop/verhuur 

- Registratie ge'interesseerden 

- Werven potentiele Kopers/huurders 

- I nformatiebijee n komste n 

- Schouw met potentiele Kopers/huurders 

- Voorber. en tekenen koop/huurcon tracten 

- Begeleiden meer-/minderwerk 

- Inform. kopers/huurders t ijdens bouw 

Reallsatlefase Melding bij ARBO 

(Uitvoeringsfase) Overdracht naar aannemer 

Toetsing werktekeningen 

Realisatie 

- Bouwvergaderingen 
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Go/No Go 

Bouwvoorbereiding 

- Bestek gereed en getoetst 

- Actuele financii!le overzichten 

- Aannemingsovereenkomst 

- Grondtransactieovereenkomst 

- Actuele projectplanning 

Go/No go 

Promotiemateriaal 

Verzeker., toets., contracten t.a.v. beheer 

Oprlchting WE 

Aile woningen verl<ocht ofverhuurd 

Opstel.&verwerk. Meer/minderwerk 

Complex gebouwd 
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- Bewaken voortgang en budget 

- Meldingen t.b.v. BWS Subsidies 

- Resultaat beproeven uittesten 

Realiseren nutsaansluitingen 

Vooroplevering 

Voorbereiding nazorgprogramma 

- Opleverlijst 

- Meer- en minderwerklijst 

- Garantiebewijzen 

- Onderhoudsplanning en aanbied. 

- Eindafrekening aannemer 

Eerste oplevering 

Beheerfase Opdracht verhelpen opleverpunten 

(Nazorgfase) 2e oplevering 

Verzenden eindafrekening 

Gereed melden lokale overheld 

Subsidieafwikkeling 

Accountantscontrole 

Overdracht garanties naar afdeling beheer 

Oprichting Vereniging van Eigenaren 

Vaststellen onderhoudsplannlng 

Elndevaluatie project 

Afronden/archiveren projectdossler 
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Complex opgeleverd 

2e oplevering naar tevredenheid klant 
afgerond 

Afrekening afgerond 

Complex gereed gemeld bij lokale overheid 

Subsidieafwikkeling gereed 

Accountantscontrole gereed 

Garant ies overgedragen naar afdeling beheer 

Onderhoudsplannlng vastgesteld 

Projectmanagement geevalueerd 

Projectdossier afgerond en gearchiveerd 



I BIJLAGE 48: CHECKLIST MET ANTWOORDMOGELIJKHEDEN 

Antwoordmogelijkheden schakelaars 

L lnitiatief corporatie - particulieren - gemeente 

2. Ontwikkelvorm traditioneel - MO - CPO met steun- CPO afstand - I PO 

3. Rol corporatie achtervang/voorfinancier- kadersteller - projectleider 

4. Locatie beschikbaar - onbekend- opties 

5. Them a wei concept - geen concept 

6. Doelgroep 

a. Organisatie verenigd -losse groep- enkele initiatiefnemers - geen (aanbod) 

b. Financieel bereik minimum - modaal- boven modaal 

c. Kennis leek - vakmatig ge'interesseerd - ervaren 

d. Behoefte keuzevrijheid geen- enigszins- belangrijk - zeer belangrijk 

e. Bereidheid risico geen - beperkt- redelijk - hoog 

7. Prijsklasse goedkoop- betaalbaar- duur 

8. Eigendomsvorm huur- koop- MGE (slimmer kopen)- gemengd 

9. Conform bestemmingsplan ja -nee- onbekend 

10. lnvloed globaal programma 

a. Woningtype gestapeld - geschakeld - 2/1 kap - vrijstaand- gemengd - onbekend 

b. Grootte 1-20 woningen - 20-50 woningen- 50-100 woningen - >100 woningen 

11. Planning 1,5 jaar/ 1,5-2 jaar/ 2- 3 jaar/3- 4 jaar/4 jaar of hoger 

12. Betrokkenheid in de tijd lnitiatieffase- hele ontwikkellng - t/m beheer en exploltatie 

13. Grondbeschikking Corporatie - particulier 

14. Financieel plan 

a. Resultaat geen- resultaat over grond- resultaat over ontwikkeling 

b. Achtervang ja - deels - nee 

c. Voorfinanciering ja- deels- nee 

15. Selectie bouwteam 
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16. 

17 . 

18 . 

19 . 

20. 

21. 

22. 

23 . 

a . Begeleidlng 

b . Architect 

c . Aannemer 

Stedebouwkundig plan 

a . lnvloed verkaveling 

b. lnvloed beeldkwaliteit 

lnvloed schetsontwerp 

a . Architectonisch concept 

b. Vlekkenplan 

c . Woningtypen 

d. Volume 

e. lndeling gebouwen 

f. Relatie ruimten 

g . Materiaalkeuze 

lnvloed voorlopig antwerp 

a . Principe plattegronden 

b. Principe doorsneden 

c. Principe gevels 

d . Principe constructie 

e . lnstallaties 

lnvloed deflnitief ontwerp 

a • Detaillering 

b. Maatvoering 

Toetsing bestek 

lnvloed op contractvorming 

Toezicht op realisatie 

lnvloed op WE 

open - voorwaarden- voorselectie- verplichte keuze 

open- voorwaarden- voorselectie- verplichte keuze 

open - voorwaarden - voorselectie- verplichte keuze 

geen- deels- volledig 

geen - randvoorwaarden 

ja - nee 

ja- nee 

ja - nee 

ja- nee 

ja- nee 

ja - nee 

ja- nee 

ja - nee 

j a - nee 

ja- nee 

ja - nee 

ja - nee 

ja - nee 

ja- nee 

ja- nee 

ja ·nee 

ja - nee 

ja- nee 



BIJLAGE 5: IMPLICIETE GEVOLGEN 

Voorbeeld: 

Ontwikkelvorm traditianeel - MO - CPO met steun- CPO afstand - /PO 

()an: 

1. Achtervang: ja 

2. Financieel plan, resultaat: NIET over ontwikkeling 

Uit/eg.· Wanneer bij de schakelaar 'Ontwikkelvorm' gekazen wordt voor de optie 'CPO met steun', springt de schakelaar 

'Achtervang' ap 'jo' en is het bij de schakelaar 'Financiee/ plan, resu/taat' NIET meer moge/ijk om te kiezen voor de 

antwoordmogelf]kheid 'over ontwikkeling'. 

Aile imp/iciete keuzes zijn vanuit het perspectief van de woningcorporatie, dus: 'lnvloed architectonisch concept: }a' 

betekent invloed van de corpora tie op het architectanisch concept 

1. lnit iatief corporatie- particulieren- gemeente 

1. Doelgroep, organisatie: NIET verenigd (doelgroep moet nog geworven worden) 

lnitiatief corporatie- particulieren- gemeente 

2. Ontwikkelingsvorm: NIET traditioneel, NIET MO (theoretische definitie ontwikkelvormen) 

3. Doelgroep, organisatie: NIET geen (aanbod) (geen organisatie aileen bij initiatief corporatie) 

/ndirecte Ius (door keuze van CPO, MO, /PO): 

4. Doelgroep, bereidheid risico: NIET geen 

lnitiatief corporatie - particulieren - gemeente 

5. Ontwikkelingsvorm: NIET traditloneel (traditioneel is initiatref corpora tie) 

6. Locatie : beschikbaar (logisch gevolg ontwikkelproces) 

2. Ontwikketvorm traditloneel - MO- CPO met steun- CPO afstand - I PO 

7. lnitiatief: corporatie (logisch gevo/g ontwikkelproces) 

8. Rol corporatie: projectleider (theoretische de[inltie) 

9. Doelgroep organisatie: geen (theoretische definitie) 

10. Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NIET zeer belangrijk (prakti.sche de[initie) 

11. Doelgroep, bereidheid risico: geen (theoretische definitie) 

12. Betrokkenheid in de tijd : NIET aileen initiatieffase (theoretische de[initie) 
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13. Financieel plan, resultaat: NIET over grond (theoretische definitie) 

14. Financieel plan, achtervang: ja (theoretische definitie) 

15. Financieel plan, voarfinanciering: ja (theoretische definitie) 

16. Beschikking grand ~ corporatie (theoretische definitie) 

17. Selectie begeleiding: verplichte keuze (Praktische de/fnitie) 

18. Selectie architect: verplichte. keuze (praktische definitie) 

19. Selectie aannnemer: verplichte keuze (praktische definitie) 

20. Stedebouwkundig plan, invloed verkaveling: volledig (binnen gemeentelij ke randv.) (Praktische definitie) 

21, Stedebouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: volledig (binnen gemeentelijke randv.) (praktische definitle) 

22 .. lnvloed ap schetsontwerp, Architectanisch concept: ja (praktische definitie) 

23. lnvlaed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja (praktische definitie) 

