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I Voorwoord 

Met veel trots presenteer ik u het eindresultaat van het door mij afgelegde onderwijstraject, hiermee 

sluit ik een belangrijk hoofdstuk in mijn leven af en start het volgende. 

Deze afstudeerscriptie "Complexiteit in collectiviteit - procesmodel voor het beheersen van CPO 

projecten" is vervaardigd ten behoeve van de Technische Universiteit te Eindhoven, faculteit 

Bouwkunde, Mastertrack Construction Management and Engineering, afstudeerrichting Urban 

Development ter verkrijging van de graad Master of Science. 

Een woord van dank wil ik graag richten aan mijn afstudeercommissie van de TU/e, Prof. Dr. Ir. B. 

(Bauke) de Vries en Prof. Dr. Ir. W.F. (Wim) Schaeter voor hun begeleiding en opbouwende kritiek. Ook 

wil ik graag mijn bedrijfsbegeleider Ir. R.B. (Roei) Smit van Stevens Van Dijck bedanken voor het 

faciliteren van dit afstudeeronderzoek en de geweldige tijd met mijn collega's. Daarnaast gaat mijn dank 

uit naar mijn externe adviseurs te noemen Ir. T. (Teun) de Bok, Ir. S. (Stephan) Maussen MRE en Ing. 

H. (Henk) Schoones voor de vele vragen die ik heb mogen stellen en hun kritische blik op het 

eindresultaat. Een bijzonder dankwoord gaat uit naar de deelnemers en het bestuur van het CPO 

project "De Lieven" die het mogelijk hebben gemaakt hun traject te kunnen volgen en hiermee veel 

waardevolle informatie heb kunnen verzamelen. 

Tot slot wil ik graag mijn vader en moeder bedanken voor de steun en het vertrouwen dat ze in mij 

hadden gedurende mijn gehele studie. Mijn vriendin voor haar steun en eindeloze geduld wanneer ik 

weer eens geen tijd voor haar had. 

Ing. Sven Thomas Henricus Adrianus van Pelt 

Eindhoven, 7 juli 2008 

S.T.HA (Sven) van Pelt 

0590153 

3 



Eindscriptie CME&UD 

11 Samenvatting 

De ontwikkelingen in de woningmarkt van de afgelopen jaren heeft er tot geleid dat het voor 

particulieren, in het bijzonder voor starters, haast onmogelijk is geworden betaalbare huisvestiging te 

vinden of te laten realiseren. Het Ministerie van VROM heeft deze ontwikkeling opgemerkt en besloten 

dat hierop moest worden ingegrepen. Hierdoor heeft het Ministerie van VROM besloten dat vanaf 2005 

een derde van de nieuwbouwproductie gerealiseerd moet worden door particulier opdrachtgeverschap. 

Ondanks de vele positieve politieke aandacht en de aandacht die gegeven wordt vanuit diverse 

marktpartijen kent deze ontwikkeling een negatieve tendens. De probleemstelling van dit 

afstudeeronderzoek volgde uit deze bevindingen, te noemen: 

"Door een te lange voorbereidingstijd van CPO projecten komen deze vaak niet verder dan de 

initiatiefase." 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het terugbrengen van de tijdsduur van de initiatiefase van CPO 

projecten waardoor deze succesvol de initiatiefasekan doorlopen. 

Door middel van een deskstudie in de vorm van een literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat 

CPO een nog relatief onbekend begrip blijkt te zijn in de Nederlandse bouwwereld. Maar door de steun 

vanuit de politiek en de vraag vanuit particulieren ontstaat er een veel belovende toekomst voor CPO. 

Inmiddels heeft CPO een wettelijke basis en door de vele promotie vanuit de landelijke overheid wordt 

het begrip steeds bekender en stijgt de vraag naar CPO. CPO kan worden gezien als een uitbreiding 

van het keuzepakket wanneer een particulier een andere woning wil betrekken. Hierdoor bedient CPO 

een specifiek deel van de markt. De particulieren die voor CPO kiezen doen dit zeer bewust en geven 

aan dat CPO kansen biedt die ze anders nooit hadden kunnen bereiken. 

Aan de hand van een knelpuntenanalyse op basis van de uitgevoerde literatuurstudie en een 

verdiepingsstudie volgde het meest belangrijke knelpuntencluster en categorie voor verder onderzoek. 

Op basis van de afbakening van het onderzoek, opgestelde SMART-eisen, de weging door experts en 

door verdere analyse met de methode van Porras konden de volgende twee belangrijkste knelpunten 

worden geïdentificeerd: een bouwvorm van meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden en een 

lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase. 

Het laatste knelpunt is gekozen voor verder onderzoek door zijn volledige match aan het beoogde type 

onderzoek, het verwachte resultaat en de gestelde eisen. Om het knelpunt te kunnen onderzoeken is 

een ontwerpprobleemstelling, ontwerpdoelstelling, ontwerpvraagstelling en bijbehorende deelvragen 
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opgesteld. Deze zijn zo opgesteld dat ze de hoofdprobleemstelling, hoofddoelstelling en 

hoofdvraagstelling van dit afstudeeronderzoek konden beantwoorden. 

De uitwerking van het ontwerp op basis van procesmodellering heeft geleid tot een oplossing. Het 

ontwerp maakt het ontwikkelproces bij CPO projecten voor alle betrokken partijen inzichtelijk en 

hierdoor beheersbaar. Het onderzochte knelpunt is hierdoor opgelost. Op basis van de uitgevoerde 

toetsing kan worden gesteld dat de tijdsduur van de initiatiefase nu beheersbaar is waardoor deze 

minder vertraging zal ondervinden. De centrale vraagstelling van dit afstudeeronderzoek is hierdoor 

beantwoord. 

De oplossing is ontworpen voor toepassing door de adviserende partij maar ook hanteerbaar voor het 

collectief. De oplossing bestaat hiertoe uit de volgende drie hoofdonderdelen: stroomschema's, 

actorenschema's en een geïntegreerde planning. 

De stroomschema's maken het proces inzichtelijk voor de particulieren in het collectief. Voor aanvang 

van een project heeft het collectief een totaaloverzicht van uit te voeren processen en te nemen 

beslissingen. Het proces is hierdoor inzichtelijk gemaakt en beheersbaar. De actorenschema's 

specificeren de deelprocessen door het benoemen van de actoren per deelproces en hun rol bij de 

uitvoering. Het inzicht van de particulieren in het collectief wordt hiermee versterkt wat een positieve 

uitwerking heeft op de deelprocessen. 

De geïntegreerde planning, verwerkt in een MS project template, slaat een brug tussen het collectief en 

professionele externe partijen. De planning koppelt de interne procesgang van een collectief, afgestemd 

op de particulieren, met de externe procesgang van de professionele partijen zoals die van de architect. 

De geïntegreerde planning is zo ontworpen dat deze door een adviserende partij met CPO kennis kan 

worden ingevuld en toegepast. Oe geïntegreerde planning moet gezien worden als een succesrecept 

voor CPO projecten. Dit wil zeggen dat een collectief met alleen het succesrecept nog niet zelfstandig 

het project kan uitvoeren. Ter verduidelijking, een kok met een perfect recept hoeft nog niet succesvol 

en lekker te kunnen koken. Hier komen veel meer factoren bij kijken of het recept daadwerkelijk 

resulteert in een succesvol en lekker gerecht. Ook dit is van toepassing op CPO collectieven. De 

geïntegreerde planning kan de ervaren vertragingen uit de bestudeerde cases ondervangen mits juist 

toegepast en wel door een professionele adviserende partij. 

Door het ondervangen van de onduidelijkheid zoals die nu wordt ervaren bij CPO projecten wordt door 

de experts uit het bedrijfsleven de ontwikkelde oplossing om vertraging tijdens de initiatiefase terug te 

dringen als een goede en direct werkbare oplossing beoordeeld. De doelstelling van dit 

afstudeeronderzoek is hierdoor behaald. 
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1 Inleiding 

Ter introductie van dit afstudeeronderzoek is hieronder het doel van het onderzoek in het kort 

weergegeven gevolgd door een leeswijzer ter verduidelijking van de aangebrachte structuur. 

1.1 Doel onderzoek 

Het doel van dit onderzoek betreft het ontwikkelen van een instrument ter ondersteuning van Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap waarmee het grote afbreukrisico tijdens het doorlopen van een dergelijk 

project in de initiatiefase kan worden beheerst en hierdoor beperkt. 

1.2 Leeswijzer 

Het rapport is opgedeeld in vijf delen. De delen zijn gebaseerd op de vijf doorlopen hoofdfases 

gedurende mijn afstuderen. De opzet per deel maakt het mogelijk elk deel afzonderlijk van elkaar te 

lezen. Door deze structuur is het gebruik van bijlagen tot een minimum beperkt. 

Deel A - Onderzoek omvat de onderzoeksopzet. Deze is gebaseerd op het geschreven research 

proposal wat heeft gediend als grondlegger voor dit eindrapport. 

Deel 8 - Analyse omvat deskstudie in de vorm van een literatuurstudie, naar Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap en de hiermee samenhangende onderwerpen. 

Deel C - Knelpuntenanalyse omvat een verdiepende literatuurstudie, een casestudie en fieldstudie 

naar knelpunten bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

Deel D - Oplossing omvat het ontwerpproces dat is doorlopen om tot het instrument ter ondersteuning 

van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te komen. 

Deel E - Conclusies omvat de afsluiting van dit rapport bestaande uit conclusies en aanbevelingen ter 

afronding. 
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Deel A- Onderzoek 
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2 Onderzoeksopzet 

Voor u ligt de onderzoeksopzet behorende bij het afstudeeronderzoek "Complexiteit in collectiviteit -

procesmodel voor het beheersen van CPO projecten" van de Mastertrack Construction Management & 

Engineering van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De 

onderzoeksopzet is gebaseerd op het research proposal, opgenomen in bijlage 1, wat is geschreven 

ter voorbereiding van dit afstudeeronderzoek. Op meerdere punten zijn updates en uitbreidingen in de 

tekst geplaatst waardoor directe plaatsing niet meer mogelijk was, in overleg is er voor gekozen geen 

verdere verwijzing te hanteren dan deze. 

Dit hoofdstuk dient als inleiding op het uit te voeren onderzoek in dit afstudeeronderzoek. Gestart wordt 

met de uiteenzetting van de probleemaanleiding van dit onderzoek gevolgd met het probleemkader. 

Hierop volgt de probleemstelling, vraagstelling en deelvragen die als uitgangspunt hebben gediend voor 

dit afstudeeronderzoek. In de hierop volgende paragraven wordt de doelstelling en het 

onderzoekskader behandeld. Verdere informatie omtrent researchaspecten, researchmethodologie, 

ontwerpaspecten en ontwerpmethodologie verwijs ik u naar het research proposal in bijlage 1. 

2.1 Probleemaanleiding 

De ontwikkelingen in de woningmarkt van de afgelopen jaren heeft er tot geleid dat het voor 

particulieren, in het bijzonder voor starters, haast onmogelijk is geworden betaalbare huisvestiging te 

vinden of te laten realiseren. Grote projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben deze markt 

volledig in handen gekregen door te speculeren op grondposities binnen gemeenten. Deze partijen 

bepaalde in grote lijnen wat er gebouwd ging worden en tegen welke prijs. Gezien hun winstoogmerk en 

vooraf vastgestelde rendementseisen is het belang van de consument verloren gegaan. Het Ministerie 

van VROM heeft deze ontwikkeling opgemerkt en besloten dat hierop moest worden ingegrepen. De 

directe aanleiding voor het betrekken van burgers en hun rol bij binnenstedelijke herstructurering volgt 

uit de nota Mensen, Wensen & Wonen en in de Verstedelijkingsafspraken 2001 . 

Een oplossing is gevonden in een aan te brengen verandering in de marktwerking van de woningmarkt. 

De eenzijdige aanbiedermarkt, van aanbieder naar vrager, zoals die in de afgelopen jaren is ontstaan 

moet weer verschuiven naar het traditionele model, van vrager naar aanbieder. De vragers, de 

particulieren, moeten de touwtjes weer in eigen handen krijgen zodat bouwen weer betaalbaar wordt. 

Hierdoor heeft het Ministerie van VROM besloten dat vanaf 2005 een derde van de 

nieuwbouwproductie gerealiseerd moet worden door particulier opdrachtgeverschap. De doelstelling om 

een derde van de woningproductie als eigenbouw te realiseren is niet vrijblijvend. De doelstelling is 

opgenomen in de nota Mensen, Wensen & Wonen en in de Verstedelijkingsafspraken 2001 . 
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Daarmee is uitvoering gegeven aan een unaniem gesteunde Kamermotie die is overgenomen door de 

regering. De afspraken ter verhoging van de eigenbouw hebben betrekking op de periode 2005-2010. 

Begin 2005 heeft de minister van VROM hierover definitieve afspraken met 20 stedelijke regio's 

gemaakt. Voor deze regio's geldt van 2005 tot 2010 een premieregeling om de eigenbouw te 

bevorderen. Met deze premieregeling wil VROM het aandeel eigenbouw in de betreffende stadsregio's 

verhogen van circa 10% naar 20% van de woningbouwproductie. In de overige (niet-stedelijke) regio's 

wordt in de regel nu al meer dan 33% van de woningen gebouwd in particulier opdrachtgeverschap. 

Naast de premieregeling heeft VROM een aantal werkconferenties voor gemeentefunctionarissen over 

dit onderwerp georganiseerd en medio 2003 het Informatiecentrum Eigen Bouw geopend om de 

bouwende burger te ondersteunen. Deze inspanningen, tezamen met die van een groeiend aantal 

actieve gemeenten zullen het aandeel eigenbouw in de gewenste richting doen stijgen. (VROM, 2007a) 

2.2 Probleemkader 

Ondanks de vele positieve politieke aandacht en de aandacht die gegeven wordt vanuit diverse 

marktpartijen kent deze ontwikkeling een negatieve tendens. 

2.2.1 Markt 

De vraag naar woningen in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. VROM (2007a) omschrijft dat 

waar in het verleden de huurwoning het meest in trek was nu de vraag naar koopwoningen groeit. De 

vraag naar eengezins koopwoningen is het grootst, echter is er niet voldoende aanbod om in de vraag 

te kunnen voorzien. In onderstaand figuur 1 is deze mismatch in vraag schematisch weergegeven. 

2006 

• aangeboden 

• g .. rugd 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 

Figuur 1: Overzich vraag naar woningen (VROM, 2007a) 

Op dit moment zijn er naar schatting in Nederland 1 ,91 miljoen huishoudens die overwegen om in de 

komende twee jaar een (andere) woning te betrekken. Van alle woningzoekenden hebben ongeveer 

317.000 huishoudens interesse voor het zelf bebouwen van een bouwkavel, van wie ongeveer 71.000 

dat graag wil doen samen met andere privé personen en de rest individueel. (VROM, 2007a) 
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VROM (2007a) omschrijft dat de realiteit leert dat de belangstelling direct minder wordt als blijkt dat zelf 

bouwen langer duurt en/ of duurder uitvalt. De bevinding is dat wanneer de bouwtijd een half jaar langer 

duurt 18% afhaakt en wanneer de kosten met 20% toenemen heeft 58% geen interesse meer. De 

onderstaande figuur 2 geeft dit visueel weer. (VROM, 2007a) 

Belangs,teUing voor bouwen op een eigen kavel 

bij 20% hogere kosten 

bij 20% hogere kosten en 
een half jaar langere bouwtijd 

alle woningzoekenden 

1.910.000 

134.000 

120.000 

zelf ontwerpen 22 % 

samen met een architect 47 % 

uit catalogus 26% 

weet niet 6% 

100% 

Figuur 2: Overzicht belangstelling voor bouwen op eigen kavel (VROM, 2007a) 

Er bestaat een duidelijke markt voor particulier opdrachtgeverschap, echter blijft de realisatie van 

zelfbouw sterk achter. De mogelijkheid bestaat om een invulling te geven aan deze vraag, alleen blijkt 

de bouwwereld er momenteel niet op te zijn ingespeeld om hier aan te kunnen voldoen binnen de 

gestelde mogelijkheden. 

2.2.2 Politiek 

De wet- en regelgeving in de Nederlandse bouwwereld is in de afgelopen decennia sterk veranderd. 

Waar het beleid van de overheid in de periode na de tweedewereldoorlog sterk gecentraliseerd was 

wordt het nu steeds meer gedecentraliseerd. 