24. lnvlaed ap schetsontwerp, Woningtypen: ja (praktische definitie) 

25. lnvlaed op schetsontwerp, Volume: ja (praktische definltie) 

26. lnvlaed op schetsontwerp, lndeling gebauwen: ja (praktische definitie) 

27. lnvlaed ap schetsontwerp, Relatie ruimten: ja (praktlsche definitie) 

28. lnvloed ap schetsantwerp, Materiaal.keuze: ja (praktische definitie) 

29. lnvlaed ap voorlopig antwerp, principe plattegranden : ja (praktische definitie) 

30. lnvloed op vaarlopig antwerp, principe daarsneden: ja (praktische dejinitie) 

31. lnvlaed op voarlopig antwerp, principe gevels: ja (proktische definitie) 

32. lnvloed op vaorlopfg on twerp, prlncipe constructie: ja (praktische definitie) 

33. lnvloed op vaorlopig antwerp! installaties: ja (proktische definitie) 

34. lnvlaed op definitief on twerp, detaillering: ja (proktische definitie) 

35. lnvloed op definitief antwerp, maatvoerlng: ja (praktische definitie) 

36. Toetsing bestek: ja (praktische definitie) 

37. lnvlaed contractvorming: volledig (theoretische definitie) 

38. Toezicht op realisatie: ja (theoretische dejinitie) 

Ontwikkelvorm traditioneel - MO- CPO met steun - CPO afstand- IPO 

39. lnitiatief: corporatie (theoretische definitie) 

40. Rol corparatle: prajectleider (praktische definitfe) 

41. Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen, NIET zeer belangrijk (praktische definitie) 

42. Daelgroep, bereidheid risico: NIET hoog (praktische definitie) 



43. Grootte: NIET >100 woningen (odvies voor soepe/ MO proces) 

44. Planning: NIET 3-4 jaar, NIH >4 jaar (odvies voor soepel MO proces) 

45. Betrokkenheid In de t ijd: NIET aileen initiatieffase (theoretische definitie) 

46. Financieel plan, achtervang: NIET nee (proktische definitie) 

47. Financieel plan, voorfinanciering: NIET nee (praktische dejinitie) 

48. Grondbeschikklng: Corpora tie (theoretische definitie) 

49. Samenstellen bouwteam, selectie archi tect: NIET verplic.hte keuze (proktische definitie) 

50. lnvloed cont ractvorming: ja (cont rolerend) (proktische de[initie) 

Ontwikkelvorm traditioneel- MO- CPO met steun - CPO afstand -I PO 

51. Rot corporatie: NIET projectleider (theoret;sche de/initie) 

52. Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen, NIH zeer belangrijk (proktfsche definitie) 

53. Doelgroep, bereidheid risico: NIET geen, NIET hoog' (proktische definitie) 

54. Eigendomsvorm: NIET huur (theoretische definitie) 

55. Groolte: NIET 1 waning, NIET 50-100 woningen, NIET >100 woningen (odvies soepel CPO proces) 

56. Planning: ontwikkeling NIET >4 Jaar {odvies soepel CPO proces) 

57. Prijsklasse: NIET duur {sociale doe/ste/lingen corporotie) 

58. Woningtype: NI ET vrijstaand (sociale doe/stellingen corporotie) 

59. Flnancieel resultaat: NIET over ontwlkkelfng (theoretlsche deflnltie) 

60. Achtervang: NIET nee (praktische definitie) 

61. Beschikking grand : particulier (theoretische definitie) 

62. Samenstellen bouwteam, selectie begeleidlng: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze (praktische definitie) 

63. Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voorselectie, Nl ET verplichte keuze (proktische definitie) 

64. Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze (praktische definitie) 

65. lnvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja (proktische definitie) 

66. lnvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja (proktische definitie) 

67. lnvloed op schetsontwerp, Woningtypen; ja (praktische definitie) 

68. lnvloed op schetsontwerp, Volume: ja (proktische definitie) 

69. lnvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee (praktische de/initie) 

70. lnvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee (proktische definitie) 
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71. lnvlaed ap vaarlapig antwerp, principe plat tegranden: nee (praktische definitie) 

72. lnvlaed ap vaarlapig antwerp, principe daorsneden: nee (praktische de[tnitie) 

73. lnvlaed ap vaorlapig antwerp, princlpe gevels: nee {praktische deflnitie) 

74. lnvlaed op vaorlapig antwerp, principe construct ie: nee (praktische definitie) 

75. lnvlaed op definitief antwerp, detaillering: nee (praktische definitie) 

76. lnvlaed op definit ief on twerp, maatvoering: nee {proktische definitie) 

Ontwikkelvorm traditioneel- MO- CPO met steun - CPO afstand - IPO 

77. Ral carparat ie: NIET praJectleider (theoretische definitie) 

78. Betrakkenheid in de tijd: NI ET hele ontwikkeling, NIET t/m beheer en exploitatie (praktische definitie) 

79. Doelgroep, behoefte keuzevrfjheid ~ NIET geen (praktische definitie) 

80. Daelgraep, bereidheid risico: NIET geen {proktische definitie) 

81 . Eigendomsvorm: NIET huur (theoretische definitie) 

82 . Graatte: NIET 50~100 waningen, NIET >100 waning en (advles soepel CPO proces) 

83. Planning: ontwikkeling NIET >4 Jaar (odvies soepel CPO proces) 

84. Financieel resultaat: NIET over ontwikkeling (theoretische definitie) 

85. Achtervang: NIET ja {praktische definitie) 

86. Voorfinanciering: NIET ja {praktische definitie) 

87. Beschikking grond: particulier (theoretiSche deftnitie) 

88. Samenstellen bauwteam, selectie begelefding: NIET vaarselectie, NIET verplichte keuze {praktische definitie) 

89. Samenstellen bouwteam, selectie architect : NIET voorselectie, NIH verplichte keuze (praktische definitie) 

90. Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIH voorselectie, NIET verplichte keuze {praktische definitie) 

91. lnvloed op schetsontwerp, Architectonisch cancept: j a {praktische definitie) 

92. lnvloed op schetsant werp, Vlekkenplan: ja (praktische definitie) 

93. lnvloed op schetsontwerp, Woningtypen: Ja (praktische definitie) 

94. tnvloed op schetsontwerp, Volume: ja (praktische definitie) 

95. lnvloed op schetsantwerp, lndeling gebauwen: nee (praktlsche definitle) 

96. lnvlaed ap schetsantwerp, Relatie ruimt en: nee (praktische definitie) 

97. lnvlaed op schetsantwerp, Materiaalkeuze: nee (praktische definitie) 

98. lnvlaed ap voorlapig antwerp, principe plattegronden: nee (praktische definitie) 

99. lnvloed op voarlapig antwerp, principe doorsneden: nee (praktische definitie) 
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lOO.Invloed op voorlopig ontwerp, principe gevels: nee (praktische definitie) 

lOl.lnvloed op voorfopig ontwerp, principe constructie: nee (pralctische clefinitie) 

102.1nvloed op voorlopTg ontwerp, installaties: nee (praktlsche definltie) 

103.1nvloed op definitief ontwerp, detaillering: nee (praktische definitie) 

104.1nvloed op definitief ontwerp, maatvoering: nee (praktische definitie) 

105.Toetsing bestek: nee (praktische definitie) 

106.1nvloed contractvorming: nee (praktische definitie) 

107.Toezicht op realisatie: nee (prakti.sche definitie) 

108.1nvloed op VvE: nee (praktische deflnitie) 

Ontwikkelvorm traditioneel- MO- CPO rnet steun - CPO afstand - I PO 

109.Rol corporatie: Kadersteller (theoretische de[tnltie) 

110.Betrokkenheid in de tijd: NIET hele ontwikkeling (praktische definitie) 

lll.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET verenigd (theoretische definitie) 

112.Doelgroep, financieel bereik: NIET minimum (logisch gevolg ontwikke/proces) 

113.Doelgroep, behoefte keuzevrijhetd: NIET geen (praktische definitie) 

114.Doelgroep, be(eidheid risico: NIET geen (proktische definWe) 

115.Eigendomsvorm: NIET huur, NJET MGE (theoretische definitie en sociole doe/stelling corporatie) 

116,Planning ontwikkeling: NIET 3-4 jaar, NIET >4 Jaar (advies soepeiiPO proces) 

117. Prljsklasse: N lET goedkoop (logisch gevo/g ontwikkelproces) 

118.Woningtype: NIET gestapeld (logisch gevolg ontwikkelproces) 

119.Financieel resultaat: NIET over ontwikkeling (theoretische definitie) 

120.Achtervang: nee (praktische definitie en socfale doelstelling carporatre) 

12l.Beschikking grond: particulier (theoretische definitie) 

122.Samenstellen bouwteam, selectie begelelding: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

123.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

124.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

US.Invloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja (praktische definitie) 