Hemmen (2004) omschrijft deze verandering. Door de stilstand en grote verwoesting van de 

woningvoorraad in de periode na de tweedewereldoorlog trachtte de overheid door het streven naar 

grote efficiency dit tekort op te lossen. Ruimte voor inbreng van individuele wensen was er niet meer. 

Vanaf het eind van de jaren 60 ontstond verregaande kritiek op deze manier van bouwen. De overheid 

erkende deze kritiek en door middel van de Nota Volkshuisvesting van 1989 werd de start gemaakt van 

een terugtrekkende overheid. Vier doelstellingen waren dominant in deze nota, opeenvolgend: 

beperking van de financiële bijdrage van de rijksoverheid aan de woningbouw, decentralisatie in de 

besluitvorming rond volkshuisvestingsprocessen, deregulering van wetgeving en regelgeving, en 

liberalisatie van de verhoudingen tussen partijen (meer markt, minder overheid). Deze ingeslagen weg 
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werd door middel van de Nota Wonen in 2000 doorgezet. Drie doelstellingen waren dominant in deze 

nota, opeenvolgend: vergroten van de keuzevrijheid van de burger, aandacht voor maatschappelijke 

waarden en een betrokken overheid en een beheerste marktwerking. Het voorgestelde woonbeleid richt 

zich tot 2010 op vijf kernopgaven. Een van deze kernopgaven is het vergroten van de zeggenschap 

over de woning en de woonomgeving. De overheid streeft in deze nota naar een situatie waarin vanaf 

2005 eenderde van de nieuw te realiseren woningen door middel van eigenbouw wordt gerealiseerd. 

Toch constateerde het Ruimtelijk Planbureau in maart 2007 dat het concept in Nederland maar lastig 

van de grond kwam. (Hemmen, 2004) 

De belangrijkste oorzaak voor dit tegenvallende resultaat is dat projectontwikkelaars en corporaties 

haast een monopoliepositie hadden verworven op de nieuw uit te geven gronden in de periode van 

decentralisatie van de overheid. Doordat de gemeenten vrijwel geen grondposities meer hebben 

konden de particulieren alsnog worden gepasseerd. Deze situatie werd nog eens versterkt door 

wettelijke beperkingen. Ondanks gevoerd overheidsbeleid hadden de gemeenten geen drukmiddelen 

om de grondeigenaren te dwingen deze gronden te bestemmen en uit te geven voor particulier 

opdrachtgeverschap. In april 2007 is de invoering van de nieuwe Grondexploitatiewet aangekondigd 

welke gemeenten de mogelijkheid biedt de wettelijke obstakels te kunnen elimineren. Hierdoor krijgt het 

particulier opdrachtgeverschap weer nieuwe kansen. (VROM, 2007b Urne) 

2.3 Probleemstelling 

Op basis van de hiervoor beschreven probleemaanleiding en het probleemkader is de volgende 

probleemstelling geformuleerd. Deze zal dienen als uitgangspunt voor het hele verdere 

afstudeeronderzoek: 

Door een te lange voorbereidingstijd van CPO projecten komen deze vaak niet verder dan de 

initiatiefase. 

2.4 Vraagstelling 

Om bovenstaande probleemstelling te kunnen onderzoeken is de volgende vraagstelling opgesteld 

waar antwoord op moet worden gezocht: 

Kan het proces van de initiatieffase van een CPO project anders worden ingericht of ondersteund met 

als resultaat de tijdsduur van ontwikkelen vergelijkbaar te maken met reguliere projectontwikkeling? 

2.4.1 Deelvragen 

De volgende deelvragen zijn opgesteld om de vraagstelling te kunnen beantwoorden: 

• Wat is de geschiedenis en huidige stand van CPO in Nederland? 

• Hoe zit het procesmodel van CPO in elkaar? 

• Wat is de doorlooptijd van de processtappen? 
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• Wat is het kritieke pad? 

• Waarvan is de doorlooptijd afhankelijk? 

• Wat zijn succes en faalfactoren in de initiatiefase van CPO projecten voor particulieren en 

gemeenten? 

• Hoe betrek je een groep particulieren bij de initiatiefase van CPO projecten? 

• Hoe betrek je een gemeente bij de initiatiefase van CPO projecten? 

• Welke informatie moet op welk moment en op wat voor manier naar wie gecommuniceerd worden 

in de initiatiefasevan CPO projecten? 

2.5 Doelstelling 

De doelstelling opgesteld voor dit afstudeeronderzoek is: 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het terugbrengen van de tijdsduur van de initiatiefase van CPO 

projecten. 

2.5.1 Resultaatverwachting 

De resultaatverwachting van het onderzoek betreft een uit te voeren onderzoek naar de (nieuwe) 

mogelijkheden voor het ondersteunen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door een 

bouwmanagement- en of huisvestigingsadviesbureau. Hierbij zal onderzocht worden welke opzet en 

soort (digitale) ondersteuning nodig is om CPO initiatieven te laten slagen bij overheden en 

particulieren. 

Bovenstaande verwachting beslaat een breed geheel. Een specificatie van volgende onderdelen is 

nodig om een eenduidig beeld van het resultaat te kunnen scheppen. Ten eerste moet worden 

gedefinieerd wat voor ondersteuning en op welk moment deze wordt bedoeld. Bij de afbakening van het 

onderzoeksterrein is al aangegeven dat de focus in dit onderzoek op de initiatieffase van een CPO 

project ligt. Deze focus is te verklaren aan de hand van eerder uitgevoerde onderzoeken. Deze 

literatuur leert ons dat het gehele succes van een CPO project in de initiatieffase wordt bepaald. De 

overige fases lijken sterk op een traditioneel bouwproces, daarom zal dit onderzoek zich beperken tot 

de initiatieffase. Ten tweede moet worden gedefinieerd wanneer een CPO project als geslaagd kan 

worden beschouwd. Hiervoor zullen controle- en beheersingsaspecten voor de gemeenten en 

particulieren moeten worden benoemd. Per aspect zullen de succes en faalfactoren inzichtelijk gemaakt 

moeten worden. 

Het eindresultaat zal bestaan uit een ontwerp van een procesmodel waarin deze controle- en 

beheersingsaspecten worden opgenomen, en waarmee de doorlooptijd kan worden berekend 

afhankelijk van projectspecifieke factoren. Met als doel het terugbrengen van de tijdsduur in de 

initiatieffase. 
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2.6 Onderzoekskader 

Het onderzoek richt zich op de actoren projectontwikkelaars, particulieren, gemeente, 

bouwprocesmanagers en architecten. Het streven is om duidelijkheid en inzicht te creëren in de 

initiatiefase van CPO projecten, waardoor onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden door het 

collectief. Daarbij is het onderzoek gericht op stedelijke herstructureringsgebieden binnen Nederland 

waar verregaande privatisering van het te ontwikkelen gebied een basisuitgangspunt is. 

Met duidelijkheid en inzicht in de initiatiefase van CPO projecten wordt het benoemen van de te nemen 

processtappen voorzien van de bijhorende succes- en faalfactoren bedoeld. Het onderzoek is specifiek 

gericht op de ondersteunende partij binnen deze initiatieven. 
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3 Literatuur 

Voor u ligt de literatuurstudie behorende bij het afstudeeronderzoek "Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap, de projectontwikkelaar buitenspel" van de Mastertrack Construction Management 

& Engineering van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De 

hoofdstukken 4 t/m 6 van deze literatuurstudie zijn gebaseerd op de literatuurstudie van het laatst 

doorlopen masterproject M1. Deze hoofdstukken zijn in samenwerking met Ing. Maarten.H.A. Bloks 

geschreven ter voorbereiding van het afstuderen. Op meerdere punten zijn updates en uitbreidingen in 

de tekst geplaatst waardoor directe plaatsing niet meer mogelijk was, in overleg is er voor gekozen 

geen verdere verwijzing te hanteren dan deze. De overige hoofdstukken van deze literatuurstudie zijn 

specifiek geschreven op het afstudeeronderzoek. 

3.1 Introductie 

In Nederland zien we in de hedendaagse bouwopgave een duidelijke verschuiving in 

nieuwbouwplannen. Waar in het verleden bouwen in het groen, op grote uitleglocaties door middel van 

grootschalige en veelal seriematige woningbouw door projectontwikkelaars de nieuwbouw productie 

werd bepaald. Staan heden ten dage herstructureringen van bestaand binnenstedelijk gebied tevens 

door projectontwikkelaars maar met als nieuwe speler de bouwende burger centraal. 

Uit het vooronderzoek uitgevoerd in het research proposal, opgenomen in bijlage 1, en verwerkt in deel 

A van dit rapport blijkt uit de probleemaanleiding en het probleemkader dat zich een probleem voordoet 

bij toepassing van CPO projecten. In deze literatuurstudie wordt op basis van deze bevindingen een 

uiteenzetting gegeven van de achtergrondinformatie van CPO projecten. Bestaande uit de aanleiding 

van binnenstedelijke herstructurering, het vastgoedproces, traditionele projectontwikkeling en de 

bouwende burger. Deze uiteenzetting alsmede de resultaten en conclusies zullen dienen als 

grondlegger voor de knelpuntenanalyse later in dit rapport. 

3.2 Werkmethode 

Bij de start van het literatuuronderzoek wordt de volgende werkmethode gebruikt: 

1. Gestart zal worden met het opstellen van de relevante onderwerpen, de keywords, om het 

zoeken naar relevante literatuur mogelijk te kunnen maken. 

2. Vervolgens wordt ongestructureerd relevante literatuur verzameld op basis van de betreffende 

keywords de volgende bronnen te raadplegen: 

a. Internet in: reguliere en wetenschappelijke zoekmachines 

b. Bibliotheek in: kranten, tijdschriften, afstudeerverslagen en boeken. 

3. Wanneer alle relevante literatuur bij de keywords is gevonden wordt overgegaan tot het 

ordenen en structureren van deze documenten. 
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4. Hierna wordt gestart met het opstellen van een hoofdstukkenstructuur welke gebaseerd is op 

de onderwerpen. 

5. Op basis van deze hoofdstukkenstructuur wordt de relevante literatuur door middel van 

verwijzingen volgens de Harvard methode verwerkt. Wanneer blijkt er nog niet voldoende 

literatuur te zijn wordt deze specifiek bijgezocht per onderwerp of waarnodig worden nieuwe 

onderwerpen benaderd. 

6. Tot slot wordt op basis van deze literatuur tot resultaten gekomen door conclusies te trekken 

op de geformuleerde vragen. 

De volgende keywords zijn gebruikt bij het zoeken van informatie: 

• Herstructurering 

• Stedelijke herstructurering 

• Herontwikkeling 

• Stedelijke herontwikkeling 

• Projectontwikkeling 

• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 

• Collectief Opdrachtgeverschap 

• Particulier Opdrachtgeverschap 

• Bouwen in eigen beheer 

• Eigen Bouw 

• Eigen initiatief 

• Burgerinitiatief 

• Joint Project Commissioning 

• Collective assignments 

• Private finance initiative (PFI) 

• Private stad 

• Samenwerkingsverbanden stedelijke herstructurering 

• Binnenstedelijk 

• Complexe bouwopgaven in {binnen)stedelijke gebieden 

• Projectontwikkelaar 

• Initiatieffase 

• Vastgoedproces 

• Ontwikkelmethoden 
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4 Stedelijke herstructurering 

In dit hoofdstuk wordt de grondslag gelegd voor de rest van deze literatuurstudie. Gestart wordt met het 

opstellen van een definitie van stedelijke herstructurering. Vervolgens wordt algemeen ingegaan op 

stedelijke herstructurering waarna steeds specifieker wordt ingaan op het onderwerp 

projectontwikkeling en de bouwende burger bij binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Ook voor dit 

laatste onderwerp wordt een definitie opgesteld gezien de specifieke insteek van deze literatuurstudie 

met betrekking tot de bouwende burger wat later aan de orde komt. 

4.1.1 Definitie stedelijke herstructurering 

In de literatuur zijn verschillende definities te vinden over wat stedelijke herstructurering precies omvat, 

hieronder worden enkele omschrijvingen opgesomd: 

• "Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan het scheppen van condities voor de 

kwaliteitsverbetering van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu in en rond de steden door 

het treffen van maatregelen die vooral zijn gericht op de aard en het beheer van de fysieke 

leefomgeving." (Provincie Noord Brabant, 2002) 

• "Herstructurering is een kwaliteitsimpuls met als ambitie om door het versterken van de 

structuur van wijken hun sociale en economische vitaliteit -en daardoor die van de gehele 

stad- te vergroten." (Weerkom, 2004) 

• "Stedelijke herstructurering is het planmatig en veelal grootschalig ingrijpen in de gebouwde 

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

voldoen aan huidige eisen op het gebied van wonen, werken, recreëren en mobiliteit. Soms 

gebeurt dit door sloop en nieuwbouw, soms door renovatie en hergebruik; hierbij spelen vrijwel 

altijd sociale en economische aspecten een belangrijke rol. " (PvdA, 2005) 

• "Stedelijke herstructurering is de op stedelijk gebied gerichte fysieke inspanningen die strekken 

tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling 

en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de culturele kwaliteiten, 

bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de 

kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat 

stedelijke gebied." (VROM, 2006a) 

Deze laatste definitie wordt het meest relevant geacht gezien deze in de Wet stedelijke vernieuwing is 

opgenomen. Nu een eenduidige definitie is vastgesteld volgt het onderzoek naar de verklaring van 

stedelijke herstructurering. 
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4.2 Aanleiding stedelijke herstructurering 

Om inzicht te verkrijgen in het vraagstuk hoe de stedelijke herstructurering plaatst vindt, wordt gestart 

met een onderzoek naar de huidige trends bij deze bouwopgaven. Stedelijke herstructurering kent een 

lange geschiedenis. Voor deze literatuurstudie zijn echter alleen de laatste jaren het meest relevant 

waartoe het onderzoek daarom ook beperkt wordt. Volgens Woerkom (2004) hebben ontwikkelingen 

van de laatste jaren in de lokale woningmarkt geleid tot een eenzijdige woningvoorraad in veel steden. 

Een woningvoorraad bestaande uit goedkope en minder gewilde gezinswoningen. Het vertrekken van 

huishoudens met een hoger inkomen naar VINEX-wijken welke de afgelopen jaren zijn gerealiseerd 

verstrekt de eenzijdige opbouw van de bevolking in deze gebieden. Deze trend is door de landelijke 

politiek gesignaleerd en de politiek stuurt hier door middel van de Nota Ruimte op in. Woerkom 

omschrijft dat door deze wetgeving bouwopgaven in "het groen" in Nederland steeds minder 

voorkomen. De nieuwe ontwikkelingen komen steeds meer binnen de bestaande stadsgrenzen te 

liggen. (Woerkom, 2004) 

Claus (2006) beschrijft deze tendens specifieker. De hedendaagse stedelijke herstructurering wordt 

gestuurd door middel van de Nota Ruimte welke is gebaseerd op de Se nota RO. In overeenstemming 

met Woerkom is omschreven dat het werkveld grotendeels is verschoven van uitleg- naar 

binnenstedelijke locaties. (Claus, 2006) 

Deze problematiek in het stedelijke gebied is volgens Woerkom (2004) niet meer op te lossen met 

beheer en onderhoud aan deze woningvoorraad om tot een duurzame oplossing te komen. Het is 

duidelijk en zelfs noodzakelijk dat in deze gebieden moet worden geïnvesteerd en vernieuwd om tot een 

oplossing te komen. Het merendeel van deze investeringen en vernieuwingen is onderdeel van 

stedelijke herstructurering. Het belangrijkste van deze herstructurering is volgens Woerkom (2004) het 

terugdringen van de eenzijdige woningvoorraad in deze gebieden. Herstructurering komt in deze 

gebieden pas echt goed uit de verf wanneer ook de openbare ruimten, (groen)voorzieningen, 

bedrijvigheid, verkeersveiligheid en de sociale veiligheid worden aangepakt. (Woerkom 2004) 

Claus (2006) omschrijft dat stedelijke herstructurering is: " ... gekoppeld aan de huidige maatschappelijke 

norm over een binnenstedelijke leefomgeving waar zowel gewoond, gewerkt als gewinkeld moet 

kunnen worden, zal dit in toenemende mate samengaan met het toepassen van meervoudig 

ruimtegebruik." Dit met het oog op de gewenste kwaliteitverhoging die hier aan ten grondslag ligt. 

(Claus, 2006) Heijmans (2008) omschrijft dat een dergelijke herstructurering zeker 10 jaar mag en kan 

duren. (Heijmans, 2008) 
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4.3 Wettelijke grondlegger 

Zoals aangegeven is de stedelijke herstructurering wettelijk door de overheid gestuurd. Deze sturing 

wordt door Huisman (2004) als volgt omschreven: 

"De taak van de overheid spitst zich toe op het reguleren van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

werkgelegenheid, cultuur, recreatie en het milieu. Oe rol van de gemeentelijke overheid is daarbij 

gericht op het via regelgeving creëren van goede woonomstandigheden voor de bevolking op een 

ruimtelijk gezien verantwoorde manier. Deze regulering begint vaak al op rijksniveau, waar de richtlijnen 

worden opgesteld voor de omvang en plaats van woningbouwlocaties, en wordt vervolgens verder 

uitgewerkt in provinciale streekplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen." 

(Huisman 2004) 

In de traditionele samenwerkingsmodellen had volgens Huisman (2004) de gemeente een duidelijke 

plaats in het krachtenveld. Hij stelt dat de gemeente initiator, planvormer en beleidsbepaler was bij de 

ontwikkeling van bouwlocaties. Met bouwlocaties op zowel uitleggebieden als binnenstedelijke locaties. 

Huisman (2004) omschrijft dit proces als volgt: 

"Oe gemeentelijke overheid ontwikkelde stedenbouwkundige plannen, verwierf gronden, maakte deze 

bouwrijp en gaf bouwrijpe gronden uit aan marktpartijen en corporaties. Daarbij bepaalde zij in 

belangrijke mate de planologische bestemming en de randvoorwaarden (dichtheden, typen, prijzen, 

kwaliteitseisen e.d.) voor vastgoedontwikkeling. Programma's opgesteld door de (lokale) overheid 

werden gewoonweg gerealiseerd door de marktpartijen. Het zijn de contouren van het 'traditionele' 

samenwerkingsmodel." 

(Huisman 2004) 

Dezer dagen heeft de eerder omschreven problematiek in de volkshuisvestiging geleid tot een 

ingrijpende wijziging tussen deze traditionele rolverdeling . Waar een aantal jaren geleden de overheid 

de marktpartijen stimuleerde de VINEX-locaties als aandachtsveld te beschouwen. Door de succesvolle 

ervaring met de marktpartijen met als belangrijkste deelnemer, de projectontwikkelaar, wordt het 

aandachtsgebied nu door de overheid naar de binnenstedelijke bouwopgave verlegd. (Huisman 2004) 

Een kanttekening die Huisman (2004) plaatst bij deze samenwerking luidt als volgt: 

"De ruimte die marktpartijen bij de planontwikkeling krijgen verschilt echter sterk. Voor gemeenten tellen 

politieke doelstellingen, stedenbouwkundige argumenten en grondopbrengsten zwaar. Deze zijn niet 

altijd even gemakkelijk verenigbaar met de uitgangspunten voor marktconforme planontwikkeling. 

Daarom is het de meeste marktpartijen tot op heden niet gelukt om een plaats vooraan in het 

planproces te bemachtigen." 

(Huisman 2004) 

S.THA (Sven) van Pe!t 

0590153 

23 



Eindscriptie CME&UD 

Dit gehele proces wordt wettelijk gestuurd door middel van de Nota Ruimte. Hieronder volgt een 

uiteenzetting van de doelstellingen van de Nota Ruimte. Samenvattend zijn de doelstellingen van de 

Nota Ruimte als volgt: 

• Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland. 

• Krachtige steden en vitaal platteland 

• Berging en ontwikkeling van ruimtelijke waarden 

• Berging van de veiligheid. 

Het onderdeel "Krachtige steden en vitaal platteland" heeft zijn directe uitwerking op stedelijke 

herstructurering. VROM (2006a) stelt in dit artikel dat stedelijke vernieuwing en herstructurering 

dringend nodig zijn om de leefbaarheid te vergroten. Het basisprincipe "Inbreiding gaat voor uitbreiding" 

wordt als leidraad aangehouden. VROM (2006b) omschrijft dat een herstructurering van gebieden en 

gebouwen start met het initiatief van marktpartijen of de overheid. (VROM, 2006a & b) 

Het voorgestelde woonbeleid in de Nota Ruimte richt zich tot 2010 op vijf kernopgaven. Een van deze 

kernopgave is het vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving. De overheid 

streeft in deze nota naar een situatie waarin vanaf 2005 een derde van de nieuw te realiseren woningen 

door middel van eigenbouw wordt gerealiseerd. (Hemmen, 2004) 

Ondanks gevoerd overheidsbeleid hadden de gemeenten geen drukmiddelen om de grondeigenaren te 

dwingen deze gronden te bestemmen en uit te geven voor particulier opdrachtgeverschap. In april 2007 

is de invoering van de nieuwe Grondexploitatiewet aangekondigd die gemeenten de mogelijkheid biedt 

de wettelijke obstakels te kunnen elimineren. Hierdoor krijgt het particulier opdrachtgeverschap weer 

nieuwe kansen. (VROM, 2007b) 

Op 22 mei 2007 is de nieuwe Grondexploitatiewet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is 

toepassing bij de ontwikkeling van bouwlocaties en voorziet in een heldere basis voor contracten tussen 

de gemeente en marktpartijen. Bestaande uit punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en 

kwaliteitseisen. De gemeente heeft hiermee een stok achter de deur gekregen om gronden aan te 

wijzen voor sociale woningbouw en vrije kavels. De Grondexploitatiewet die onderdeel vormt van de 

Wet ruimtelijke ordening zal in 2008 in werking treden. (VROM, 2007c) 

Uit de wettelijke grondlegger kunnen de twee belangrijkste marktpartijen, de projectontwikkelaar en de 

bouwende burger worden afgelezen. De bouwende burger heeft nu een wettelijke grondlegger om 

naast of zelfs voor de projectontwikkelaar aan binnenstedelijke herstructurering deel te nemen in het 

herontwikkeling proces. Hieronder volgt een uiteenzetting van de rol van deze marktpartijen bij 

binnenstedelijke herstructurering. 
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4.4 De projectontwikkelaar bij binnenstedelijke herstructurering 

Voor het onderzoek wordt een vergelijk opgesteld tussen de projectontwikkelaar en de bouwende 

burger. Hieronder volgt een specifieke uiteenzetting van de marktpartij de projectontwikkelaar bij 

binnenstedelijke herstructurering. 

Claus (2006) stelt dat binnenstedelijke (her)ontwikkeling voor projectontwikkelaars in toenemende mate 

een uitdaging voor de toekomst vormt. Gewaarschuwd wordt voor de optredende veranderingen in de 

complexiteit van het ontwikkelingstraject. Risico's en kosten kunnen aanzienlijk stijgen waardoor de 

ontwikkelende partijen akkoord moeten gaan met grotere risico's en kleinere winstmarges. Daarnaast 

heeft een ontwikkelaar " ... voor het ontwikkelen van een project behoefte aan concrete informatie over 

aantallen, prijzen en doelgroepen". Wat bij herstructurering vaak pas laat concreet wordt gemaakt 

omdat men wil inspelen op de specifieke marktvraag van dat moment. (Claus, 2006) 

Woerkom (2004) omschrijft dat: " ... op plekken waar weinig geld wordt gegenereerd, blijken die 

financiële middelen bovendien juist het meest noodzakelijk." Met tot gevolg dat projectontwikkelaars 

worden afgeschrikt waardoor vaak belangrijke expertise en financiële draagkracht verloren gaat voor de 

stedelijke herstructureringsopgave. (Woerkom, 2004) 

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) (2004a) omschrijft dat 

dit komt doordat projectontwikkelaars niet in de positie zijn projecten te subsidiëren door expliciete 

aanvaarding van een onrendabele top. Wetende dat herstructurering geen hoge winstmarge heeft, 

staan er veel belangen op het spel. Het belang van een projectontwikkelaar is het optimaliseren van zijn 

rendement en het beheersen van risico's gedurende het ontwikkelingstraject. Een projectontwikkelaar 

streeft hier naar een acceptabel rendement door middel van scherpe risicobeheersing. De kracht van 

een projectontwikkelaar is deze situatie is om "geld te vinden". Door middel van optimalisatie van deze 

plannen op gebieden van voortgang, resultaatgerichtheid en kostenbeheersing wordt het 

herstructureringsproces verbeterd. Tevens trachten projectontwikkelaars de financiële risico's in te 

perken gedurende een herontwikkeling wat ten goede komt voor alle partners. Als laatste omschrijft 

Neprom (2004a) dat projectontwikkelaars vertrouwd zijn in de wereld van financiering. Een 

herstructurering wordt gekenmerkt door een complexe en steeds verschillende cashflow tijdens de 

herstructurering " ... met aanzienlijke voorinvesteringen, meerdere partners, een lange doorlooptijd en 

dus pas opbrengsten op termijn. Het vormgeven en managen van die geldstroom is een vak waar 

partners de betrokken projectontwikkelaar op kunnen aanspreken." (Neprom, 2004a) 

Tevens omschrijft Claus (2006) dat het binnenstedelijk bouwen niet alleen risicoverhogend is maar ook 

van invloed is op: "de vorm, grootte en typologie van het nieuw te produceren vastgoed." (Claus, 2006) 
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4.5 De bouwende burger bij binnenstedelijke herstructurering 

Voor het vergelijk volgt hieronder een specifieke uiteenzetting van de marktpartij de "bouwende burger" 

bij binnenstedelijke herstructurering. 

De bouwende burger vervult een zeer bijzondere rol bij binnenstedelijke herstructurering. De rol van de 

bouwende burger kan zowel individueel zijn als in groepsverband. De bouwende burger ziet kansen en 

mogelijkheden waar het risico voor een ontwikkelaar te hoog is. (Maussen, 2008) 

In groepsverband, als collectief, ontstaat bij het ontwikkelen van de woningen nog meer voordelen. Er 

ontstaat direct een prettige buurt met een sterke sociale betrokkenheid van de particulieren zelf voordat 

de eerste steen is gelegd. Op zowel straat, buurt, wijk of zelfs stedelijk niveau is dit merkbaar. Ook is dit 

een effectieve manier op betaalbare woningen of woningbouw voor een specifieke doelgroep te 

realiseren. (VROM, 2008) 

Een collectief heeft bij het ontwikkelen maar een beperkt risico, dit omdat alle woningen al verkocht zijn 

voordat ze daadwerkelijk worden ontwikkeld. Dit in sterk contrast met reguliere projectontwikkeling. 

Deze hoge mate van financiële zekerheid tijdens het ontwikkelen is veelal onbekend en daarom ook 

nog niet begrepen. (VROM, 2005a) 

Een ander bijkomend voordeel is de grote mate van stimulans vanuit de overheid, bestaande uit 

politieke steun door middel van wetswijzigingen, promotie campagnes en subsidies ter bevordering van 

eigenbouw. De subsidies zijn zowel door de burger als voor de lokale overheid zoals de gemeente aan 

te spreken. Voor de lokale overheid is een totale subsidie beschikbaar van € 8,5 miljoen per jaar met 

een totaal van € 42,5 miljoen over 5 jaar. (VROM, 2008) 

Op basis van de uiteenzetting van binnenstedelijke herstructurering, welke rol de projectontwikkelaar en 

bouwende burger hierin heeft volgt een vierdieping in het onderzoek. Hierin wordt het vastgoedproces 

en de invulling van de projectontwikkelaar en de zelfbouwende burger hiervan specifiek inzichtelijk 

gemaakt. 
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5 Vastgoedontwikkeling 

Het onderzoek naar het initiatief van herstructurering in binnenstedelijke gebieden, door zowel de 

projectontwikkelaar als bouwende burger, kan worden opgehangen aan het zogeheten 

"vastgoedproces". Het vastgoedproces geeft de fasering weer van de totstandkoming van vastgoed. 

Diverse literatuur spreekt over het vastgoedproces als een dynamisch proces waarin niet altijd dezelfde 

volgorde van fasering wordt gehanteerd. Het dictaat vastgoedontwikkeling schrijft dat dit te maken heeft 

met de betrokken partijen, deze zijn bij ieder project verschillend. Door Fokkema (2000) wordt in 

onderstaand figuur 3 het vastgoedproces als volgt samengevat: 

Initiatief 1-----+llocatie verwervingt---.t Planontwikkeling 

Vastgoedontwikkeling 

Figuur 3: Het vastgoedproces (Dictaat vastgoedontwikkeling, 2004) 

5.1 Het initiatief 

Realisatie 

Verhuur en 
verkoop 

Exploitatie en 
beheer 

De partijen die betrokken raken in het vastgoedproces worden vaak bepaald door diegene die het 

initiatief neemt tot een vastgoedontwikkeling. In de Reiswijzer marktpartijen (VROM, 2006b) wordt 

gesproken over het idee dat tot stand komt in de initiatieffase. Dit kan door de overheid maar ook door 

marktpartijen ondernomen worden. Hierbij wordt opgemerkt dat de marktpartijen hierbij steeds vaker 

het initiatief nemen in het ontwikkelen. In deze initiatieffase worden op basis van marktonderzoeken en 

ramingen ideeën geschetst over de locatie, het product, de prijs en de doelgroep (Dictaat 

vastgoedontwikkeling). VROM voegt hier aan toe dat de randvoorwaarden geformuleerd worden in de 

fase voor verdere stappen in het proces. Hieruit kan worden opgemaakt dat er slechts 2 partijen zijn die 

een ontwikkelingsproces initiëren, op welke wijze dit gebeurt wordt in de volgende hoofdstukken 

onderzocht. 

5.2 Locatieverwerving 

De locatieverwerving vormt een belangrijke schakel in het vastgoedproces. Het dictaat 

vastgoedontwikkeling (2000) geeft aan dat de locatieverwerving vaak in een vroeg stadium plaatsvindt. 

Dit kan op verschillende manieren, de gemeente heeft de mogelijkheid tot het kopen van gronden of 
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door middel van de wet voorkeursrecht. Deze wet stelt de gemeente instaat als eerste koper op te 

treden bij een eventuele verkoop van de voorkeurgrond. Zoals bij het initiatief is aangegeven treden 

steeds vaker private partijen naar voren bij de grondverwevingen. Projectontwikkelaars kunnen op deze 

wijze speculeren op de gronden voor in de toekomst bouwproductie en rendement veilig te stellen. 

(Dictaat vastgoedontwikkeling, 2000) 

VROM (2006b) voegt hieraan toe welke stappen er volgen na de locatieverwerving door de eigenaar 

van de grond: 

• Grondeigendom geeft in beginsel het recht tot ontwikkeling en realisatie, mits de overheid daar in 

haar plannen in voorziet. 

• Bij privaat grondbezit of vastgoedeigendom komt het vaak tot een vorm van samenwerking tussen 

markt en overheid (bijv. bestemmingsplanwijziging, openbare ruimte). 

• Van een vroegtijdige samenwerking is vaak sprake bij centrumplannen en 

herstructureringsprojecten waarin marktpartijen van oorsprong grond- en vastgoedeigendom 

hebben. 

• Op uitleglocaties en bij integrale regionale projecten bepalen de mate waarin marktpartijen actief 

gronden hebben verworven en de rol die de overheid kan en wil vervullen in hoeverre marktpartijen 

en overheid al vroeg gaan of willen samenwerken. 

• Bij sterk versnipperd grondbezit is een regisserende rol van de overheid in alle gevallen gewenst, 

omdat alleen zij de vele deelbelangen bij elkaar kan brengen. De overheid kan deze rol invullen 

met behulp van publiekrechtelijke instrumenten maar ook door participatie in de planvorming en 

realisatie. Die participatie blijft dan doorgaans beperkt tot de grondexploitatie (zie ook hierna). 

• Bij gemeentelijk grondbezit kan de overheid kiezen of zij wil participeren in het project, al hangt dat 

sterk af van type, aard en omvang daarvan. Bij de afweging speelt ook mee in hoeverre de 

overheid risico willopen en wil delen in het rendement op de (grond)ontwikkeling. 

(VROM, 2006b) 

Hieruit blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn tot verdere vervolging van vastgoedproces. De 

keuze van samenwerking met partijen wordt dus bepaald door het private of publieke grondbezit. De 

methoden van ontwikkelen door de projectontwikkelaar of de bouwende burger in samenwerking met 

andere partijen wordt in de volgende hoofdstukken onderzocht. 

5.3 Planontwikkeling 

Het dictaat vastgoedontwikkeling kenmerkt het planontwikkelingsproces als een iteratief proces. Dit 

proces bestaat uit 4 hoofdonderdelen: 

• Markttechnische ontwikkeling: 
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Hier wordt een marktverkenning gedaan naar de mogelijkheden van het project. Vervolgens 

wordt er een vastgoedconcept op gebaseerd waar een programma van eisen, PvE, uit voort 

vloeit. 