126.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja (praktische defipitie) 

127 .lnvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja (praktische deftnitre) 

128.1 nvloed op schetsontwerp, Volume: )a (praktische definitie) 
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129.1nvlaed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee (praktische definitie) 

130.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee (praktische de/fnitie) 

13l.lnvloed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: nee (praktische definitie) 

132.1nvlaed ap voorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee (proktische definitie) 

133.1nvlaed ap vaarlapig antwerp, principe daarsneden: nee (praktische definitie) 

134.1nvloed op voorloplg ontwerp, principe gevels: nee (praktische definitie) 

135.1nvlaed ap vaarlapig ontwerp, principe constructie: nee (praktische definitie) 

136.1nvloed ap vaarlapig antwerp, installaties: nee (praktische definitie) 

137.1nvloed op definitief ontwerp, detaillering: nee (praktische de[initie) 

138.lnvlaed ap definitief ontwerp, maatvoering: nee (praktische definitie) 

139.Taetsing bestek: nee (praktische definltie) 

140.1nvloed contractvorming: nee (praktische definitie) 

14l.Taezlcht ap realisatie: nee (praktfsche definitie) 

142.1nvloed op VvE: nee (praktische definitie) 

3. Rol corpora tie achtervang/voorfinancie.r - kadersteller- Projectleider 

143.0ntwikkelvorm: NIET traditioneel, NIET MO, NI ET IPO (theoretische de/initie) 

144.Betrokkenheid in de tijd: NIET hele antwlkkeling, NIET t/m beheer en exploitatie (praktische definitfe: de corporatie 

rs aileen in de initiatieffase betrokken in de planontwikkeling) 

14S.Financieel resultaat: geen resultaat (theoretische definitie) 

lndirecte /ussen (via keuze CPOsteun of CPOafstand): 

146. Eigendamsvorm: NIET huur 

147.Grootte: NIET 50·100 woningen, NIET >100 woningen 

148.Prijsklasse: NIET duur 

149.Woningtype: NIET vrijstaand 

lSO.Grondbeschikking: particulier 

151.Doe1groep, organisatie: verenigd 

152.Doelgroep, behoefte keuzevrljheid: NIETgeen 

153.Doelgroep, bereidheid risico: NIET geen 

154.Samenste1Jen bouwteam, selectie begeleiding: NlET voorselectie, NIET verplichte keuze (indirecte relatie) 

15S.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voarselectie, NIET verplichte keuze 

156.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte 

157.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 
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158.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

159.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen : ja 

160.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

16l.lnvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

162.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

163.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee 

164.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe doorsneden: nee 

16S.Invloed op voorlopig ontwerp, principe gevels: nee 

166.1rwloed op voorlopig ontwerp, princlpe constructie: nee 

167.1nvloed op deflnltief ontwerp, detaillering: nee 

168.1nvloed op definitief on twerp, maatvoering: nee 

Rol corporat ie achtervang/voorfinancier- kadersteller - projectleider 

169.0ntwikkelvorm: NIET traditioneel, NIET MO (theoretische definitie) 

170.Financieel plan, resultaat: NIET over ontwikketing (theoretische definitie) 

171. Eigendomsvorm: NIET huur (theoretische definitie) 

172.Grondbeschikking: particulier (theoretische definitie) 

173.Beschikbaarheid locatie: NIET onbekend (theoretische definitie) 

/ndirecte /ussen (via keuze CPOsteun, CPOafstond of /PO} 

174.Pianning: NIET >4 jaar 

17S.Eindgebrulkers, behoefte keuzevri)heid: NIET geen 

176.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET geen 

177.Samenstetlen bouwteam, selectie begeleiding: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

178.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voorselectie, NIETverplichte keuze 

179.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

180.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

181.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

182.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

183.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

184.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

18S.Invloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

186.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee 

187.1nvloed op voorlopig ontwerp, prlncipe doorsneden: nee 
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188.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe gevels: nee 

189.fnvloed op voorlopig ontwerp, principe construct ie: nee 

190.1nvloed op definitief ontwerp, detaillering: nee 

191.1nvloed op deflnitlef ontwerp, maatvoering: nee 

Rol corporatie achtervang/voorfinancier- kadersteller- projectleider 

192.Betrokkenheid in de tijd : NIET init iatieffase (theoretische definitie) 

193.Financieel plan, resultaat: NIET over grond (praktische definitie) 

194.Achtervang: NIET nee (praktische definitie) 

195.Voorfinanciering: NIET nee (praktische definitie) 

196.Grondbeschikklng: corporatle (theoretische definitie) 

197.0ntwikkelvorm: NIET CPOsteun, NIET CPOafstand, NIET IPO (theoretiscbe definitie) 

lndirecte /ussen (via traditioneel of MO): 

198.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIH zeer belangrijk 

199.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET hoog 

4. locatie beschikbaar- onbekend - opties 

200.Conform bestemmingsplan: onbekend {logisch gevolg ontwikkelpraces) 

201. Planning: NIET 1,5 jaar (te korte planning, zonder locatie in bee/d) 

202.Resultaat: NIET resultaat over grond (logisch gevolg ontwikkelproces: zonder locatie In eigendom geen resultaat 

over de grand) 

203.GrondbeschikkiC)g: NIET corporatie 

5. Concept/them a wei concept - geen concept 

204.Stedebouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: NIET geen (logisch gevolg ontwikkelproces: prestatie-eisen om te 

vo/doen aan het concept zu/len geformuleerd worden in het beeldkwaliteitsplan) 

6. Doelgroep 

a. Organisatie verenigd -losse groep- enkele initiatiefnemers- geen (a an bod) 

20S.Ontwikke.lingsvorm: NIET traditioneel, NIET IPO (logisch gevolg ontwikkelproces; kon niet verenigen bij troditioneel 

en /PO) 

206.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen (indirecte relatie bij keuze MO of CPO) 
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Organisatie verenigd - losse groep - enkele initiatiefnemers- geen (aanbod) 

207.0ntwikkelingsvorm: NlET traditioneel (logisch gevolg ontwikkelproces: kan niet losse groep zijn blj traditionele 

projectontwikkeling) 

208.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen (indirecte relatie, omdat niet vaor traditioneel gekozen wordt) 

Organisatie verenigd -losse groep- enkele initiatiefnemers - geen (aanbod) 

209.0ntw1kkel1ngsvorm: NIET traditloneel (logisch gevolg ontwikke/proces: kan nfet enkele initiatiefnemers zijn bij 

traditionele projectontwikkellng) 

210.0oelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen (indirecte relatie, om dot niet voor traditionee/ gekozen wordt) 

211.Pianning: NIET 1,5 jaar (kan niet traditionele projectontwikke/ing zi]n en groepsvorming is in beginfose) 

Organisatie verenigd -losse groep- enkele initiatiefnemers - geen (aanbod) 

212 .lnitiatief: corporatie (logisch gevolg ontwikkelproces) 

b. Financieel bereik minimum - modaal - boven modaal 

213.0ntwikkelvorm: NIET IPO (fogisch gevolg ontwikkelproces) 

214.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIH zeer belangrijk (logisch gevolg ontwikkelproces) 

215.Doelgroep, bereidheid risico: NIET hoog, NIET redelijk (logisch gevo/g ontwlkkelproces) 

216. Prijsklasse: goedkoop (fogisch gevolg ontwikke/proces) 

217.Eigendomsvorm: NIET koop (logisch gevolg ontwikkelproces) 

218.1nvloed globaal programma, woningtype: NIET vrijstaand, NIET2/1 kap (fogisch gevo/g ontwikke/proces) 

219.Grondbeschikklng: NIET particulier (logisch gevolg ontwikkelproces) 

220.Financieel plan, achtervang: ja (logisch gevolg ontwikkelproces) 

22l.Financieel plan, voorfinanciering: ja (logisch gevo/g ontwikke/proces) 

Financieel berelk minimum - modaal - boven modaal 

222.Doelgroep, financieel bereik: modaal > ontwikkelvorm: NIET IPO (logisch gevolg ontwikkelproces: prijsklasse te 

hoog) 

223.Doelgroep, financ.ieel bereik: modaal > Prijsklasse: NIET duur (log/sch gevolg ontwikkelproces: prijsklasse te hoog) 

Financieel berelk minimum - modaal - boven modaal 

224. Prijsklasse: NIET goedkoop (socia/e doelstellingen corporatie) 

l2S.Eigendomsvorm: NIH MGE (soc/ole doelstellingen corporatie) 
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Kennis leek - vakmatig gei'nteresseerd- ervaren 

226.Behoefte keuzevrijheid: NIET geen 

t. Behoefte keuzevrijheid geen - enigszins- belangrijk - zeer belangrijk 

227.0ntwikkelvorm: traditio nee! (praktische definitie) 