• Bouwkundige ontwikkeling: 
Dit onderdeel bestaat uit de ontwikkeling van het ontwerp en de bouwvoorbereiding 

• Juridische ontwikkeling: 
Deze ontwikkeling bestaat uit het afsluiten van contracten en overeenkomsten met 

verschillende stakeholders in het proces. Hiernaast is het van belang de benodigde 

vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen te krijgen. 

• Financiële ontwikkeling: 
Dit onderdeel omvat de raming van kosten en opbrengsten met daarnaast de vereiste 

rendementen. Vervolgens resulteert dit in een investeringvoorstel en een financieringsplan met 

de benodigde constructies. 

In tegenstelling tot het dictaat vastgoedontwikkeling benoemt VROM (2006b) in een schematisch 

overzicht, weergegeven in onderstaand figuur 4, vier andere hoofdonderdelen die vervolgens 

gedetailleerd worden omschreven in het planontwikkelingsproces. 

Ph;ect P\IE 
JJian 

so 

Figuur 4: Planontwikkelingsproces (VROM, 2006b) 

V~ DO DO 
Bestek 

rapt • c....a...;tilli• BehHr ....... ---1 • .......-
_ .. Exploitatie 

-----u. ... ~en 
I bthl!4i"1Uift ----... 

Ondanks de verschillen in de schema's zoals van VROM (2006b) en het dictaat vastgoedontwikkeling 

(2004) is er een overeenkomst in de verdeling en uitwerking van het planontwikkelingsproces. Hieruit 

blijkt dus ook dat er op verschillende wijzen gewerkt kan worden in de planontwikkeling, een iteratief 

proces. 

5.3.1 Tijdsduur planontwikkelingsproces 

Het planontwikkelingsproces is een zeer dynamisch en vaak een langdurig traject voor een 

projectontwikkelaar of bouwende burger. Heijmans (2008) omschrijft het gemiddelde 
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ontwikkelingstraject in de Nederlandse woningmarkt. Sinds 2007 is er een duidelijke beweging te zien in 

de woningmarkt waarin duidelijke en regionale verschillen optreden. Waar in de Randstad de vraag nog 

steeds groter is dan het aantal woningen is er in de rest van Nederland steeds vaker sprake van een 

afnemende vraag en een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast bemoeilijkt de verplaatsing 

van ontwikkelingstrajecten van buitenstedelijke uitleggebieden naar binnenstedelijke locaties, het groter 

aantal betrokkenen en toenemende complexiteit het gehele traject. Waar in het verleden een 

ontwikkeltraject 7 tot 8 jaar in beslag nam is dat tegenwoordig zeker 8 tot 10 jaar. (Heijmans, 2008) 

De burger ervaart het ontwikkeltraject geheel anders. Deze haakt veelal pas aan wanneer het ontwerp 

al geheel klaar is. Het traject komt hierdoor zeer beheersbaar en betrouwbaar over. Dit doordat alle 

cruciale momenten waar de mogelijke vertragingen, zoals eerder genoemde grondpositie, kunnen 

ontstaan al zijn gepasseerd. Volgens Buddingh (2006) duurt het traject dan gemiddeld nog maximaal 1 

tot 2 jaar tot ingebruikname. Wat afhankelijk is van de gekozen vorm van ontwikkelen en de kostprijs 

van een woning. (Buddingh, 2006) 

5.4 Overige fasen in het vastgoedproces 

Door de afbakening van dit onderzoek zijn de fasen na de haalbaarheidsfase niet van belang. Hierbij 

wordt het project dus ook afgebakend en gefocust op de eerste 2 stappen uit het bovenstaande 

planontwikkelingsproces, de initiatief- en haalbaarheidsfase. 
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6 De Projectontwikkelaar 

De projectontwikkelaar vormt in dit onderzoek naar herstructurering van binnenstedelijke gebieden het 

uitgangspunt voor een vergelijk verder in dit onderzoek. De projectontwikkelaar geldt hier dus als de 

initiator van het vastgoedproces. De rol van de projectontwikkelaar wordt door Huisman (2004) 

omschreven als: 

" ... Investeerder in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten voor de markt. Dat kunnen 

woningen, kantoorruimten, bedrijfsruimten, winkels, recreatief vastgoed of een combinatie daarvan zijn. 

Zij zijn daarbij zowel binnen als buiten het bestaand stedelijk gebied werkzaam en houden zich bezig 

met nieuwe projecten en de herontwikkeling van bestaand vastgoed ." 

(Huisman, 2004) 

In het dictaat vastgoedontwikkeling voegt Swinkels (2001) naast deze omschrijving nog toe dat de 

projectontwikkelaar tijdens het ontwikkelingsproces een sturende rol en coördinerende rol heeft. De 

vereniging van Nederlandse projectontwikkeling maatschappijen (NEPROM) omschrijft hierop volgend 

in de jaren '70 het vakgebied van projectontwikkeling als: 

"Het complex van activiteiten dat zich afspeelt vóór, tijdens en na het produceren van bouwwerken. 

Kenmerkend voor projectontwikkeling is dat binnen een geïntegreerde organisatie een veelvoud van 

problemen wordt opgelost, die voorheen separaat en veelal na elkaar werden opgelost. Daardoor 

worden evenwichtiger oplossingen en een beter resultaat bereikt." 

(NEPROM, jaren 70) 

Een recentere omschrijving is van het vakgebied is gegeven door Kousernaaker (1998): 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en coördineren van 

alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het 

aankopen van de daarvoor benodigde opstallenen/of gronden." 

(Kousemaeker, 1998) 

Samenvattend kan gesteld worden dat de projectontwikkelaar de initiator kan zijn van 

vastgoed projecten. Hierbij treedt de projectontwikkelaar risicodragend op en coördineert het project van 

begin tot (en met) de exploitatie. 

6.1 Typen projectontwikkelaars 

In verschillende literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen typen projectontwikkelaars. Hoewel de 

doelstelling van de verschillende projectontwikkelaars hetzelfde is, het behalen van een optimaal 

rendement en de continuïteit van de onderneming op de langer termijn, is er verschil in de werkwijze. 
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Huisman (2004) maakt een tweedeling tussen de onafhankelijke of de gelieerde ontwikkelaar. In het 

bijzonder de belangen van de twee groepen ontwikkelaars zijn echt verschillend. Huisman (2004) geeft 

de volgende omschrijving: 

Onafhankelijke ontwikkelaar: 

Bij de onafhankelijke ontwikkelaar is vastgoedontwikkel ing de core business van de onderneming, dit in 

tegenstelling tot de gelieerde ontwikkelaars. Doordat de onafhankelijke ontwikkelaar geen rekening 

hoeft te houden met gelieerde bedrijven, kunnen voor ieder project de best passende partijen 

ingeschakeld worden. 

(Huisman 2004) 

Het dictaat vastgoedontwikkeling (2004) omschrijft het doel van de onafhankelijke ontwikkelaars zoals 

Huisman heeft aangegeven. De continuïteit van de onderneming bewaren door middel van het 

ontwikkelen en afzetten van vastgoedprojecten is hierbij de core business. Hierbij wordt aangegeven 

dat deze ondernemingen een liquiditeitspositie hebben waarbij het mogelijk is om de hoge 

voorinvestering te kunnen opbrengen. Zoals hier staat omschreven kan deze handelswijze 

geïnterpreteerd worden als het handelen met aandelen, men investeert en verwacht een acceptabel 

rendement op termijn terug. 

Gelieerde ontwikkelaar: 

Er zijn in feite vier typen gelieerde ontwikkelaars te onderscheiden, te weten de ontwikkelaar die 

gelieerd is aan een bouwondememing, de ontwikkelaar die gelieerd is aan een woningcorporatie, de 

ontwikkelaar die gelieerd is aan een institutionele belegger (verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds 

of vastgoed beleggingsfonds) en de ontwikkelaar die gelieerd is aan een financiële instelling. 

(Huisman 2004) 

Het onderscheid dat Huisman maakt tussen de vier typen gelieerde ontwikkelaars wordt ook gemaakt in 

het dictaat vastgoedontwikkeling (2004). Hierin wordt gesproken over de volgende 4 typen 

projectontwikkelaars: 

• Projectontwikkelaars-beleggers: 

Doel: het nemen van ontwikkelingsinitiatieven om te komen tot goede beleggingen in onroerend 

goed. Deze groep bestaat voornamelijk uit kleine particuliere beleggers. 

• Projectontwikkelaars-aannemers: 

Doel: via ontwikkelingsinitiatieven komen tot bouwproductie. Deze groep is groot: vrijwel alle grote en 

middelgrote aannemers doen aan projectontwikkeling. Een groot deel van de ontwikkeling van 

koopwoningen is in handen van deze groep. 

• Projectontwikkelaars-banken: 
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Doel: Deze groep houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van onroerend goed ten behoeve van 

potentiële bankklanten (winkels, bedrijfsruimten). 

• Projectontwikkelaars-architecten/corporaties: 

Doel: via ontwikkelingsinitiatieven ontwerpopdrachten verkrijgen. 

(Dictaat vastgoedontwikkeling, 2004) 

Hieruit kan opgemaakt worden dat niet iedere projectontwikkelaar dezelfde doelen nastreeft in een 

project. De kern die elke projectontwikkelaar bezit is dat hij bereid is om het afzetrisico van het te 

ontwikkelen vastgoed te dragen. Wellicht kan het ene type zich meer veroorloven op de lange termijn 

en kan een ander type weer niet zonder zekerheid in de tijd. Om dit nader te bekijken is er in het 

volgende hoofdstuk onderzocht hoe de doelstellingen van de projectontwikkelaar zich verhouden tot de 

overige stakeholders. 

6.2 Stakeholders in het traditionele ontwikkelingsproces 

De interesse in dit onderzoek is gefocust op de het ontwikkelingsproces in het vastgoedproces. Dit 

ontwikkelingsproces wordt door ons en de literatuur gekenmerkt als een zeer dynamische fase in het 

vastgoedproces waarin verschillende stakeholders aan kunnen deelnemen. Zoals Swinkels (2001) 

beschrijft is in dit proces de projectontwikkelaar de leider die met de volgende partijen te maken krijgt: 

Gebruiker Adviseur 

Corporatie 

Belegger 

Makelaar Financier 

Overheid 

Figuur 5: Stakeholders traditioneel ontwikkelingsproces (Swinkels, 2001) 

Bij het onderzoekskader is aangegeven dat dit onderzoek zich zal richten op de stakeholders 

projectontwikkelaars, particulieren (gebruiker), gemeenten (overheid), bouwprocesmanagers(adviseur) 

en architecten (ontwerper) . De overige partijen zijn niet noodzakelijk verder in dit onderzoek en daarom 

niet verder toegelicht. 
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6.2.1 De projectontwikkelaar 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is besproken zijn er verschillende typen ontwikkelaars. Deze 

ontwikkelaars hebben echter alle een primair doel volgens Fokkema (2000): 

"De continuïteit van de onderneming op langere termijn waarborgen." 

(Fokkema, 2000) 

Door de verschillende aard van de projectontwikkelaars wijken de secundaire doelstellingen vaak veel 

van elkaar af. In het voorgaande hoofdstuk is al aangemerkt welke secundaire doelen deze 

ontwikkelaars hebben. In het bijzonder de projectontwikkelaar gelieerd aan een bouwonderneming heeft 

een interessante secundaire doelstelling naast die van alle andere ontwikkelaars, namelijk het veilig 

stellen van de orderportefeuille en de bouwproductie op langer termijn. Hier is de projectontwikkelaar 

ook op een andere manier betrokken bij de primaire doelstelling. 

Om de financiële doelstellingen te halen geeft het dictaat vastgoedontwikkeling (2001) een methode 

weer die de ontwikkelaar zichzelf kan stellen. Hier wordt dan gesproken over een gewenst percentage 

rendement dat voor iedere ontwikkelaar kan verschillen. De projectontwikkelaar zal bij iedere raming 

van de stichtingskosten dan rekening houden met de algemene kosten (3 tot 5%) en de winst en 

risicokosten (3 tot 6% ). 

De projectontwikkelaar is een specialist op het gebied van regisseren. Door middel van de 

deskundigheid en ervaring op het gebied van de markt, visie, vastgoed en haalbaarheid kan de 

projectontwikkelaar zijn doelen bereiken. Op basis van contacten in de markt, de creativiteit om nieuwe 

oplossingen te vinden en bereidheid om risico's te nemen geeft de projectontwikkelaar een mogelijkheid 

om grote en complexe projecten zoals herstructurering in stedelijke gebieden te ondernemen (dictaat 

vastgoedontwikkeling, 2004). Echter, de gemeente is een belangrijke beslissende partij in deze 

onderneming. 

Volgens Neprom (2004b) kan de ontwikkelaar de volgende activiteiten in het herstructureringsproces 

zoals besproken in hoofdstuk 4 vervullen: 

• De ene projectontwikkelaar heeft een voorkeur voor gemengde projecten met commerciële 

functies, wonen en parkeren; de ander onderscheidt zich met het vermogen de ontwikkeling van 

een woonwijk te managen. 

• Sommige projectontwikkelaars kiezen voor hun core business - het ontwikkelen van projecten - en 

zijn een sterke partner in uitvoeringsgerichte herstructurering. 

• Andere ontwikkelaars richten zich daarnaast op het bredere vlak van wijkontwikkeling, met 

belangrijke accenten op visie en communicatie. 
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• Of de ontwikkelaars zijn ondernemers met een sterke focus op de markt, op de juiste mix van geld 

en kwaliteit, op beslissen en op realiseren. 

(Neprom, 2004b) 

6.2.2 De gebruiker 

Onder gebruikers wordt verstaan de consumenten van het vastgoed, dit kunnen bewoners of huurders 

zijn. Het dictaat vastgoedontwikkeling maakt onderscheid tussen de gebruikers van nieuw te 

ontwikkelen vastgoed en bestaand vastgoed waar de belangen nogal eens kunnen verschillen. De 

gebruikers van bestaand vastgoed zien in een herstructureringsproject vaak meer bedreigingen dan 

oplossingen, de belangen zijn hier individueel gericht. Deze gevoelens worden dan geuit in de locale 

politiek waardoor plannen nogal eens vertraging op kunnen lopen. Voor de projectontwikkelaar ligt hier 

een uitdaging om deze belangen goed te controleren. Deze ontwikkeling van eisen en wensen van 

bewoners is in verschillende literatuur vaak ter sprake gekomen. Zo signaleerde Ewijk (2000) al vroeg 

dat de gebruikswensen van de consument steeds sneller wijzigen. Het lijkt erop dat de consumenten 

steeds meer bewust raken van de mogelijkheden van wonen en willen daarbij ook hun stem laten 

horen. Ook naar aanleiding van een artikel uit het Eindhovens Dagblad (Opten, 2007) blijkt dat de 

stadskernen steeds populairder worden en herstructurering hier een rol in speelt. De consument wil, 

van jongeren tot en met senioren met ieder zijn eigen wensen, specifiek worden gehoord wat belangrijk 

is voor het ontwikkelingsproces maar wat lastig te verwerken is voor de particulier. 

6.2.3 De overheid 

Zoals het dictaat vastgoedontwikkeling (2004) omschrijft is de overheid vaak de belangrijkste partij in de 

projectontwikkeling. Er kan onderscheid worden gemaakt in de verschillende lagen van de overheid. Zo 

zijn de rijks- en de provinciale overheid nauw betrokken bij bouwbeleid op langer termijn. Hiernaast is 

de gemeente direct betroken bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijke gebied. 

De rijksoverheid stuurt het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid door middel van een planologische kern 

beslissing (PKB), de meest recente en bekendste is de Nota Ruimte. Het ministerie van VROM zorgt 

voor de ontwikkeling van deze plannen waarin vleksgewijs in hoofdlijnen wordt aangegeven wat de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling is. (Huisman 2004). Het ministerie van VROM (2007D omschrijft het 

PKB als een " ... ruwe globale schets van de inrichting van de ruimte" en wordt daarom ook wel een 

"structuurschema" genoemd. Het PKB wordt door VROM gekenmerkt als een indicatie voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en is daarom niet altijd bindend. De lagere overheden moeten 

zich in hun plannen wel conformeren aan het PKB. 
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In de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening wordt de PKB afgeschaft en vervangen door een 

structuurvisie. Ondanks deze naamsverandering is de structuurvisie in wezen niets anders dan een 

PKB, richtinggevend voor verdere plannen. (VROM, 2007n 

De provincie is verantwoordelijk voor een preciezere uitwerking van het PKB. Door middel van een 

provinciaal streekplan wordt het ruimtelijke beleid op gemeenteniveau omkaderd. Dit provinciale 

streekplan is tevens leidend in de ontwikkelingen van de gemeenten. Mochten gemeenten in hun 

plannen niet binnen de kaders van het streekplan werken kan er vrijstelling verleend worden. Het 

streekplan omvat een gedetailleerde beschrijving wat er in bepaalde gebieden mag en niet mag 

gebeuren, woon- en groengebieden worden aangewezen en infrastructuur wordt gepland. (Huisman 

2004). VROM (2007n omschrijft het streekplan als een iets nauwkeuriger uitwerking van een 

structuurvisie waarin staat beschreven waar steden en dorpen kunnen uitbreiden. 