228.Bereidhefd risico: geen (praktische definitie) 

fndirecte gevolgen (door keuze von ontwikkelvorm: troditioneel); 

229.1nltiatief: corporatie 

230.Rol corporatie: pro)ectlelder 

23l.Doelgroep organisatie: geen 

232.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NIET zeer belangrijk 

233.Doelgroep, bereidheid risico: geen 

234.8etrokkenheid in de tijd: NIET aileen initiatieffase 

23S.Financieel plan, resultaat: NIET over grond 

236.Financieel plan, achtervang: ja 

237.Financieel plan, voorfinanciering: ja 

238.Beschikking grond: corporatie 

239.Selectie begefeiding: verplichte keuze 

240.Selectie architect: verplichte keuze 

241.Selectie aa nnemer: verplichte keuze 

242.Stedenbouwkundig plan, invloed verkaveling: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

243.Stedebouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

244,1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

245.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

246.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

247.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

248.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: ja 

249.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: ja 

2SO.Invloed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: ja 

2Sl.lnvloed op voorlopig antwerp, principe plattegronden: ja 

2S2.1nvloed op voorlopig ontwefp, principe doorsneden : ja 

253.1nvloed op voorlopig antwerp, principe gevefs: ja 

254.1nvloed op voorlopig on twerp, principe constructie: ja 

255.1nvloed op voorlopig on twerp: installatres: ja 
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256.1nvloed op definit ief ontwerp, detaillering: ja 

257.1nvloed op definltief ontwerp. maatvoering: ja 

258.Toetsing bestek: ja 

259.1nvloed contractvorming: volledig 

260.Toezicht op realisatie: ja 

Behoefte keuzevrijheid geen- enigszins - belangrijk - zeer belangrijk 

261.Bereidheid risico: NIET hoog, NIET redelijk (logisch gevolg ontwikkelproces) 

Behoefte keuzevrijheid geen - enigszins - belangrijk - zeer belangrijk 

262.0ntwikkelvorm: NIET traditioneel (praktische definitie) 

263.Bereidheid risico: NIET geen {logisch gevolg ontwikkelproces) 

Behoefte keuzevrijheid geen- enigszins- belangri)k- zeer belangrljk 

264.0ntwikkelvorm: NIH traditioneel, NIET MO (praktische definitie) 

26S.Bereidheid risico: hoog (logisch gevolg ontwikkelproces) 

266.Eigendomsvorm: NIET huur (logisch gevolg ontwikkelproces) 

lndirecte gevolgen (door keuze voor CPOsteun, CPOafstand of /PO): 

267.Rol corporatle: NIET projectleider 

268.Financieel plan, resultaat: NIET over ontwikkeling 

269.Pianning: NIET > 4 jaar 

270.Grondbeschikking: particulier 

271.Samenstellen bouwteam, selectie begeleiding: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

272.Samenstellen bouwteam, selectle architect: NIET voorselect le, NIET verplichte keuze 

273.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

274.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

275.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

276.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

277.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

278.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

279.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

280.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee 

28l.lnvloed op voorloplg ontwerp, principe doorsneden: nee 

282.1nvloed op voorloplg ontwerp, principe gevels: nee 
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283.1nvloed op voorlopig antwerp, principe constructie: nee 

284.1nvloed op definitief antwerp, detalllering: nee 

28S.Invloed op definitief antwerp, maatvoering: nee 

d. Bereldheid risico geen · beperkt - redelijk - hoog 

286.0ntwikkelvorm: traditioneel (proktische definitie) 

287.Behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NIET zeer belangrijk (logisch gevolg ontwikke/proces) 

lndirecte gevolgen (door keuze von ontwikkelvorm: troditioneel): 

288.1nitiatief: corporatie 

289. Rol corpora tie: projectleider 

290. Doelgroep organisatie: geen 

29l.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NIET zeer belangrijk 

292.Doelgroep, bereidheid risico: geen 

293.Betrokkenheid in de tijd: NIE.T aileen initiatieffase 

294.Financieel plan, resultaat: NIET over grond 

29S.Financieel plan, achtervang: ja 

296.Financieel plan, voorfinanciering: ja 

297. Beschlkking grond: corporatie 

298.Selectie begeleiding: verplichte keuze 

299.Selectie architect: verplichte keuze 

300.Selectie aannnemer~ verplichte keuze 

301.Stedebouwkundig plan, invloed verkaveling: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

302.Stedebouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: volledig {binnen gemeentelijke randv.) 

303.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

304.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

305.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

306.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

307.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: ja 

308.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: ja 

309.1nvloed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: ja 

310.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: ja 

311.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe doorsneden: ja 

312.1nvloed op voorloplg ontwerp, principe gevels: ja 

313.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe construe tie: ja 
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314.1nvloed op voorlopig ontwerp: installaties: ja 

31S.Invloed op definitief ontwerp, detaillering: ja 

316.1nvloed op definitief ontwerp, maatvoering: ja 

317.Toetsing bestek: ja 

318.1nvloed contractvorming: volledig 

319.Toezicht op realisatie: ja 

Bereidheid risico geen - beperkt - redelijk - hoog 

320.0ntwikkelvorm: NIET tradition eel (praktische definitie) 

32l.Ooelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen (logisch gevolg ontwikkelproces) 

lndirecte lmpliciete keuze (door keuze MO, CPOsteun, CPOafstand of /PO) 

322.Pianning: NIET >4jaar 

Bereidheld risico geen - beperkt- redelijk - hoog 

323.0ntwikkelvorm: NIET tradit ioneel (praktische deftnitie) 

324.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET geen, NIET enigszins (logisch gevolg ontwikkelproces) 

325. Eigendomsvorm: NIET huur (logisch gevolg ontwikke/proces) 

lndirecte impllciete keuze (door keuze M O, CPOsteun, CPOafstand of /PO) 

326.Piannlng: NIET >4jaar 

Bereidheid risico geen - beperkt- redelijk- hoog 

327.0ntwikkelvorm: NIET traditioneel, NIET MO, NIET CPO met steun (proktische deftnitle) 

328.Doelgroep, financieel bereik: NIET minimum (logisch gevolg ontwikkelproces) 

329.Doelgroep, behoefte keuzevdjheid: NIET geen, NIET enigszins (logisch gevolg ontw/kkelproces) 

330. Eigendomsvorm: NIET huur, NIET MGE (logisch gevolg ontwikkelproces) 

/ndirecte gevolgen (door keuze van CPOafstand of /PO): 

33l.Financieel plan, resultaat: NIET resultaat over ontwikkeling 

332.Financieel plan, achtervang: nee 

333.Financieel plan, voorfinanciering: nee 

334.Beschikking grond: particulier 

335.Samenstellen bouwteam, selectie begeleiding: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

336.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

337.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

338.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 
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339.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

340.1nvloed op schetsontwerp, Wonlngtypen: ja 

34l.lnvloed op schetsontwerp, Volume; ja 

342.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

343.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

344.1nvtoed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: nee 

34S.Invloed op voorlopig antwerp, principe plattegronden: nee 

346.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe doorsneden! nee 

347.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe gevels; nee 

348.1nvloed op voorlopig antwerp, principe constructie: nee 

349.1nvloed op voorlopig antwerp, installaties: nee 

3SO. Invloed op definitief antwerp, detaillering: nee 

3Sl.lnvloed op definitief ontwerp, maatvoer1ng: nee 

352.Toetsing bestek: nee 

353.1nvloed contractvormlng: nee 

354.Toezicht op realisatie; nee 

3SS.Invloed op VvE: nee 

7. Prijsklasse goedkoop - middelduur- duur 

356.0ntwikkelmethode: NIET IPO (logisch gevolg ontwikkelproces: te hoog prijssegment) 

357.Doelgroep, Financieel bereik: NIET boven modaal (logisch gevolg ontwikkelproces) 

358.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk (logisch gevo/g ontwikke/proces) 

359.Doelgroep, bereidheid risico: NIET hoog (logisch gevolg ontwikkelproces) 

360.1nvloed globaal programma, woningtype: NIET vrijstaand, NIET 2/1 kap (logisch gevo/g ontwikkelproces: te hoog 

prljssegment) 

Prijsklasse goedkoop- middelduur - duur 

36l.Doelgroep, Financieel bereik: NIET minimum (logisch gevo/g ontwlkkelproces: te hoog prijssegment) 

Prijsklasse goedkoop- middeld uur - duur 

362.0ntwikkelmethode: NIET CPO met steun (past niet binnen sociale doelstellingen corporatie) 

363.0oelgroep, Financieel 'bereik: boven modaal 

364. Eigendomsvorm: NIET MGE (past niet binnen sociale doelsteiHngen corporatre) 

365.Rol corporatie: NIET achtervang/voorfinancier (past niet binnen sociale doelstell1ngen corporatie) 
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366. Woningtype: NIET geschakeld (geschakelde woningen zitten in lager prijssegment) 