Op basis van de structuurvisies en de streekplannen wordt er door de gemeente een bestemmingsplan 

uitgewerkt. VROM (2007n omschrijft het bestemmingsplan als een document waarin de bestemming 

van een grondgebied wordt vastgelegd. De randvoorwaarden die de gemeente schept hebben met 

name betrekking op de condities en de ruimte van de bouw. Het bouwplan wordt vervolgens getoetst 

aan het bestemmingsplan. (Dictaat vastgoedontwikkeling, 2004) 

Naast deze sturende functie heeft de gemeente ook regelmatig bepaalde gebieden waarvan zij de 

grond bezit. Het Dictaat vastgoedontwikkeling (2004) omschrijft zelfs dat de gemeente regelmatig de 

enige partij is die een omvangrijk gebied kan verwerven en bouwrijp maken. De gemeente heeft hier 

ook een duidelijk belang bij, zij kan voorwaarden stellen bij de gronduitgifte voor de ontwikkeling. 

In het licht van deze bevindingen kan er geconcludeerd worden dat de overheid een grote stem en 

belang heeft in het ruimtelijke ontwikkelingsproces van Nederland. Voor dit afstudeeronderzoek is er 

onderzocht wat de overheid als directe stakeholder in dergelijke ontwikkelingen betekent. De gemeente 

is hierbij ongetwijfeld de partij namens de overheid waar de projectontwikkelaar direct mee te maken 

heeft. Zoals Huisman (2004) omschrijft is er op lokaal niveau van het ruimtelijke ontwikkelingsproces 

een belangenafweging nodig waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. Hierbij gaat het vaak 

om de grotere ontwikkelingsprojecten, waarbij de gemeente via regelgeving de juiste omstandigheden 

voor de inwoners creëert. Huisman (2004) maakt hierbij onderscheid tussen de belangen die de 

gemeente heeft in het ontwikkelingstraject. Enerzijds wordt gesproken over het publiekrechtelijke 

belang en anderzijds kan de gemeente ook een privaatrechtelijk belang dienen. Deze belangen zijn 

hieronder weergegeven (Huisman, 2004). 
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Gemeentelijke 
overheid 

I 
l I 

Publiekrechtelijk .... .. Privaatrechtelijk 
Belang .... ... Belang 

Figuur 6: Belangen gemeente (Huisman, 2004) 

In dit figuur is te zien dat Huisman (2004) aangeeft dat er tussen de belangen van de gemeente ook 

een overeenkomst kan zitten. De gemeente kan een dubbelrol vervullen door middel van bijvoorbeeld 

een publiek private (PPS) constructie. 

Dit onderzoek focust op het initiatief van de projectontwikkelaar vanuit de markt. Hierbij staat de 

gemeentelijke overheid met haar publiekrechtelijk belang in het proces. Huisman (2004) maakt hier 

onderscheid in 3 rollen die de gemeentelijke overheid speelt: de beleidsmaker, de regulator en de 

aanbieder van producten en diensten. Vanuit deze rollen heeft en neemt de gemeentelijke de volgende 

verantwoordelijkheden in het proces van de ruimtelijke ontwikkeling: 

• Beleidsmaker: 
De gemeente vormt bij deze rol het beleid namens de rijksoverheid voor de lokale ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

• Regulator: 
Door middel van regelingen en vergunningen kan de gemeente grenzen stellen aan de ontwikkelingen. 

• Aanbieder van producten en diensten: 
In deze rol kan de gemeente richting geven aan het ontwikkelingsproces omdat zij ook kan beschikken 

over gronden en opstallen. Hierbij kan ze sturing geven aan de ontwikkeling door middel van 

voorschriften maar ook faciliterende functies zoals infrastructuur, groen, zorg- en onderwijsinstellingen. 

De Nota Ruimte hecht hier ook veel waarde aan. 

(Huisman, 2004) 

VROM (2006b) schrijft bij initiatieven vanuit de markt dat de overheid in beginsel eerst op basis van een 

voorstel van de markt bekijkt wat de mogelijkheden zijn binnen de geldende regels en gemeentelijke 

plannen. Vervolgens kan er een keuze worden gemaakt tot samenwerking of participatie in het 

ontwikkelingsproces. Echter blijven bij deze gang van zaken problemen bestaan bij de marktpartijen 

omdat de plannen in conceptfase verkeren en investeringen moeten worden gedaan. Hiernaast moet de 

gemeentelijke overheid zich aan bepaalde regelingen houden zoals beschreven door VROM (2006b). 

Het privaatrechtelijke belang is in dit onderzoek minder relevant omdat de gemeentelijke overheid, bij 

een eventueel initiatief vanuit hun kant geen risicodragende rol zal vervullen bij de ontwikkeling van de 

ruimte. Hierbij zijn de rol van initiator en risicodrager voor de projectontwikkelaar weggelegd. (Huisman, 

2004) 
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6.2.4 Adviseur 

Bij een traditioneel ontwikkelingsproces kan het zo zijn dat de opdrachtgever of de ontwikkelaar zelf een 

bouwprojectmanager inhuurt. Neprom (2008) omschrijft dat de bouwprojectmanager het project 

coördineert namens hen volgens het volgende principe: 

"Een bouwprojectmanager draagt actief zorg voor een evenwichtig ontwerpproces met architect en 

overige adviseurs en moet bij knelpunten de besluitvorming stimuleren door een eigen visie te hebben 

en in voorkomende gevallen expliciet stelling te nemen. Projectmanagers bewaken de planning, het 

budget, het programma, de informatie en de organisatie en zjin daarvoor rechtstreeks voor hun 

opdrachtgever verantwoordelijk." 

(Neprom, 2008) 

Het bouwprojectmanagement kan de opdrachtgever tevens assisteren bij het opstellen van het 

Programma van Eisen en bij de samenstelling van het ontwerpteam. Daarnaast geeft de 

bouwprojectmanager leiding aan ontwerp- en bouwvergaderingen, directievoering en toezicht. Bij deze 

laatste twee laat hij zich vaak door derde ondersteunen. (Neprom, 2008) 

6.2.5 Ontwerper 

De architecten en eventueel stedenbouwkundigen vormen de belangrijkste ontwerpende partijen voor 

de projectontwikkelaar. Het dictaat vastgoedontwikkeling (2004) omschrijft hun rol als vertaler van het 

PvE en de visie op een locatie in bouwmassa's en uiteindelijk in individuele woningen in een totaal 

ontwerp. Neprom (2008) voegt hier aan toe dat de architect een teamspeler is geworden. De vorm en 

compleetheid van een opdracht heeft te maken met het type opdrachtgever. In de meest complete rol is 

de architect zowel ontwerper als projectmanager voor de opdrachtgever. In samenwerking met een 

projectontwikkelaar vallen vaak de management taken af omdat deze worden overgenomen door 

specifieke adviseurs, het geven van advies blijft uiteraard wel onderdeel van het functiepakket Hierdoor 

focussen veel architecten zich steeds meer op hun ontwerpende taak. 

6.3 Methoden van ontwikkelen 

In het voorgaande hoofdstuk is besproken dat het initiatief van de projectontwikkelaar snel in aanraking 

kan komen met de overheid. Hierbij is de gemeentelijke overheid als eerste betrokken en zal hierbij de 

weg naar de planontwikkelingsfase van de projectontwikkelaar vrij moeten maken. Echter de 

gemeentelijke overheid heeft een grote stem in deze fase van het ontwikkelingsproces. Naast de 

goedkeuring van de plannen bestaat er ook de mogelijkheid dat er een samenwerkingsverband wordt 

aangegaan met de gemeente. 

S.T.H.A. (Sven) van Pelt 

0590153 

38 



Eindscriptie CME&UD 

Welke methoden de projectontwikkelaar voor handen heeft om zijn initiatief tot de volgende fase in het 

ontwikkelingsproces te krijgen schets VROM (2006b) in het onderstaande figuur. De methodieken die 

tot op heden voor handen zijn: 

METHODIEKEN 

f;i a: PROPOSAL 
tt \< { UNSOLICITED 

~ :i MARKTINITIATIEF 

MARKT 
VERKENNING 

MARKT 
CONSULTATIE 

ADVIES 
OPDRACHT 

ONTWERP 
WEDSTRIJD 

ONTWIKKEL 
OPDRACHT I KWALITEm 

ONTVnKKELOPDRACHT 
IPRIJSIKWALITEITI 

OFFERTEAANVRAAG 
IPRIJSI 

MATEVAN VRIJHEID 

VERGELIJKBAARHEID! 

•• - HAALBAARHEIDSFASE .. 
___.=::-_- --

DEFINITIE ONlWER' VOORIEIIEIIING 

~---·- - ............. . 

Figuur 7: Methoden van ontwikkelen (VROM, 2006b} 

Uit het bovenstaande figuur kan opgemaakt worden dat de projectontwikkelaar 2 methoden heeft om 

zijn ontwikkelingsplannen bij de gemeente onder de aandacht te brengen deze zijn: 

• Het unsolicited proposal; 

• Het marktinitiatief. 

Hieronder zijn deze 2 methoden verder onderzocht. 

6.3.1 Unsolicited proposal 

Het unsolicited proposal is een relatief nieuw begrip in Nederland. PSI bouw schrijft in haar Handleiding 

Eigen Initiatief (Werkgroep Unsolicited proposals, 2006) dat het begrip unsolicited proposal letterlijk 

"ongevraagd voorstel" betekent. Dit voorstel is nadrukkelijk niet gebaseerd op een vraagstelling door 

een gemeentelijke overheid. Begin 21 6 eeuw is een aantallanden gestart met regel- en wetgeving op 

het gebied van deze ongevraagde voorstellen. 

Nederland is sinds 2004 bezig om dergelijke voorstellen in goede banen te leiden, op deze manier kan 

het innovatieve vermogen van de bouwwereld beter worden benut. De definitie die de Werkgroep 

Unsolicited proposals (2006) geeft bij het eigen initiatief is: 
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Onder een Eigen Initiatief wordt verstaan een oorspronkelijk idee, ontwikkeld door een private partij, 

voor de oplossing van een bij een publieke partij bestaand probleem, waar de publieke partij niet zelf 

om heeft gevraagd, en welk idee bij een publieke partij aantoonbare meerwaarde biedt. 

(Werkgroep Unsolicited proposals, 2006) 

Hieruit blijkt dat het eigen initiatief te allen tijde kan worden geïntroduceerd bij een publieke partij, een 

interessante methode voor een projectontwikkelaar. VROM (2006b) borduurt op voort op deze 

handleiding in haar Reiswijzer Marktpartijen en Gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt het volgende doel 

met kenmerken van het unsolicited proposal omschreven: 

Doel: het verkrijgen van werk/positie op grond van een (uniek) idee of voorstel. Kenmerken: 

• De initiatiefnemer heeft geen grond- of vastgoed posities; 

• De initiatiefnemer bezit unieke kennis of ervaring, veelal opgedaan in vergelijkbare projecten. 

(VROM, 2006b) 

VROM (2006b) merkt hierbij op dat de plannen van de initiatiefnemer vaak vallen onder de rechten van 

het intellectuele eigendom. Plannen van een projectontwikkelaar kunnen dus niet zomaar gebruikt 

worden zonder de projectontwikkelaar daarbij te betrekken. Na ontvangst van de plannen kan de 

overheid bepalen of het initiatief gewenst is, daarnaast moet zij te rade of het binnen het gestelde kader 

van reeds gemaakte plannen en regels kan plaatsvinden. Kort gezegd kan de overheid vervolgens de 

plannen accepteren maar zal daarbij ook een gemotiveerde uitspraak moeten geven over de 

toepasbaarheid van het plan. De projectontwikkelaar zal vervolgens de mogelijkheid kunnen krijgen om 

in gesprek te gaan met de overheid. Dit kan een uitdaging zijn om de plannen te verbeteren en 

daarnaast wellicht een samenwerkingsverband met de overheid aan te gaan. Hierbij wordt wel 

opgemerkt dat de overheid haar eigen aanbestedingsregels kent die zij navolging moet geven. Dit kan 

als nadeel worden beschouwd voor de projectontwikkelaar. Een voordeel van deze plannen zijn dat 

deze niet openbaar gemaakt hoeven te worden omdat ze geen deel uitmaken van een daadwerkelijke 

vraag- en probleemstelling. Dit kan procedureel de nodige tijdwinst opleveren. Verder geeft VROM 

(2006b) een beknopte samenvatting van de toepasbaarheid voor de overheid van dergelijke voorstellen: 

Toepasbaarheid: 

• De overheid hoeft geen gebruik te maken van het 'proposal', maar mag dat wel doen; 

• De hieruit voortvloeiende samenwerking kan geen betrekking hebben op de aan te besteden 

publieke onderdelen; 

• De aanbestedende dienst moet oppassen dat de initiatiefnemer bij een latere selectie of 

aanbesteding geen kennisvoorsprong heeft op de andere deelnemers (in verband met het 

noodzakelijke level playing field); 
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• De overheid kan de initiatiefnemer betrekken bij een marktselectie waarbij niet het initiatief (de 

sleutel=oplossing) wordt aanbesteed maar wel de vraagstelling (het slot=probleem). 

(VROM, 2006b) 

In dit afstudeeronderzoek moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het ontwikkelen van 

vastgoed in een gebiedsontwikkelings- of herstructureringsopgave of het slechts ontwikkelen van één 

vastgoedobject Dit kan effect hebben het de eventuele samenwerkingsverbanden die met de overheid 

kunnen worden aangegaan. Verderop in dit afstudeeronderzoek zal hier aandacht aan worden besteed. 

6.3.2 Marktinitiatief 

Dit initiatief komt van een marktpartij, in dit project de ontwikkelaar. VROM (2006b) schrijft dat dit 

initiatief in tegenstelling tot de unsolicited proposal wel gebeurt op basis grond- of vastgoedeigendom. 

De projectontwikkelaar wil via deze weg het eigendom (her)ontwikkelen en wil daarover afspraken 

maken met derden. VROM (2006b) geeft het volgende doel weer van het marktinitiatief: 

Doel: greep houden op de ontwikkeling (planvorming en/of realisatie) op grond van (ingenomen) grond

en of vastgoedposities van marktpartijen. Kenmerken: 

• Een marktpartij heeft grond- of vastgoedbezit en wil dat (her)ontwikkelen; 

• Door samenwerking met de initiatiefnemer kan de overheid voor dat onderdeel geen concurrentie 

meer creëren. 

(VROM, 2006b) 

Ook bij dit initiatief kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het ontwikkelen of 

herstructureren van een gebied of het ontwikkelen van slechts één vastgoedobject Bij beide 

mogelijkheden kan de gemeente anders betrokken raken. 