367.Achtervang: NIET ja (past niet binnen sociale doelstellingen corporatie) 

8. Eigendomsvorm huur - koop- MGE (slimmer kopen)- gemen.gd 

368.0ntwikkelingsvorm; NIET CPO 111et steun, NIET CPO afstand, NI ET IPO (theoretische definitie) 

369.Rol corporatie: projectleider (logisch gevolg ontwikkelproces: huurders kan aileen bij troditioneel en MO) 

370.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk (praktische definitie) 

371.0oelgroep, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog (praktische definitie) 

372.Betrokkenheld in de tijd: Vm beheer en exploitatie (logisch gevolg ontwikkelproces) 

373.Grondbeschikking: Corporatie (logisch gevolg ontwikke/proces) 

374.Financieel plan, resultaat: NIET resultaat over grond (Jogisch gevolg ontwikkelproces: grand kon niet verkocht 

worden aan huurders) 

375.Financieel plan, achtervang: ja (logisch gevo/g ontwikkelproces) 

376.Financieel plan, voorffnanciering: ja (Jogisch gevolg ontwikkelproces) 

Elgenc;lomsvorm huur- koop- MGE 

377.Doelgroep, financieel bereik: NIET minimum (logisch gevolg ontwlkkelproces: prijssegment te hoog) 

Eigendomsvorm huur - koop- MGE 

378.0ntwikkelingsvorm : NIET CPO afstand, NIET IPO (theoretische definitie en sociale doelstelfingen corporaties} 

379.0oelgroep, financieel bereik: NIET boven modaal (sociale doe/stellingen corporoties) 

380.Doelgroep, bereidheid risico: NIET hoog 

381.Prijsklasse: NIET duur (sociale doe/ste/Jfngen corporaties) 

382.1nvloed globaal programma, woningtype: NIET vr ijstaand (sociale doe/stellingen corporaties) 

383.Financieel plan, achtervang: NIET nee (praktische definitie: bij keuze von MGE wordt vrijwel altijd oak achtervang 

gegeven) 

9. Conform bestemmingsplan ja- nee- onbekend 

384.locatie: NIET onbekend (logisch gevolg ontwikke/proces) 

Conform bestemmingsplan ja -nee - onbekend 

385,Locatie: NIH onbekend (logisch gevalg ontwikke/proces) 

Conform bestemmlngsplan ja- nee- on bekend 

386.Locatie: NIET beschikbaar, NIET opties (lagisch gevo/g ontwikke/proces) 
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10. lnvloed globaal programma 

a. Woningtype gestapeld - geschakeld - 2/1 kap - vrijstaand - gemengd- onbekend 

387.0ntwikkelvorm: NIET IPO (praktische definitie: moeilijk mogelijk - 80/20 regel) 

388.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk (praktische deftnitie) 

389.Doelgroep, bereidheid risico: NIET hoog (praktische definitie) 

Wooingtype gestapeld-geschakeld - 2/1 kap - vrijstaand- gemengd- onbekend 

390.Doelgroep, financieef bereik: NIET minimum (logisch gevolg ontwikkelpraces: prijsklosse te haag) 

39l.Prijsklasse: NIET goedkoop (logisch gevolg ontwikkelproces: prijsklosse te hoog) 

Woningtype gestapeld - geschakeld - 2/1 kap- vrijstaand - gemengd - onbekend 

392.0ntwikkelvorm: NIET MO, NIET CPO met steun (praktische definitfe, doelstellingen corporatie) 

393.Doelgroep, financieel bereik: NIET minimum (logisch gevolg ontwikkelpraces: prijsklasse te haog) 

394.Prijsktasse: NIET goedkoop (logisch gevolg ontwikkelproces: prijsklosse te hoog) 

b. Grootte 1 woning - 1-20 woningen- 20-50 woningen - 50-100 wonlngen - >100 woningen 

395.0ntwikkelvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand (groepsgrootte niet werkbaar voor CPO, advies: verdeel in 

deelprojecten) (advies soepel CPO proces) 

396.Pianning: NIET 1,5 jaar ({logisch gevolg ontwikkelproces: te korte planning) 

Grootte 1 woning- 1-20 woningen- 20-50 woningen - 50-100 woningen - >100 woningen 

397.0ntwikkelvorm: NIET MO, NIET CPO metsteun, NIET CPO afstand (groepsgrootte nlet werkbaar voor CPO en MO, 

advies: verdeel in deelprojec.ten) 

398.Pianning: NIET 1,5 jaar 

11. Planning 1,5 jaar - 1,5-2 jaar- 2.-3 jaar- 3-4 jaar-4 jaar of hoger 

399.0ntwikkelingsvorm: Traditioneel (proktische deftnitie: te kart voor MO, CPO en /PO) 

400.Conform bestemmlngsplan : ja {niet conform bestemmingsplan zou te korte planning zijn) 

401.Grootte; NIET >100 woningen (praktische definitie: te korte planning) 

402.Locatie: NIET onbekend 

lndirecte gevolgen (via keuze traditionele projectontwikkeling) 

403.1nitiatief: corporatie 

404.Rol corporatie: proJectleider 

40S.Doelgroep organisatie: geen 

406.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NIET zeer belangrijk 
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407.Doelgroep, bereidheid risico: geen 

408.Betrokkenheld in de t ijd: NIET aileen initiatleffase 

409.Financ:ieel plan, resultaat: NIET over grond 

410.Financieel plan, achtervang: ja 

41l.Financleel plan, voorfinanciering: Ja 

412.Beschikking grond : corporatie 

413.Selectie begeleiding: verplichte keuze 

414.Selectie architect : verplichte keuze 

41S.Selectie aannnemer: verplichte keuze 

416.Stedebouwkundig plan, invloed verkaveling: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

417.Stedebouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: volledig (blnnen gemeentelijke randv.) 

418.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

419.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

420.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

421.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

422.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: ja 

423.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: ja 

424.1nvloed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: ja 

42S.Invloed op voorlopig ontwerp, prfncipe plattegronden: ja 

426.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe daarsneden: ja 

427 .lnvlaed ap vaarlapig antwerp, principe gevels: ja 

428.1nvlaed ap vaarlapig antwerp, principe canstructie: ja 

429.1nvlaed ap vaarlapig antwerp: installaties: ja 

430.1nvlaed ap definitief antwerp, detaillering: ja 

43l.lnvlaed ap definitief antwerp, maatvaering: ja 

432.Taetsing bestek: ja 

433.1nvlaed contractvarming: valledig 

434.Taezicht op realisatie: ja 

Planning 1,5 jaar- 1,5-2 jaar- 2-3 jaar- 3-4 jaar - 4 jaar of hoger 

43S.Graatte: NIET > 100 waningen (te korte planning) 

436.Eindgebruikers, arganisatie: NIET enkele initiatiefnemers, NIET lasse groep (het is of troditionele 

projectontwikkeling of CPO/MO met een verenigde groep, onders: planning te kart) 
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Planning 1,5 jaar- 1,5-2 jaar - 2·3 jaar - 3-4 jaar - 4 jaar of hoger 

437.0ntwikkelvorm: NIET MO, NIET IPO (advies voor soepel MO/IPO proces) 

Planning 1,5 jaar - 1,5·2 jaar- 2-3 jaar - 3-4 jaar - 4 jaar of hoger 

438.0ntwikkelingsvorm: traditio nee I (advies vaor soepel CPO/MO/IPO proces) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditionele projectontwikkeling) 

439.lnitiatief: corporatie 

440.Rol corporatie: project leider 

441.Doelgroep organlsatie: geen 

442.Doelgroep, behoefte keuzevrijheid: NIET belangrijk, NJET zeer belangrijk 

443.Doelgroep, bereidheid risico: geen 

444.Betrokkenheid in de t ijd: NIET aileen initiatieffase 

445.Financieel plan, resultaat: NIET over grond 

446.Financieel plan, achtervang: ja 

447.Financieel plan, voorfinanciering: ja 

448.Beschikking grond: corporatie 

449.Selectie begeleiding: verplichte keuze 

450.Selectie architect: verplichte keuze 

451.Selectie aannemer: verplichte keuze 

452.Stedenbouwkundig plan, invloed verkaveling: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

453.Stedenbouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: volledig (binnen gemeentelijke randv.) 