Net als bij het voorgaande initiatief dienen de plannen getoetst te worden aan de regels en 

voorwaarden van de overheid. Het plan moet passen binnen de door de overheid gestelde en 

ontwikkelde kaders. Vervolgens geeft VROM (2006b) aan dat de overheid kan bepalen of het initiatief 

een meerwaarde kan vormen en door mag gaan. Hier zal altijd een formeel besluit over genomen 

worden en, in tegenstelling tot het unsolicited proposal, wel transparant gecommuniceerd worden naar 

tenminste de gemeenteraad. Tijdens dit besluit zal de gemeente ook aan moeten geven wat de 

volgende stappen zijn op basis van het marktinitiatief en hoe zij gaat handelen. Vervolgens geeft VROM 

aan dat het formaliseren van een samenwerking of verdere ontwikkeling nogal eens op zich laat 

wachten. Het tekenen van een intentieovereenkomst is hierbij een eenvoudige manier om vraagtekens 

en verschil van opvattingen uit te sluiten. Hiernaast geeft VROM de volgende toepasbaarheid aan van 

het marktinitiatief met betrekking tot de overheid: 
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• De overheid moet rekening houden met het recht op zelfrealisatie van de initiatiefnemer, waardoor 

het voor de hand ligt de samenwerking met deze partij met voorrang te onderzoeken; 

• De overheid kan één op één afspraken maken met de initiatiefnemer,mits de 

aanbestedingsrichtlijnen in acht worden genomen; 

• De samenwerking kan geen betrekking hebben op de aan te besteden publieke onderdelen; 

• Partijen doen er goed aan hun samenwerkingsafspraken vast te leggen en stapsgewijs uit te 

voeren; 

• Een alternatief voor concurrentie is transparantie van informatie zodat de afspraken kunnen worden 

beoordeeld op hun marktconformiteit 

(VROM, 2006b) 

6.4 Samenwerkingsvormen 

De projectontwikkelaar zal tijdens zijn initiatieffase al in contact treden met de overheid, in dit 

afstudeeronderzoek als eerste de gemeentelijke overheid. In deze fase zal de projectontwikkelaar als 

marktpartij een initiatief voorleggen aan de gemeentelijke overheid. Hierbij kan onderscheid gemaakt 

worden tussen grond- of vastgoedbezit of te verkrijgen grond- of vastgoedbezit Samenwerkingsvormen 

kunnen dan ontstaan tussen de overheid en de projectontwikkelaar, een PPS constructie is hier volgens 

VROM (2006b) een vereiste voor een goede samenwerking. De gemeente zal echter pas een 

samenwerking in een dergelijke constructie aangaan als haar hulp en verantwoordelijkheid daarbij 

vereist zijn. Dit zou kunnen inhouden dat de projectontwikkelaar niet altijd afhankelijk is van een 

samenwerkingsvorm, de gemeente kan bijvoorbeeld bijeen opstalontwikkeling slechts publiekrechtelijk 

betrokken zijn, dus haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de regelgeving en inwoners na komen. 

Samenwerkingsvormen tussen ontwikkelaren worden in verband met de afbakening in dit onderzoek 

niet onderzocht. 

6.4.1 Een overzicht van methoden van initiatief 

BPF Beuwinvest (2007) schetst de volgende methoden van initiatief: 

• Risicodragend in gebiedsentwikkelingen in een samenwerkingsverband met gemeenten en/of 

andere marktpartijen 

• Deelnemer in een gebiedsontwikkelingsproces als eigenaar van een strategische (grond)positie die 

in ruil voor ontwikkelingsrechten worden ingebracht in een gemeentelijke grondexploitatie 

• Deelnemer in een gebiedsontwikkelingsproces waarbij (nog) geen rechten en plichten zijn 

aangegaan m.b.t. opstalontwikkelingen 

• Eigenaar van een strategische (grond)positie die als geheel tot ontwikkeling kan worden gebracht 

• Opstalontwikkeling waarbij een bestaand pand wordt aangekocht en zelfstandig tot ontwikkeling 

gebracht wordt. 
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(BPF Bouwinvest, 2007) 

Hierbij kan direct een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende initiatieven. Waar 

opgetreden wordt als deelnemende projectontwikkelaar kan worden gesteld dat het om een 

samenwerkingsvorm gaat. Samenvattend kan gesteld worden dat een splitsing is te maken op basis 

van methode van initiatief. Bij methode 1, 4 en 5 heeft de ontwikkelaar het initiatief. Hierbij kan 

opgemerkt worden dat methode 1 kan worden geïnitieerd op basis van beide initieermethoden, 

unsolicited proposal en het marktinitiatief. Methoden 4 en 5 kunnen slechts alleen marktinitiatieven zijn. 

Bij methode 2 en 3 komt het initiatief van een externe partij waarbij de ontwikkelaar als deelnemer 

fungeert. 

6.5 Samenvatting projectontwikkelaar traditioneel 

De overheid stuurt de projectontwikkelaar via wettelijke grondlegger van uitleglocaties naar 

binnenstedelijke herstructureringsopgave ter verbetering van het binnenstedelijk leefklimaat. Door de 

hoge mate van complexiteit in deze situaties kan het vastgoedproces wel tot 10 jaar in beslag nemen. 

Dit gebeurt wanneer er geen grond in het bezit is van de projectontwikkelaar en daarom wordt 

ontwikkeld vanuit het unsolicited proposal. Een dergelijke ontwikkeling brengt veel risico's met zich 

mee. Het proces kenmerkt zich door een steeds sneller veranderende vraag en de wens van invloed 

vanuit particulieren. Wanneer de projectontwikkelaar kan ontwikkelen vanuit het marktinitiatief zal de 

periode van ontwikkelen aanzienlijk korter zijn. 

Vanuit de stakeholders vormt de gemeente de belangrijkste speler. Deze voorziet veelal in de wettelijke 

ondersteuning zoals een bestemmingsplanwijziging, minder vaak in grondposities omdat een 

projectontwikkelaar traditioneel vanuit het marktinitiatief opereert en hierdoor zijn risico's beter kan 

beperken. 
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7 Bouwende burger 

De bouwende burger oftewel de particulier vormt de spil in dit afstudeeronderzoek. Naar aanleiding van 

de bouwende burger wordt een vergelijk opgesteld op basis van de voorgaande hoofdstukken. De 

bouwende burger wordt gezien als een van de initiators van het eerder uiteengezette vastgoedproces 

bij binnenstedelijke herstructurering. Men spreekt over een bouwende burger wanneer een burger zelf 

het initiatief neemt om zijn eigen woning te ontwikkelen, dit noemt men ook wel particulier 

opdrachtgeverschap. Een definitie van particulier opdrachtgeverschap (PO) wordt als volgt gegeven 

door Verstappen (2005): 

"Een opdrachtgeverschap waarbij een consument of een groep consumenten, georganiseerd als een 

rechtspersoon zonder winstoogmerk, de volledige juridische zeggenschap heeft over, en 

verantwoordelijkheid draagt voor, het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning." 

(Verstappen, 2005) 

Verstappen (2005) geeft een verdieping omtrent PO bestaande uit een scheiding in individueel 

opdrachtgeverschap (IPO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). IPO houdt hierbij in dat 

een particulier een kavel koopt (of in erfpacht heeft) en hierop zelf een woning ontwikkelt. CPO betreft 

een groep consumenten, georganiseerd als een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Ter afbakening 

van het begrip wordt de volgende definitie van CPO opgesteld: 

"Een opdrachtgeverschap waarbij een collectief, zijnde een groep burgers georganiseerd als een 

rechtspersoon zonder winstoogmerk, de volledige juridische zeggenschap heeft over, en 

verantwoordelijkheid draagt voor, het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning." 

(Verstappen, 2005) 

Een meer relevante definitie wordt gegeven door KEI (2007). Deze stelt dat VROM spreekt over 

particulier opdrachtgeverschap wanneer: 

Een burger (of een groep burgers zonder winstoogmerk) de volledige juridische zeggenschap heeft over 

en verantwoordelijk is voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. 

(KEI, 2007) 

Uit deze definitie wordt duidelijk dat het niet alleen gaat over individuele burgers die het initiatief tot 

eigenbouw nemen, maar dat er ook een collectieve variant is: een groep particulieren (huurders of 

kopers) die gezamenlijk als opdrachtgever optreedt. Deze groep koopt dan een kavel en ontwikkelt in 

onderling overleg met behulp van een architect, procesbegeleider en aannemer een complex 

grondgebonden woningen of appartementen. Veelal wordt daartoe een vereniging of stichting opgericht, 

die als contractpartner voor de gemeente en andere partijen optreedt. De eerste variant wordt 
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geschaard onder de 'traditionele eigenbouw', de tweede onder 'collectief particulier 

opdrachtgeverschap'. (KEI, 2007) 

Zoals direct zichtbaar is komen de definities vrijwel geheel met elkaar overeen. Doordat de laatste het 

meest recent is en deze door de overheid wordt gehanteerd in de nieuwe Grondexploitatiewet wordt 

deze verder in het afstudeerrapport gehanteerd. 

Samenvattend kan gesteld worden dat een collectief van particulieren de initiator kan zijn van 

vastgoedprojecten. Hierbij treedt de burger risicodragend op en coördineert het project van begin tot (en 

met) de exploitatie. 

7.1 Typen particulier opdrachtgeverschap 

Zoals al omschreven kent PO een aantal varianten, hieronder volgt een specifiekere uiteenzetting. KEI 

(2007) omschrijft het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) als een van de meest 

interessante opties voor particulier opdrachtgeverschap ten behoeve van de realisatie van woningen 

door burgers. Dit omdat voor de individuele variant veel kennis en ervaring nodig is en omdat de 

opdrachtgever het volledige projectrisico draagt. Deze aanpak is bovendien kostbaar omdat 

schaalvoordelen hier niet spelen. Wel levert het een grote verscheidenheid aan ontwerpen en 

uitvoeringen op. Wat risico en kosten betreft is collectief opdrachtgeverschap beter haalbaar. Het risico 

is met deze aanpak aanzienlijk kleiner omdat de particulieren als collectief in de gelegenheid zijn om 

bijvoorbeeld een corporatie te vragen financieel garant te staan. Door schaalvoordelen kunnen 

bovendien de kosten laag blijven. Het fenomeen CPO is voor de gehele markt interessant, van 

starterwoning tot seniorenwoning. (KEI, 2007) 

Uiteraard zijn er ook nog andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Bijvoorbeeld systeem- en 

catalogusbouw. Bij systeembouw ontwerpt de particulier samen met een systeembouwer de woning, die 

vervolgens wordt samengesteld uit prefab-elementen. Bij catalogusbouw heeft de particulier nog minder 

zeggenschap, deze kiest tenslotte een kant-en-klaar ontwerp, maar is daarbij nog steeds 

opdrachtgever. Bij consumentgerichte projectontwikkeling of consumentgericht bouwen is dat niet het 

geval. Deze vormen, waarbij de toekomstige bewoner invloed kan uitoefenen op de (aDbouw van de 

woning, worden dan ook niet tot particulier opdrachtgeverschap gerekend. Daarnaast zijn er tal van 

mengvormen bekend. Zo kan een deel van een project collectief ontwikkeld worden en een deel 

individueel. Een bijzondere vorm is ook het collectief ruw laten bouwen en het individueel afbouwen. 

Daarnaast bestaan er mogelijkheden om bestaande woningen met particulier opdrachtgeverschap te 

laten samenvoegenen/of renoveren. (KEI, 2007) 

De provincie Noord-Brabant geeft de verdeling naar zeggenschap in het onderstaand figuur weer: 
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Figuur 8: Verhouding zeggenschap (Provincie Noord-Brabant, 2007) 

CME&UD 

Dit onderzoek zal zich beperken tot de zuivere vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

gezien het feit dat deze manier van particulier bouwen het meest wordt gestimuleerd door de overheid. 

7.2 Stakeholders CPO 

Het eerder geplaatst schema van Swinkels (2001) is te bewerken naar CPO. In dit proces vervangt het 

collectief de projectontwikkelaar. De overige stakeholders in het vastgoedproces zijn hetzelfde. 

Onderstaand schema beschrijft de mogelijke stakeholders in het vastgoedproces van CPO weer: 

Gebruiker Adviseur 

Derden Corporatie 

Financier 

Overheid, 

Figuur 9: Stakeholders vastgoedproces CPO (Swinkels, 2001 bewerkt naar CPO) 

De focus zal ook hier op de al eerder aangegeven stakeholders de projectontwikkelaars, particulieren 

(gebruiker), gemeenten (overheid), bouwprocesmanagers(adviseur) en architecten (ontwerper). De 

overige partijen zijn niet noodzakelijk verder in dit onderzoek en daarom niet verder toegelicht. De 

projectontwikkelaar wordt hier vervangen door het collectief die de functie van projectontwikkelaar op 

zich neemt. 

7.2.1 Collectief 

Het collectief vervangt als het ware de projectontwikkelaar en vervult hierdoor de rol van opdrachtgever. 

Per project wordt er een geheel nieuw collectief opgericht om dit te gaan ontwikkelen. Om als 
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opdrachtgever te kunnen fungeren moet het collectief zich onderbrengen in een juridische entiteit. Deze 

juridische entiteit maakt het juridisch mogelijk om het collectief zich door middel van een bestuur te 

laten vertegenwoordigen ten opzichte van de overige partijen. Veelal wordt gekozen voor de vorm van 

een stichting. Dit is logisch te verklaren wanneer men terug kijkt naar de eerder opgestelde definitie 

waaruit bleek dat een collectief altijd handelt zonder winstoogmerk. De juridische inrichting en eisen aan 

en van een stichting sluit hier het beste op aan. (De Bok, 2007) 

Het type vastgoed dat wordt ontwikkeld door het collectief is vooral onderhevig aan de persoonlijke 

wensen van alle individuen en/of aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden. Wanneer het 

initiatief tot ontwikkelen vanuit particulieren komt zijn de wensen persoonlijk van aard en wordt een 

match of afstemming tussen de wensen gezocht om tot een visie of zelfs een ontwerp te kunnen komen 

voor het te ontwikkelen vastgoed. Wanneer het initiatief vanuit de overheid of andere marktpartij komt 

zijn doorgaans de randvoorwaarden zoals het gewenst type en grote vastgoed vooraf bekend waardoor 

er zich een specifieke doelgroep zal vormen op basis van deze randvoorwaarden. 

Het collectief bestaat zoals een reguliere onderneming uit verschillende lagen. Volgens Bottram (2004) 

bestaande uit: het collectief, het bestuur, en de werkgroepen en de individuele deelnemers. Wat 

begrepen moet worden is dat een particulier waarschijnlijk meerdere functies binnen het collectief kan 

vervullen. Deze verdeling is in onderstaand figuur weergegeven: 

lre~egenwoordigers 
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Figuur 10: Verdeling lagen in collectief (Bottram, 2004) 
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Bottram beschrijft dat het proces er bij elk collectief anders kan uitzien maar dat het altijd de partijen 

zoals hierboven weergegeven bevat. De grootste uitdaging zit hem in het creëren van draagvlak bij de 

gemeente. (Bottram, 2004) 
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7.2.2 Gebruiker 

Onder gebruikers wordt verstaan de consumenten van het vastgoed, in dit geval de individuen uit het 

collectief de toekomstige bewoners van het te ontwikkelen vastgoed. Bottram (2004) vat de rol van de 

individuele deelnemers als volgt samen: 

De gebruikers leveren een verzameling van individuele wensen, eisen, mogelijkheden, meningen en 

opvattingen. Een belangrijke reden om deel te nemen aan CPO is de mogelijkheid om eigen wensen te 

kunnen realiseren cq. Input kunnen vormen binnen het project. Projectdeelnemers moeten zich wel 

realiseren dat het waarschijnlijk niet haalbaar is om alle individuele wensen te kunnen vervullen. Men 

zal over een groot aantal aspecten van het project gezamenlijk eens moeten worden. Dat bij collectieve 

besluitvorming individuele wensen sneuvelen is een logische gevolgtrekking. Desondanks vormen de 

individuele de basisinput voor het proces. Per onderdeel zal bepaald moeten worden welke individuele 

input noodzakelijk is. 

(Bottram, 2004) 

Hier geldt in tegenstelling bij reguliere projectontwikkeling dat de individuen dus de input leveren. Ook 

het collectief ondervindt de drang om wensen te wijzigen. Gedurende het proces worden de individuen 

zich steeds meer bewust worden van de mogelijkheden van het wonen en willen deze verwerkt zien. 

(Bottram, 2004) 

7.2.3 Overheid 

De omschrijving van de overheid zoals in het voorgaande hoofdstuk kan hier worden overgenomen. 

Een toevoeging geldt voor de gemeente. Bij vastgoedontwikkeling door een collectief vervult de 

gemeente vaak een belangrijke rol doordat het gemeentelijk grondbedrijf vaak de grondleverende partij. 

Bottram (2004) vat de rol van de gemeente als volgt samen: 

Gemeentelijke instanties stellen stedenbouwkundige, programmatische en architectonische 

randvoorwaarden. Ook stellen ze eisen waarop de werving en selectie van deelnemers en de toewijzing 

van doorverkoop van woningen wordt uitgevoerd. De gemeente toetst de plannen en verstrekt de 

vergunning wanneer het project voldoet aan de gemeentelijke randvoorwaarden en kent eventueel 

beschikbare subsidies toe. 

(Bottram, 2004) 

Door deze belangrijke rol van de gemeente valt of staat het initiatief bij de medewerking van de 

gemeente, wat overigens ook voor regulier projectontwikkeling geldt. 