454.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

45S.Invloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

456.1nvloed op schetsontwerp, Wonlngtypen: ja 

457.1nvloed op schetsontwerp, Volume: ja 

458.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: ja 

459.1nvloed op schetsontwerp, Relatie ru1mten: Ja 

460.1nvloed op schetsontwerp, Materiaalkeuze: ja 

461.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: ja 

462.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe doorsneden: ja 

463.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe gevels: ja 

464.1nvloed op voorlopig antwerp, principe const ructie: j a 

46S.Invloed op voorlopig on twerp: installaties: ja 

466.1nvloed op defrnitief ontwerp, deta illering: ja 
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467.1nvloed op definitief ontwerp, maatvoering: ja 

468.Toetsing bestek: j a 

469.1nvloed contractvorming: volledig 

470.Toe:zkht op realisatie: ja 

12. Betrokkenheid in de tijd lnlt iat ieffase - hele ontwikkeling- t/m beheer en exploitatie 

471.0ntwikkelvorm: NIET tradltioneel, NIET MO (theoretlsche definitie) 

472.Rol corporatie: NIET projectleider (theoretische definitie) 

473.Eigendomsvorm: NIET huur(/oglsch gevolg ontwikkelproces) 

474.Grondbeschikking: partfculfer (logisch gevolg ontwikke/proces: bij grondbeschikklng:corporatie is de corporatie 

Ianger betrokken) 

47S.Flnancieel plan, resultaat: NIET resultaat over ontwikkeling (logisch gevolg ontwikkelproces: voor resultaat over 

he/e ontwikkeling moet de corporatie over de hele ontwikkeling betrokken zijn) 

/ndirecte gevo/gen (via keuze CPOsteun, CPOafstand of /PO) 

476.Pianning: NIET > 4 jaar 

477.Doelgroep, behaefte keuzevrijheid: NIET geen 

478.Daelgraep, bereidheid risica: NJET geen 

479.Samenstellen bouwteam, selectie begeleiding: NIET voarselectie, NIET verplichte keuze 

480.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIH voorselectie, NIET verplichte keuze 

481.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

482.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

483.1nvloed op schetsantwerp, Vlekkenplan; ja 

484. Jnvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

48S. Invloed op schetsontwerp, Volume: ja 

486.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

487.1nvloed op schetsantwerp, Relatie ruimtert: nee 

488.1nvloed op vaorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee 

489.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe doorsneden: nee 

490.1nvloed op voorlopig antwerp, principe gevels: nee 

49l.lnvloed ap voorlapig antwerp, prlnclpe constructie: nee 

492.1nvlaed op definitief antwerp, detaillering: nee 

493.1nvloed ap definitief ontwerp, maatvoering: nee 

Betrokkenheid in de tijd lnitiatieffase- hele ontwikkeling - t/m beheer en explaitatie 
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494 .0ntwikkelingsvorm: NIET CPO afstand, NIET IPO {proktlsche definitfe: bij deze vorm aileen betrokken bij 

initfotieffose) 

495.Financieel plan, resul taat: NIET resultaat over grond (het is of resultaat over grand of resu/taat over ontwikkeling) 

496.Eigendomsvorm: NIH huur {logisch gevolg ontwikkelproces; bij huur betrokken tot beheer en exploitotie) 

Betrokkenheid in de tijd lnit iatieffase- hele ontwikkeling - t/m beheer en e1<ploitatie 

497 .Ontwikkelvorm: NIET CPO afstand, N lET IPO (dit zijn ontwikkelvormen met eigendomsvorm koop) 

lndirecte gevolgen (via keuze voor ontwikkelmethode tradltionee/, MO of CPOsteun) 

498.Behoefte keuzevrijheid: NIET heel belangrijk 

499.0oelgroep, bereidheid risico: NIET hoog 

SOO.Financieel plan, achtervang: NIET nee 

SOl.Financieel plan, voorfinanciering: NIET nee 

13. Grondbeschikking corporatie - particulier 

502.0ntwikkelvorm: NIET CPOsteun, NIET CPOafstand, NIET IPO (theoretische definitie) 

503.Rol corporatie: NIET achtervang/voorfinancier, NIET kadersteller (theoretische definitie) 

504. Financieel plan, resul taat : NIET resultaat over grond (logisch gevolg ontwikke/proces: grand wordt niet verkocht) 

lndirecte gevo/gen {via keuze traditionee/ of MO} 

505.Rol corporatie: projectleider 

S06.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

507. Financfeel resultaat: N I ET over grond 

SOS.Achtervang: NIET nee 

509.Voorfinanciering: NIET nee 

SlO.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

Sll.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

Grondbeschikking corporatie- particulier 

512.0ntwikkelvorm: NIET traditioneel, NIET MO {theoretische definitie) 

513.Rol corporatie: NIET projectleider {theoretische definitie) 

514 .Financieel plan, resul taat: NIET resul taat over ontwikkeling (logisch gevolg ontwikkelproces: grand is niet in 

beschlkkfng van corpora tie) 

Jndirecte gevolgen {via keuze CPOsteun, CPOafstand, of /PO) 

515 .Eigendomsvorm: NIET huur 

516.Piannfng NI ET > 4 jaar 



517.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET geen 

518. Elndgebruikers, bereidheid risico: NIET geen 

519.Samenstellen bouwteam, selectie begeleiding: NI ET voorselectie, NIET verplichte keuze 

520.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIE.Tvoorselectie, NIET verplichte keuze 

521.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

522.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept: ja 

523.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

524.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

525.1nvloed op .schetsontwerp, Volume: ja 

526.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

527.1nvloed op.schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

528.1nvloed op voorlopig on twerp, principe plattegronden: nee 

529.1nvloed op voorloplg antwerp, principe doorsneden: nee 

530.Invloed op voorlopjg antwerp, principe gevels: nee 

53l.lnvloed op voorlopig antwerp, principe constructie: nee 

532.1nvloed op definitlef ontwerp, detaillerlng: nee 

533.1nvloed op definitief ontwerp, maatvoering: nee 

14. Financieel plan 

a. Resultaat geen - resultaat over grond- rest.Jitaat over ontwikkeling 

534.Prijsklasse; NIET duur·(socialedoelstellingen corporatie: dure woningen aileen om winst te herjinancieren in" andere 

projecten) 

Resultaat geen - resultaat over grond- resu(taat over ontwikkeling 

535.0ntwikkelvorm: NIET MO (praktische definitie: geen resultaat of resultaat overontwikkeling) 

536.Eigendomsvorm: NIET huur (bij huur wardt geen resultaat gemaakt door corparaties) 

537.Grondbeschikking: particulier (na verkoop door corporatie) (logisch gevolg; grand moet verkocht worden voor 

resultaat over grand) 

538.Locatie: NIET onbekend {/ogisch gevolg ontwikkelproces) 

Resultaat geen- resultaat over grond- resuftaat over ontw1kkeling 

539.1nitiatief: corporatie (theoretische definitie) 

540.0ntwikkefvorm: NIE.T CPO met steun, NIE.T CPO afstand, NIET IPO (theoretische deflnitie) 

541.Betrokkenheid in de tijd: NIET aileen inltiatieffase (logisch gevolg ontwikkelproces) 
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542.Eigendomsvorm: NIET huur (logisch gevolg ontwikkelproces) 

543.Bet rokkenheid in de tijd: NIET aileen initiatieffase (logisch gevolg ontwikke/proces) 

544.Grondbeschikking: corporatie (logisch gevolg ontwikke/proces) 

545. Financieel plan, achtervang: NIET nee (logisch gevolg ontwikkelproces: keuze troditioneel of MO} 

546.FinancJeel plan, voorfinanciering: NIET nee (logisch gevolg ontwikke/proces: keuze troditioneel of MO) 

54 7. Toezicht op real isatie: ja (logisch gevolg ontwikke/proces: keuze rroditioneel of MO) 

b. Achtervang ja- deels -nee 

548.0ntwikkelvorm: NIET CPO afstand, NIET IPO (theoretische definitie, sociole doe/ste/lingen corporotie) 

549.Doelgroep, bereidheid risico: NIET hoog (logisch gevolg ontwikkelproces: ochtervong dekt dee/ risico of} 

SSO.Prijsklasse: NIET duur (sociole doelstelllngen corporotie) 

551. Woningtype: NIET vrijstaand (sociole doelstellingen corpora tie) 

Achtervang ja - deels -nee 

552.0ntwikkelvorm: NIET CPO afstand, NIET traditioneel, NIET IPO (proktlsche deftnitie) 

S53.Eigendomsvorm: NIET huur (logische gevolg ontwikke/proces: bij huur volledige ochtervong) 

Achtervang ja- deels- nee 

554.0ntwlkkelvorm: NIET traditioneel, NIET MO, NIET CPO met steun (proktische definitie) 

SSS.Doelgroep, bereidheid risico: NIET geen (logisch gevolg ontwikkelproces) 

S56.Eigendomsvorm: NIET huur (logische gevolg ontwlkkelproces: bij huur vol/edlge achtervong) 

/ndirecte gevo/gen (via keuze voor CPOofstond of /PO) 

557 .Samenstellen bouwteam, selectie begeleiding: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

558.Samenstellen bouwteam, selectie architect: NIET voorselectie, NI ET verplichte keuze 

SS9.Samenstellen bouwteam, selectie aannemer: NIET voorselectie, NIET verplichte keuze 