7.2.4 Adviseur 

Bij het traditionele ontwikkelingsproces kan het zo zijn dat de opdrachtgever of de ontwikkelaar zelf een 

bouwprojectmanager inhuurt. Bij CPO is het ook aan het collectief of ze zich willen laten ondersteunen 
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door een bouwprojectmanager. Vaak wordt het laten ondersteunen door een bouwprojectmanager als 

randvoorwaarde door de gemeente gesteld om zo afbreukrisico's zoals belangenverstrengeling tussen 

de deelnemende partijen te beperken. Stawon (2006) omschrijft dat de rol " ... van de adviesbureaus is 

om deelnemers van collectieven en maximale inbreng te laten hebben bij het bouwen van hun woning 

en hen optimaal te laten profiteren van de schaalvoordelen bij het gezamenlijk ontwikkelen". Ze bieden 

collectieven ondersteuning bij het organiseren van het proces en bij het inschakelen van andere 

dienstverleners, waaronder de architect. (Stawon, 2006) Bottram (2004) vult hieraan toe dat de adviseur 

het collectief ook kan begeleiden bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) en een Programma 

van Eisen (PvE). Daarnaast kan hij nog zorgen dragen voor de aanbesteding. Eventueel ook het 

voorzitten van bewonersvergaderingen en vergaderingen met andere partijen kunnen onderdeel zijn 

van het takenpakket. (Bottram, 2004) 

7.2.5 Ontwerper 

De architecten en eventueel stedenbouwkundigen vormen de belangrijkste ontwerpende partijen voor 

het collectief. De rol van een architect is in dit ontwikkelingsproces haast volledig hetzelfde als bij 

reguliere projectontwikkeling. Stawon (2007) omschrijft dat het grote verschil zit in het directe contact 

dat een architect heeft met de eindgebruikers, de individuen uit het collectief. De vorm van de opdracht 

ligt aan het feit of er wel of geen bouwprojectmanager is aangesteld in de vorm van adviseur. Wanneer 

een bouwprojectmanager is aangesteld komen de regisserende taken van een architect veelal te 

vervallen. In samenspraak met de bouwprojectmanager en het collectief wordt er een verdeling 

gemaakt in het gewenste advies. (Stawon, 2007) 

7.3 Methoden van ontwikkelen 

De methode van ontwikkelen door een collectief zijn gelijk als die van een projectontwikkelaar. Maussen 

(2007) geeft aan dat bij CPO het unsolicited proposal het meest voorkomend is. Dit wordt uiteraard 

bepaald door welke partij het initiatief wordt genomen om te starten met een CPO project. Een 

gemeente, woningcorporatie, grondeigenaar of bouwprojectmanagementbureau kan naast een groep 

particulieren het initiatief nemen, deze partijen zijn bij initiatief veelal grondbezitter in tegenstelling tot 

een groep particulieren. (Maussen, 2007) 

7.4 Samenwerkingsvormen 

Het collectief zal tijdens de initiatieffase al in contact treden met de overheid, in dit afstudeeronderzoek 

als eerste de gemeentelijke overheid. In deze fase zal het collectief als marktpartij een initiatief 

voorleggen aan de gemeentelijke overheid. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen grond- of 

vastgoedbezit of te verkrijgen grond- of vastgoedbezit Samenwerkingsvormen kunnen dan ontstaan 

tussen de gemeente en het collectief, een PPS constructie is hier volgens Verstappen (2005) een 

geschikte vorm voor een goede samenwerking zoals bij reguliere projectontwikkeling het geval is. Ook 
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hier geldt dat de gemeente pas een samenwerking in een dergelijke constructie zal aangaan als haar 

hulp en verantwoordelijkheid daarbij vereist zijn. Tevens betekent dit dat een collectief ook hier niet 

altijd afhankelijk is van een samenwerkingsvorm, de gemeente kan bijvoorbeeld bij een 

opstalontwikkeling slechts publiekrechtelijk betrokken zijn, dus hun verantwoordelijkheden ten aanzien 

van de regelgeving en inwoners na komen. Van samenwerkingsvormen tussen collectieven onderling is 

in de literatuur en praktijk geen voorbeeld van bekend. Bij PPS kunnen verschillende 

samenwerkingvormen worden aangegaan. Verstappen (2005) somt deze als volgt op: Publieke 

Grondexploitatiemodel, Private Zelfrealisatiemodel, Bouwclaimmodel, Joint Venture model en het 

ConcessiemodeL Rekening houdend met de afbakening van dit afstudeeronderzoek wordt hier verder 

niet op ingegaan. (Verstappen, 2005) 

7.5 Samenvatting bouwende burger met CPO 

De overheid stimuleert de bouwende burger via wettelijke grondlegger om binnenstedelijke 

herstructurering uit te voeren ter verbetering van het binnenstedelijke leefklimaat. Afhankelijk van de 

initiatiefnemer kan het vastgoedproces ook hier tot 10 jaar in beslag nemen zoals bij een regulier traject. 

Wanneer er reëel zicht is op een grondpositie is het gemiddelde ontwikkelproces nog 2 jaar. Opgesplitst 

in 1 jaar ontwikkelen en 1 jaar bouwen. 

Vanuit de stakeholders vormt de gemeente de belangrijkste speler. Deze voorziet veelal in 

grondposities omdat een collectief veelal vanuit het unsolicited proposal opereert, minder vaak vanuit 

de wettelijke ondersteuning zoals een bestemmingsplanwijziging. Dit omdat een collectief de grond 

pas in het bezit krijgt wanneer deze ook daadwerkelijk bestemd is voor bebouwing met de daarmee 

samenhangende randvoorwaarden. 
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8 Conclusie literatuuronderzoek 

Op basis van de gehele voorgaande uiteenzetting bestaande uit de aanleiding van binnenstedelijke 

herstructurering, het vastgoedproces, traditionele projectontwikkeling en de bouwende burger is het 

mogelijk om een antwoord te formuleren op de deelvraag: 

Wat is de geschiedenis en huidige stand van CPO in Nederland? 

CPO blijkt in tegenstelling tot PO een nog relatief onbekend begrip te zijn in de Nederlandse 

bouwwereld. Maar door de steun vanuit de politiek en de vraag vanuit particulieren ontstaat er een veel 

belovende toekomst voor CPO. Inmiddels heeft CPO een wettelijke basis en door de vele promotie 

vanuit de landelijke overheid wordt het begrip steeds bekender en stijgt de vraag naar CPO. CPO kan 

worden gezien als een uitbreiding van het keuzepakket wanneer een particulier een andere woning wil 

betrekken. Hierdoor bedient CPO een specifiek deel van de markt. De particulieren die voor CPO 

kiezen doen dit zeer bewust en geven aan dat CPO kansen biedt die ze anders nooit hadden kunnen 

bereiken. 

Daarnaast kan een deel van de centrale vraagstelling worden beantwoord. De totale vraagstelling luidt: 

Kan het proces van de initiatieffase van een CPO project anders worden ingericht of ondersteund met 

als resultaat de tijdsduur van ontwikkelen vergelijkbaar te maken met reguliere projectontwikkeling? 

Op het laatste deel " .. . de tijdsduur van ontwikkelen vergelijkbaar te maken met reguliere 

projectontwikkeling" kan in het algemeen worden geconcludeerd dat het mogelijk is de trajecten met 

elkaar te vergelijken. Uit de uiteenzetting van het vastgoedproces, traditionele projectontwikkeling en de 

bouwende burger kan deze conclusie getrokken worden. 

Het toegepaste vastgoedproces door de projectontwikkelaar en de bouwende burger bij CPO zijn vrijwel 

identiek aan elkaar. Het grote verschil zit hem in het ontbreken van de projectontwikkelaar en hiermee 

zijn specifieke kennis. Dit wordt door het collectief opgelost door een adviesbureau en architect te 

selecteren die de taken van een projectontwikkelaar kunnen overnemen. Het te doorlopen tijdstraject 

van ontwikkelen is daarom met elkaar te vergelijken. Wanneer men kijkt naar reguliere 

projectontwikkeling komen particulieren pas kijken wanneer het voortraject waarin grond wordt 

verworven en het plan wordt ontworpen gepasseerd is. Wanneer na start verkoop van het nog te 

bouwen vastgoed ongeveer 75% is verkocht gaat men over tot bouw. Het tijdsbestek tussen start 

verkoop en start bouw moet men rekenen op ongeveer 1 jaar en na start bouw ongeveer 1 jaar tot 

moment van oplevering. 
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De bouwende burger maakt zijn vergelijk tussen zelf bouwen en traditionele projectontwikkeling op 

basis van bovenstaand tijdsbestek, zoals blijkt uit het probleemkader. Wanneer de particulier dus zelf 

betrokken raakt bij het te ontwikkelen vastgoed. De oplossing later in dit onderzoek moet daarom 

worden gezocht in deze richting, wat tevens aansluit op de bevindingen bij de probleemaanleiding en 

het probleemkader. 
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9 Knelpuntenanalyse 

Voor u ligt de knelpuntenanalyse welke is uitgevoerd op basis van de eerder uitgevoerde 

literatuurstudie behorende bij dit afstudeeronderzoek. In navolging op deze literatuurstudie is direct 

gestart met het zoeken naar concrete casussen welke zich in een dusdanig stadium bevonden dat deze 

geschikt waren om te dienen als referentieproject Samenvattend kan gesteld worden dat de cases 

betrekking moeten hebben op de gevonden knelpunten in de literatuur en zich in de initiatiefase moeten 

bevinden. 

Om tot concrete cases te kunnen komen zijn verschillende bedrijven benaderd die beschikken over 

CPO projecten die zich in de initiatiefase, dus voor aanvang uitvoering bevonden. In dit hoofdstuk volgt 

een uiteenzetting van de aanpak die is gehanteerd bij het uitvoeren van de knelpuntenanalyse. 

9.1 Introductie 

Gestart is met contact te leggen met gespecialiseerde bedrijven/ instanties in de CPO wereld met als 

focus de provincie Noord-Brabant. De focus op de provincie Noord-Brabant is gebaseerd op het feit dat 

deze provincie bij start van dit onderzoek de enige provincie is met een vastgesteld beleid ten opzichte 

van CPO. Dit beleid omvat stimulering van CPO projecten op zowel gemeentelijk als particulier niveau. 

Op gemeentelijk niveau is een handboek uitgegeven "Bouwen met Burgers, handboek CPO voor 

gemeenten in Noord-Brabant" en bestaan subsidiemogelijkheden. Als reactie hierop hebben veel 

gemeenten in de provincie Noord-Brabant CPO al opgenomen in hun woon beleid. Op particulier niveau 

stelt de provincie subsidiemogelijkheden beschikbaar ter ondersteuning van deze initiatieven. 

Met de volgende bedrijven is succesvol contact gelegd: BIEB projecten, BIEB advies, Van den Pauwert 

Architecten en Woon bedrijf. De volgende casussen zijn verworven: 

De Lieven, 
14 woni en 
Madelief, BIEB projecten 
24 lAlnniinnen 

BIZON, BIEB advies 
32 \Ainrunn•::.n 

Gilze" BIEB advies 
17 IAJnn•nncn 

Figuur 11 : Overzicht caseprojecten 

de Bok, 

Maussen, Hulshof architecten 

Maussen, Jos Franken BV - Architectuur en 
stedenbouw 

Op basis van het aantal beschikbare cases en beschikbare tijd bij de leverende bedrijven is er voor 

gekozen om een verdeling aan te brengen in het type casestudie, bestaande uit 1 fieldstudie en 3 

deskstudies. Het project "De Lieven" bevond zich bij aanvang van dit deze knelpuntenanalyse vroeg in 
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de initiatiefase, het bestuur almede het gehele collectief en projectleider stond positief tegenover mijn 

verzoek om te kunnen observeren en het afnemen van interviews en het collectief ondervond vertraging 

bij het uitwerken van hun plannen. Daarnaast waren de architect Van Den Pauwert Architecten en de 

grondleverende partij Woonbedrijf bereid om informatie aan te leveren en/ of interviews af te laten 

nemen. Op basis van deze punten is er voor gekozen om dit project als fieldstudie te hanteren. 

De overige projecten waren minder makkelijk toegankelijk ter observatie, de beschikbare bronnen ten 

behoeve van een deskstudie waren wel voorhanden bij de contactpersonen waardoor vrij eenvoudig 

besloten kon worden deze als deskstudie te onderzoeken. Daarnaast is er door Hulshof architecten al 

vaker meegewerkt aan onderzoeken waardoor hier ook literatuur van beschikbaar is. 

9.1.1 De Lieven 

Ter informatie volgt hieronder een korte omschrijving van het project "De Lieven". "De Lieven" maakt 

onderdeel uit van een omvangrijke binnenstedelijke herstructurering met de gelijknamige naam "De 

Lieven" geïnitieerd door woningcorporatie Woonbed rijf. Het totaal project bestaat uit 102 koopwoningen, 

88 huurwoningen en -appartementen en 14 woningen te ontwikkelen via CPO. Om een beeld te 

kunnen vormen van de omvang is onderstaande impressie opgenomen: 

Figuur 12: Impressie De Lieven (Bron: www.delieven.nl) 

De 14 woningen worden door 14 particulieren ontwikkeld die zich na een inschrijfperiode en loting 

definitief hebben verenigd in een stichting "De Lieven". Ter ondersteuning van het ontwikkelproces is 

het adviesbureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) in de arm genomen. Het ontwerp van de woningen 

wordt gerealiseerd door Van den Pauwert architecten uit Eindhoven. 
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9.2 Werkmethode 

Bij de start van de knelpuntenanalyse wordt de volgende werkmethode gebruikt om knelpunten op te 

sporen: 

• Gesprekken met experts uit bedrijfsleven 

• Gesprekken met ervaringsdeskundigen van een project 

• Wetenschappelijke artikelen 

• Tijdschriften 

• Internet 

• Afstudeerders 

• Afstudeerrapporten 

• Eindrapporten masterprojecten 

• Bouwplaatsbezoeken 

(Reader M1, 2007) 

Er is een onderverdeling te maken in categorieën literatuur en praktijk: 

Literatuur: 

• Wetenschappelijke artikelen 

• Tijdschriften 

• Internet 

• Afstudeerrapporten 

• Eindrapporten masterprojecten 

Praktijk: 

• Gesprekken met experts uit bedrijfsleven 

• Gesprekken met ervaringsdeskundigen van een project 

• Afstudeerders 

• Bouwplaatsbezoeken 

9.2.1 Literatuur 

Het zoeken naar knelpunten in het onderdeel "Literatuur" is gebaseerd op de werkmethode als die bij 

het literatuuronderzoek is toegepast. Bij de start van het literatuuronderzoek wordt de volgende 

werkmethode gebruikt: 

7. Gestart zal worden met het opstellen van de relevante onderwerpen, de keywords, om het 

zoeken naar relevante literatuur omtrent knelpunten mogelijk te kunnen maken. 

8. Vervolgens wordt ongestructureerd relevante literatuur verzameld betreffende de keywords 

door de volgende bronnen te raadplegen: 

a. Internet in: reguliere en wetenschappelijke zoekmachines 

b. Bibliotheek in: kranten, tijdschriften, afstudeerverslagen en boeken. 
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9. Wanneer relevante literatuur bij alle keywords is gevonden wordt overgegaan tot het ordenen 

en structureren van deze informatie. 

10. Hierna wordt gestart met het ordenen van knelpunten op basis van de gevonden structuur. 

11. Op basis van deze structuur worden de knelpunten verwerkt door middel van verwijzingen 

volgens de Harvard methode. Wanneer blijkt dat er nog geen volledig knelpuntenbeeld is 

wordt deze specifiek aangevuld per onderwerp of waarnodig nieuwe onderwerpen benaderd. 

12. Tot slot kunnen we op basis van deze knelpunten uit de literatuur een basis vormen voor de 

analyse in de praktijk. 

De volgende keywords zijn gebruikt bij het zoeken van informatie: 

• Knelpunten CPO 

• Faalfactoren CPO 

• Afbreukrisico CPO 

• Probleempunten CPO 

• Leerpunten CPO 

• Verbeterpunten CPO 

9.2.2 Praktijk 

Het zoeken naar knelpunten in het onderdeel "Praktijk" is volgens opgestelde onderverdeling 

uitgevoerd. 