S60.1nvloed op schetsontwerp, Architectonisch concept; ja 

561.1nvloed op schetsontwerp, Vlekkenplan: ja 

562.1nvloed op schetsontwerp, Woningtypen: ja 

S63.1nvloed op schetsontwerp, Volume:ja 

564.1nvloed op schetsontwerp, lndeling gebouwen: nee 

SGS.Invloed op schetsontwerp, Relatie ruimten: nee 

566.1nvloed op schetsontwerp, Materiaalkeu~e: nee 

567.1nvloed op voorlopig ontwerp, principe plattegronden: nee 

S68.1nvloed op voorlopig antwerp, principe doorsneden: nee 
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569.1nvlaed ap voorlapig antwerp, principe gevels: nee 

570.1nvlaed ap vaarlapig antwerp, principe canstructie: nee 

57l.lnvlaed ap vaarlapig antwerp, installaties: nee 

572.1nvlaed ap definitief antwerp, detaillering: nee 

573.1nvlaed ap definitief antwerp, maatvaering: nee 

574.Taetslng bestek: nee 

575.1nvlaed cantractvarming: nee 

576.Taezicht ap realisatie: nee 

577.1nvlaed ap VvE: nee 

c. Voarfinanciering ja- deels - nee 

578.0ntwikkelvarm: NIH traditianeel {proktische definitie: troditioneel heeft vo/ledige voorfinonciering) 

579.Eigendomsvorm: NIET huur {logisch gevolg ontwikke/proces: huur is vol/edige voorfinonciering) 

Voorf inanciering ja- deels- nee 

580.0ntwikkelvorm: NIET t raditianeel {proktische definitie : troditioneel heeftvolledige voorfinonciering) 

581. Eigendamsvorm: NIET huur (logisch gevolg ontwikke/proces: huur is vol/edige voorfinoncierfng) 

15. Selectle bouwteam 

a. Begeleiding open- voorwaarden - voorselectle - verplic.hte keuze 

582.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (proktische definitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze troditioneel of MO) 

583.Rol carporatie: projectleider 

584.6etrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

585.Financieel resultaat: NIET over grand 

586.Achtervang: NIH nee 

587 .Voorfinanciering: NIET nee 

588.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIE.T zeer belangrijk 

589.Eindgebrwkers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET haag 

Begeleiding open - voarwaarden- vaorselectie- verplichte keuze 

590.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO {praktische definitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze tradition eel of MO) 
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591.Rol corporatle : projectlelder 

592 .8etrokkenheid in de t ijd: NIET initiatieffase 

593.Financieel resultaat: NIET over grand 

594.Achtervang: NI ET nee 

595. Voorfinanciering: NIET nee 

596. Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: N lET zeer belangrijk 

597.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

b. Architect open - voorwaarden - voorselectie - verplichte keuze 

598.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 

/ndirecte gevoigen (via keuze traditianeel of MO) 

599. Rol corpora tie: projectleider 

600.Betrokkenheid in de tiJd: NIET initiatieffase 

60l.Financieel resultaat: NIET over grand 

602.Achtervang: NIET nee 

603. Voorfinanciering: NIET nee 

604.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

605.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET haag 

Architect open- voorwaarden - voorselectie- verplichte keuze 

606.0ntwikkelfngsvorm: NIET CPO met steun, N lET CPO afstand, N I ET IPO (praktische de/in/tie) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MO) 

607.Rol corporatle: projectleider 

608.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

609.Financieel resultaat: NIET over grond 

610.Achtervang: NIET nee 

611.Voorflnanciering: NIET nee 

612 .Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

613.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

c. Aannemer open- voorwaarden - voorselecti e - verplichte keuze 

614 .0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MO) 

615. Rol corpora tie: projectleider 
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616.Betrokkenheid in de tijd: NIH initiatieffase 

617.Financieel resultaat: NIET over grond 

618.Achtervang: NtET nee 

619.Voorftnanciering: NIET nee 

620.Eindgebruikers, behoefte keulevrijheid: NIET zeer belangrijk 

621.Eindgebruikers, bereldheid risico : NIH redelijk, NIET hoog 

Aannemer open - voorwaarden- voorselectie - verplichte keuze 

622.0ntwikkellngsvorm: NIET CPO met steun, NIH CPO afstand, NIET IPO (praktlsche deflnitie) 

/ndirecte gevolgen (via keuze traditioneel o[MO) 

623.Rol corporatie: projectleider 

624.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

625.Financieel resultaat: NIET over grond 

626.Achtervang: NIET nee 

627.Voorfinanciering: NIH nee 

628.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

629.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

16. Stedenbouwkundig plan 

a. lnvloed verkaveling geen - deels- volledig 

630.1nvloed schetsontwerp, vlekkenplan: ja (logisch gevofg ontwikkelproces) 

lnvloed verkaveling geen- deels- volledig 

63l.lnvloed schetsontwerp, vlekkenplan: ja (fogisch gevolg ontwikkelproces) 

17. lnvloed schetsontwerp 

a. Architectonisch concept ja - nee 

632.Stedenbouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: NIET geen (logisch gevofg ontwikkelproces) 

b. Vlekkenplan ja -nee 

633.Stedenbouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit : NIET geen (logisch gevolg ontwikkelproces) 

c. Woningtype ja - nee 

634.Stedenbouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: NJET geen (logisch gevolg ontwikkelproces) 

d. Volume ja - nee 

635.Stedenbouwkundig plan, invloed verkaveling: NIET geen (logisch gevolg ontwikkelproces) 

e. lndeling gebouwen 

46 1 OndrachtgevEor&Co. 

ja- nee 

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



• • • • 
• • • 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • • • • 
• 
• 
• • r: 
• • • 

636.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische dejinitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MO) 

637.Rol corporatie: projec.tleider 

638.Betrokkenheid in de tijd : NIET initiatieffase 

639.Financieel resultaat: NIET over grond 

640.Achtervang: NIET nee 

64l.Voorfinanciering: NIET nee 

642.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrljk 

643.Eindgebrulkers, bereidheid rtsfco: NIET redelijk, NIET hoog 

f. Relatie ruimten ja- nee 

644.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische dejinitie} 

lndirecte gevo/gen (via keuze traditionee/ of MO) 

645.Rol corporatie: projectleider 

646.Betrokkenheid in de t ijd: NIET initfatieffase 

647.Financieel resultaat: NIET over grond 

648.Achtervang: NIET nee 

649,Voorfinanciering: NIET nee 

6SO.Eindgebruikers, behoefte keuzevrifheid: NIET zeer belangrljk 

651.Eindgebrulkers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

g. Materiaalkeuz.e ja - nee 

652.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische deflnitie) 

653.Stedenbouwkundig plan, invloed beeldkwaliteit: NIET geen (logisch gevolg ontwikke/proces) 

tndirecte gevolgen (door keute ontwikke/methode traditionee/, MO of CPO met steun) 

654.Betrokkenheid in de tijd: NI ET initiatieffase 

6SS.Achtervang: NIET nee 

656.Efndgebrulkers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

18. lnvloed voor lopig ontwerp 

e. Principe plattegronden ja - nee 

657.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze tradition eel of MO) 

658. Rol corporatie: projectleider 

659.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 
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GGO.Financieel resultaat: NIET over grond 

661.Achtervang; NIET nee 

662.Voorfinanciering: NIET nee 

663.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

664.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelljk, NIET hoog 

f. Principe doorsneden ja - nee 

665.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische deflnitie) 

lndirecte gevalgen (via keuze traditioneel of MO) 

666. Rol corporatie: projectleider 

667.Betrokkenheid in de tijd: NIETinitlatieffase 

668.Financieel resultaat: NIET over.grond 

669.Achtervang: NIET nee 

670. Voorfinanciering: N lET nee 

671.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

672.Etndgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

g. Principe gevels ja - nee 

673.0ntwlkkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MO) 

674.Rol corporatie: projectleider 

675.Betrokkenheid in de tijd: NIET ini tia tre ffase 

676.Financieel resultaat NIET over grand 

677.Achtervang: NIET nee 

678.Voorfinanciering: NIET nee 

679.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

680.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

h. Relatie constructie ja - nee 

68l.Ontwlkkeltngsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definiUe) 

lndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MOJ 

682.Rol corporatie: projectleider 

683.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

684.Financieel resultaat: NIET over grond 

685.Achtervang: NIET nee 

686,Voorfinanciering: NIET nee 
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687.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheld: NIET zeer belangrijk 

688.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NJET hoog 

i. lnstallaties ja - nee 

689.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definltie) 

lndirecte gevolgen (door keuze ontwikkelmethode troditioneel, MO of CPO met steun) 

690.Betrokkenheld in de tijd: NIET initiatieffase 

691.Achtervang: NIET nee 

692.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

19. lnvloed definitief ontwerp 

a. Detaillering ja - nee 

693.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO met steun, NIET CPO afstand, NlET IPO (proktische definitie) 

fndirecte gevolgen (via keuze traditioneel of MO) 

694. Rol corporatie: projectleider 

695.Betrokkenheid in de tijd: NIET initiatieffase 

696.Financieel resultaat: NIH over grond 

697.Achtervang: NI£T nee 

698.Voorfinanciering: NIET nee 

699.Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid ; NIET zeer belangrijk 

700.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

b. Maatvoering ja -nee 

70l.Ontwikkelingsvorm: NIH CPO met steun, NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 

lndirecte gevofgen (via keuze traditioneel of MO) 

702.Rol corporatie: projectleider 

703.Betrokkenheid in de tifd: NIET inltiatieffase 

704.Financieel resultaat: NIET over grand 

705.Achtervang: NIET nee 

706.Voorfinanciering: NIET nee 

707 .Eindgebruikers, behoefte keuzevrijheid: NIET zeer belangrijk 

708.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIH hoog 

20. Toetsing bestek ja- nee 

709.0ntwikkelingsvorm : NIET CPO afstand, NIET IPO (praktische definitie) 
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lndirecte gevolgen (door keuze ontwikkelmethode troditioneel, MO of CPO met steun) 

710.Betrokkenheid in de t ijd: NIET initiatieffase 

711.Achtervang: NIET nee 

712.Eindgebruikers, bereidheld risico: NIET redelijk, NIET hoog 

21. lnvloed contractvormlng ja - nee 

713.0ntwikkelingsvorm: NIET CPO afstand, NIET IPO (proktische definitie) 

lndirecte gevolgen (door keuze ontwikkelmethode troditloneel, MO of CPO met sceun) 

714.Betrokkenheid in de tijd : NI ET initiatieffase 

71S.Achtervang: NIET nee 

716.Eindgebruikers, bereidheid risica: NIE'T redelijk, NIET haag 

22. Toezicht op real isatle ja- nee 

717.0ntwikkelmethode: NIET CPOafstand, NIET IPO 

fndirecte gevolgen (door keuze ontwikkelmethode trodftioneel, MO of CPO met steun) 

718.Betrokkenheid in de t ijd: NIET initiatleffase 

719.Achtervang: NIET nee 

720. Eindgebruikers. bereidheid risico: NIET redelijk, NIET hoog 

23. lnvloed op VvE ja - nee 

721.Betrokkenheid In de tijd: t/m beheer en explaitatie 

722.0ntwikkelmethade: NIET CPOafstand, NIET IPO 

lndirecte gevolgen (door keuze ontwikke/methode troditioneel, MO of CPO met steun) 

723.Betrakkenheid in de tijd: NIET lnitiatleffase 

724.Achtervang: NIET nee 

72S.Eindgebruikers, bereidheid risico: NIET redelijk, NIET haog 
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BIJLAGE 6 VOORBEELD PROGRAMMEERCODE 

' Actie behorende bij "Ontwikkelmethode - CPO 
met steun" 

Private Sub Z3Cst_Click() Handles Z3Cst.Click 
' Als eerste optie geselecteerd i s, worden 

andere u itgeschakeld 
If Z3Cst. Checked = Tr•ue Then 

Zltra.Enabled = False 
Z2MO.Enabled = False 
Z4Caf.Enabled = False 
ZSIPO.Enabled = False 
A3proj .Enabled = Fal~~ 
Flhuu .Enabled = False 
Gllwo.Enabled = False 
G4100wo.Enabled = ralse 
G5100plwo.Enabled = False 
H54plja.Enabled = False 
I3duu.Enabled = raise 
J4vrij.Enabled = False 
C3reso.Enabled = False 
D3nee.Enabled = false 
Klcor. Enabled = False 
Rlgee.Enabled = F~1se 
Slgee.Enabled " false 
S4hoo.Enabled = False 

'PROCES: 
TA3voo. Enabled False 
TA4ver.Enabled False 
TB3voo.Enabled False 
TB4ver.Enabled False 
TC3voo. Enabled False 
TC4ver . Enabled False 

'PLANONTWI KKELJNG: 
YEl.Enabled false 
YE2.Enabled " ralse 
YE2.C~ecked = True 
YFl.Enabled " ra1se 
YF2.Enabled Fillse 
YF2.Checked Truoe 
YHl.Enabled False 
YH2.Enabled False 
YH2.Checked True 
Yil. Enabled = False 
YI2.Enabled False 
YI2.Cilecked .. True 
YJl.Enabled Fillse 
YJ2 . Enabled False 
YJ2.Checked True 
YKl.Enabled False 
YK2.Enabled = False 
YK2.Checked = True 
YMl.Enabled = False 
YM2.Enabled False 
YM2.Checked True 
YNl.Enabled False 
YN2.Enabled = ralse 
YN2.Checked = True 
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End 

Else 

End 
Sub 

Zltra.Enabled = True 
Z2MO . Enabled = True 
Z4Caf .Enabled = True 
ZSIPO.Enabled = True 
A3proj .Enabled = True 
Flhuu .Enabled = True 
Gllwo .Enabled = True 
G4100wo.Enabled = True 
GS100plwo.Enabled = True 
H54plja.Enabled = True 
I3duu.Enabled = True 
J4vrij . Enabled = True 
C3reso.Enabled = True 
03nee.Enabled True 
Klcor.Enabled True 
Rlgee.Enabled True 
Slgee.Enabled True 
S4hoo .Enabled True 

' PROCES: 
TA3voo. Enabled 
TA4ver.Enabled 
TB3voo.Enabled 
TB4ver.Enabled 
TC3voo.Enabled 
TC4ver.Enabled 

= True, 
= True 
" lrue 

True 
True 
True 

'PLANONTWIKKELING : 
VEl. Enabled = 1rue 
VE2.Enabled Tr•ue 
YE2.Checked Fi'alse 
YFl.Enabled True 
YF2.Enabled = True 
YF2.Checked Fa he 
YHl.Enabled True 
YH2.Enabled True 
VH2 .Checked False 
VU.Enabled True 
YI2. Enabled ~ True 
YI2.Checked = F'alse 
YJl.Enabled = True 
YJ2.Enabled = Tru~ 
YJ2.Checked = False 
YKl.Enabled = True 
YK2.Enabled = True 
YK2.Checked = false 
YMl.En<~bled = True 
YM2.Enabled True 
YM2.Checked False 
YNl.Enabled True 
YN2.Enabled Tr'ue 
YN2.Checked False 

If 



BIJLAGE 7 VOORBEELD PRINTFUNCTIE CPO TOOL 

HOOFDSCHAKELAAR 
Z. Ontwikkelingsvorm: CPO met steun 

1. UlfGANGSPUNTEN CORPORA TIE 
A. Rol corporatie: kadersteller 

B. Betrok~enheid in de tljd : hele ontwikkeling 
C. Financieel resultaat: geen resultaat 
D. Achtervang: ja 

E. Voorfinanciering: ja 

2. TYPE PROJECT EN LOCATIE 

F. Eigendomsvorm: koop 
G. Grootte: 20-50 woningen 
H. Planning: 2-3 jaar 
I. Prijsklasse: middelduur 

J. Woningtype: geschakeld 
K. Grondbeschikking : particulier 
L. Concept/them a: niets ingevuld 

M . Beschikbaarheid locatie: opties 
N. Conform besternmingsplan: onbekend 

3. EINDGEBRUIKERS 
0. Organisatie: losse groep 
P. Flnancieel bereik: modaal 
Q . Kennis: nie ts ingevuld 

R. Behoefte keuzevrijheid: belangrijk 
S. Bereidheid rlsico: redelijk 

4. PROCES (invloed corporatie) 

T. Selectie bouwteam: 
a. Begeleiding: voorwaarden 

b. Architect: open 
c. Aanne.mer: open 
U. lnvloed contractvorming: nee (ac,Jviserend) 

V. Toezicht op realisatie: niets ingevuld 
W. lnvloed op VvE: niets ingevutd 

5. PlANONTWIKKELING (irwloed corporatie) 

X. lnvloed stedenbouwkundig plan: 
a. Verkavellng: deels 
b. Beeldkwaliteit : randvoorwaarden 

Y. lnvloed SO, VO, DO: 
a. Architectonisch concept: ]a 
b. Vlekkenplan: ja 
c. Woningtype: ja 
d. Volume: nee 
e. lndeling gebouwen: nee 

f. Relatie ruimten: nee 

g. Materiaalkeuze: nee 
h. Principe plattegronden: nee 
i. Principe doorsneden: nee 
j. Principe gevel s: nee 
k. Principe construe tie : nee 
I. lnstallaties: niets ingevuld 

m. Detaillering: r'lee 
r'l . Maatvoering: nee 
o. Toetsing bestek: niets ingevuld 
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