Gesprekken 

Het contact met de praktijk is gefocust op de gevonden case projecten en de hiermee samenhangende 

partijen. Er is gezocht naar de partijen zoals genoemd in het research proposal: particulieren, 

gemeenten, bouwprocesmanagers, architecten en aannemers. Overzicht benaderde experts uit het 

bedrijfsleven: 

Architecten Contactpersoon 

Hulshof Architecten lneke Hulshof 

Van den Pauwert Architecten Henk Schoones & Joost Brouwer 

Adviesbureaus Contactpersoon 

BIEB Advies 

BIEB Projecten 
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Figuur 13: Overzicht experts bedrijfsleven 

Via de benaderde experts zijn zowel case documenten, interviews en literatuurstukken beschikbaar 

gekomen voor verder onderzoek ten behoeve van de knelpuntenanalyse en later in het rapport de 

ontwikkeling van een oplossing. De gevonden knelpunten uit de literatuur zijn door middel van 

semigestructureerde interviews met de experts weerlegd. De knelpunten uit de literatuur zijn ruim 

dekkend te noemen. 

Ervaringsdeskundigen project (particulieren) 

Figuur 14: Overzicht ervaringsdeskundigen CPO project 

Afstudeerders/ -rapporten 

Studierichting Contactpersoon 

Construction Management & Engineering Maarten Bloks 

Construction Management & Engineering Wim Verstappen 

Sociale Geografie en Planologie Sietze van Hemmen 

Vastgoed Dennis Bottram 

Figuur 15: Overzicht afstudeerdersi-rapporten 

Bouwplaatsbezoeken 

Het onderzoek focust zich op de ontwikkelfase van CPO projecten hierdoor zijn bouwplaatsbezoeken 

nog niet mogelijk en hierdoor niet opgenomen in de analyse. 
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10 Knelpunten 

Het verdiepingsonderzoek leverde een groot aantal knelpunten op welke betrekking hebben op de 

initiatiefase van CPO projecten. Op basis van de omschreven werkmethode zijn de knelpunten 

geordend op een gevonden structuur. De gevonden structuur bestaat uit twee verschillende clusters, 

opeenvolgend: 

• Knelpunten voor aanvang CPO project. 

• Knelpunten na aanvang CPO project. 

Deze cluster bevatten een heldere onderverdeling in verschillende categorieën. Te verdelen in de 

deelnemers van het CPO vastgoedtraject Niet alle mogelijke deelnemers veroorzaken knelpunten. 

Hierdoor zijn alleen de deelnemers opgenomen die ook daadwerkelijk knelpunten veroorzaken. 

10.1.1 Categorieën knelpunten voor aanvang CPO project 

De knelpunten voor aanvang van een CPO project zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

• Overheid, met een splitsing in niveau: 

o Landelijk 

o Gemeente 

• Projectontwikkelaar 

• Burgers/ toekomstig gebruiker 

• Collectief 

1 0.1.2 Categorieën knelpunten na aanvang CPO project 

De knelpunten na aanvang van een CPO project zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

• Overheid, met een splitsing in niveau: 

o Landelijk 

o Gemeente 

• Ontwerper 

• Collectief 

Op basis van deze clustering en categorisering volgen hieronder de gevonden knelpunten uit de 

literatuur; bevestigd door de experts uit het bedrijfsleven weergegeven in de figuren 13, 14 en 15. 
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10.2 Knelpunten CPO 

10.2.1 Knelpunten voor aanvang CPO project 

Gevonden knelpunten bij CPO in binnenstedelijke herstructurering voor aanvang project. De 

knelpunten zijn zoals aangegeven onderverdeeld in de categorieën overheid, projectontwikkelaar, 

burger/ toekomstig gebruiker en het collectief. 

Overheid: 

Landelijk: 

• VINEX woningbouwtaakstelling en productieafspraken tussen gemeenten en bouwers verdragen 

weinig vertraging, bijvoorbeeld door verandering in de plannen voor meer eigenbouw. (Keers et. al., 

1999b) 

• De lokale en regionale VINEX bouwopgave wordt gedragen door een betrekkelijk hecht netwerk 

van gemeenten, ontwikkelaars en corporaties, stedenbouwers en architecten, waarin voor de 

woonconsumenten geen plaats is. Dit gegroeide patroon in een krappe woningmarkt, een 

aanbiedermarkt, is gewoonte geworden en daar zit weerstand tegen verandering. (Keers et. al., 

1999b) 

• Regelgeving (bouwbesluit, milieuduurzaamheid). (SEV, 2003) 

Gemeente: 

• Gemeenten hebben weinig tot geen ervaring met CPO. (Keers et. al., 1999a) 

• Gemeenten hebben geen vertrouwen in de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. 

(Keers et. al., 1999a) 

• Gemeenten hebben geen vertrouwen in de procesduur en proceskosten. (Keers et. al., 1999a) 

• Gemeenten hebben geen vertrouwen in prijsklasse van woningbouw bij CPO. (Keers et. al., 1999a) 

• Gemeente hebben geen vertrouwen in de vernieuwende woonvormen in stedelijke setting. (Keers 

et. al., 1999a) 

• Te weinig bouwkavels voor eigenbouw door gemeentelijk grondbedrijf. (Keers et. al., 1999b) 

• Te hoge grondprijzen, dikwijls bevorderd door het gemeentelijk 'grondquote' beleid- meer kwaliteit, 

meer bouwkosten, ook hogere kavelprijzen. (Keers et. al., 1999b) 

• Te uniform locatieaanbod voor de gedifferentieerde vraag naar vooral suburbane woonmilieus. In 

een deel van de VINEX uitbreidingslocaties is de dichtheid te hoog voor een gevarieerd scala aan 

woonmilieus en woningtypen. (Keers et. al., 1999b) 

• Gemeente 'ombuigen' naar de wensen van de bewoners. Dit is vaak een langdurig proces en 

schrikt af. (Maussen, 2007) 
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• Gemeente roept vaak dat er gebouwd mag worden, maar achteraf mag dit toch niet. (Maussen, 

2007) 

• Gemeente is niet actief tegenover bouwen in CPO. (Maussen, 2007) 

• Beperkte kennis op ambtelijk niveau. (Maussen, 2007) 

• Geen grond. (Maussen, 2007) 

• Visie en houding van de gemeente. (Maussen, 2007) 

• Gemeente werkt re-actief en niet pro-actief. (Maussen, 2007) 

• Ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundig, architectonisch). (SEV, 2003) 

• Gemeente en woningcorporaties hebben naast hun maatschappelijk en sociale belang steeds meer 

een commercieel belang. (Verstappen, 2005) 

• Er is een zeer beperkt grondaanbod voor CPO door gemeenten, projectontwikkelaars en 

woningcorporaties vanwege gewoontes en lopende afspraken/ contracten. (Verstappen, 2005) 

• Er is een zeer beperkt grondaanbod voor CPO door gemeenten, projectontwikkelaars en 

woningcorporaties vanwege angst voor eindkwaliteit en de looptijd van het project. (Verstappen, 

2005) 

• Er is een zeer beperkt grondaanbod voor CPO door gemeenten, projectontwikkelaars en 

woningcorporaties vanwege de complexiteit van het project. (Verstappen, 2005) 

• Gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties willen de regievoerende rol die ze hebben 

in binnenstedelijke herstructureringen niet uit handen geven. (Verstappen, 2005) 

Projectontwikkelaar: 

• Te weinig bouwkavels door grondpositie en bouwclaims van projectontwikkelaars voor seriebouw. 

(Keers et. al., 1999b) 

• Projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn in het algemeen pas geneigd mee te werken aan 

CPO wanneer zij gedwongen worden door gemeente of wanneer de afzetmarkt erg laag is. 

(Keers et. al., 1999b) 

Burgers/ toekomstige bewoners: 

• De gemiddelde potentiële woonconsument heeft, gezien de traditie van seriewoningbouw zonder 

bewonersinvloed, weinig kennis en ervaring met eigenbouw als de mogelijke eigenbouwvormen, 

aanpak en financiële risico's. (Keers et. al., 1999b) 

• Psychologische barrières aangaande ruimtelijke kwaliteit van particulier opdrachtgeverschap bij 

bepaalde gemeenten (bestuurders, diensten, welstandstoezicht), architecten, stedenbouwers en 

ontwikkelaars met weinig ervaring op het gebied van eigenbouw. Bouwregelgeving is op zich, op 

een paarregels na, geen belemmering. (Keers et. al., 1999b) 

• Het vrij krijgen van een locatie of een gebouw voor CPO. (SEV, 2003) 
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• De gemeentelijke medewerking (ook welstand). (SEV, 2003) 

• Het draagvlak ontwikkelen bij alle betrokkenen voor het project. (SEV, 2003) 

• De grondprijzen. (SEV, 2003) 

• Kosten en betaaibaarheid van de woningen. (SEV, 2003) 

• De financiering (wie neemt de achtervang op zich). (SEV, 2003) 

• De bezwaren vanuit de omgeving. (SEV, 2003) 

• Technische zaken als fundering en bodemverontreiniging. (SEV, 2003) 

• De organisatie. (SEV, 2003) 

• Het zoeken van particuliere opdrachtgevers voor duurdere koopwoningen in minder gewilde 

buurten. (SEV, 2003) 

• Samen met andere bouwen beperkt de keuzevrijheid. (Verstappen, 2005) 

• Er bestaat minder ervaring met het samen bouwen met een ander. (Verstappen, 2005) 

Collectief: 

• Het collectief heeft geen grondpositie in herstructureringsgebieden. (Verstappen, 2005) 

• Het belang van het collectief raakt ondergesneeuwd bij de belangen van de machtige marktpartijen. 

(Verstappen, 2005) 

• CPO heeft geen professioneel en zakelijk karakter en wordt daardoor niet gezien als serieuze 

partner in binnenstedelijke herstructureringsgebieden. (Verstappen, 2005) 

• CPO is meestal een project op zich, en maakt zelden deel uit van een integrale herstructurering 

van een wijk. (Verstappen, 2005) 

• Een collectief van particulieren is vaak niet opgewassen tegen de machtige marktpartijen: 

gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties. (Verstappen, 2005) 

• CPO is onbekend bij zowel particulieren als bij gemeenten, projectontwikkelaars en 

woningcorporaties. (Verstappen, 2005) 

• Een collectief van particulieren is niet in staat om de risico's te dragen die horen bij een 

opdrachtgeverschap. (Verstappen, 2005) 

• De regievoerende rol die hoort bij het opdrachtgeverschap is geen rol voor de particulieren. 

(Verstappen, 2005) 

• Uiteenlopende wensen van de leden van het collectief leiden tot onrealistische luchtkastelen. 

(Verstappen, 2005) 

• Bewonersparticipatie leidt uiteindelijk tot de meest traditionele woonvormen en leidt derhalve tot 

weinig diversiteit. (Verstappen, 2005) 

• De looptijd van CPO projecten is langer in vergelijking met de looptijd van reguliere projecten. 

(Verstappen, 2005) 
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• CPO is alleen geschikt voor bijzondere woonvormen, zoals: ouderen, starters etc. (Verstappen, 

2005) 

• CPO is voornamelijk een manier om goedkoper te bouwen omdat er vaak korting wordt gegeven op 

de grondprijs. (Verstappen, 2005) 

10.2.2 Knelpunten na aanvang CPO project 

Knelpunten bij CPO in binnenstedelijke herstructurering na aanvang project onderverdeeld in de 

categorieën overheid, ontwerper en het collectief: 

Overheid: 

Landelijk: 

• Geen verplichting tot het inhuren van deskundigen. (Steunpunt wonen, 2003) 

Gemeente: 

• Overregulering voor groepen die zelf initiatief hebben genomen. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Belgische toestanden. (Maussen, 2007) 

• Start van het project vanuit de gemeente, weinig initiatief voor kopers initiatief. (Maussen, 2007) 

Ontwerper: 

• Vraagt vaak veel meer tijd/ energie van de architect dan vooraf verondersteld. (Maussen, 2007) 

• Architect in rol kopersadviseur. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Indien de architect het collectief uit het oog verliest. (Maussen, 2007) 

• Verkavelingwensen niet afgestemd op bewonerswensen. (Maussen, 2007) 

Collectief: 

• Mogelijke locatie heeft last van parkeerproblematiek, (drugs)overlast, vervuiling, 

voorzieningenaanbod. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Bij werving leden wordt te veel afgaan op makelaarsadvies. (Steunpunt wonen, 2003) 

• De financiële haalbaarheid bij kleine projecten is lastig realiseerbaar in verband met ontbreken 

schaalvoordeel en hogere bijkomende kosten. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Onvoorziene problemen bij renovatie. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Een bouwvorm van meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Marktontwikkelingen kunnen leiden tot forse verhoging VON prijzen. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Werving op goedkoop kan leiden tot haalbaarheidsproblemen bij tegenvallers. (Steunpunt wonen, 

2003) 

• Speculanten die afkomen op relatief lage VON prijzen. (Steunpunt wonen, 2003) 
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• Te groot verschil tussen inzet trekkersgroep en gewone leden. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Rechtlijnigheid in doelstelling kopersgroep. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Ontbreken van teamspirit bij trekkersgroep. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Achtervang die zich te nadrukkelijk met opdrachtgeverschap bemoeit. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Twijfel in haalbaarheid bij een partij waar mee moet worden samengewerkt. (Steunpunt wonen, 

2003) 

• Onduidelijkheid over manier van berekening grondkosten. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Casco-oplevering en grondkosten over inbouwpakket. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Verlaagde grondkosten zonder antispeculatiebeding. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Niet juiste adviseurs per fase en geen goede overdracht. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Geen goede combinatie architect, aannemer en kopersadviseur. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase. (Steunpunt 

wonen, 2003) 

• Geen ervaren adviseurs met collectief particulier opdrachtgeverschap. (Steunpunt wonen, 2003) 

• Verschil in kennisniveau tussen bewoners en professionele partijen. (Maussen, 2007) 

• Geen duidelijke taakverdeling binnen de kopersvereniging. (Maussen, 2007) 

Specifieke toelichting per knelpunt is terug te vinden in de literatuurbronnen. Door de omvang van de 

toelichtingen is er voor gekozen deze niet op te nemen in het verslag of de bijlagen. 

Op basis van de gevonden knelpunten kunnen succes- en faalfactoren worden benoemd. Voor verder 

onderzoek voldoen de gevonden knelpunten. Ter volledigheid en voor beantwoording van de deelvraag: 

"Wat zijn succes en faalfactoren in de initiatieffase van CPO projecten voor particulieren en 

gemeenten?" is er een overzicht opgenomen van succes- en faalfactoren in bijlage 2. 
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11 lshikawa diagram 

De aanleiding van dit afstudeeronderzoek volgt uit een concreet probleem, geformuleerd in de 

probleemstelling. Deze probleemstelling wordt nu gebruikt bij het verkrijgen van het totaalbeeld van alle 

knelpunten. Op basis van de methode lshikawa is volgens een lshikawa diagram, oftewel 

visgraatdiagram, een vervolg aangebracht in de ordening van de gevonden knelpunten. 

11.1 lshikawa diagram 

Onderstaand lshikawa diagram bevat een ordening van de gevonden knelpunten onderverdeeld in de 

knelpuntenclusters en -categorieën: 

Figuur 16: lshikawa diagram 

Het diagram maakt inzichtelijk hoe de knelpuntencategorieën en -clusters zich ten opzichte van elkaar 

verhouden. De verhouding, bestaat op de horizontale as van links naar rechts uit de mate van 

bewerkelijkheid van de knelpunten door een ondersteunende partij. Ter verduidelijking: de overheid is 

het minst direct bewerkbaar in tegenstelling tot het collectief. De verticale as geeft schematisch de 

clustering van knelpunten voor en na aanvang van een CPO project weer. Waar mogelijk is een 

onderverdeling in de categorie aangebracht, voor de compactheid van het diagram is deze as niet op 

schaal gezet. Kortom hoe dichter een categorie en cluster bij de probleemstelling in de lijn liggen des te 

beter is deze bewerkbaar. 

11.2 Keuze knelpuntencluster en specifiek knelpunt 

Om tot een keuze van een knelpuntencluster en specifiek knelpunt te komen voor verder onderzoek 

wordt op basis van de afbakening van het onderzoek, de SMART methodiek en een weging door 

experts. Op deze manier wordt een gefundeerde keuze gemaakt voor verder onderzoek. 
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11 .2.1 De afbakening van het onderzoek 

De afbakening van het onderzoek zoals opgesteld in Deel A van deze eindscriptie bij het onderdeel 

onderzoekskader geeft de eerste stap voor een keuze. Het onderzoekskader bevat samengevat de 

afbakening het benoemen van de te nemen processtappen voorzien van de bijhorende succes- en 

faalfactoren. Tevens is het onderzoek specifiek gericht op de ondersteunende partij binnen deze 

initiatieven door de gekozen invalshoek van het onderzoek. 

Daarnaast bevat het research proposal bij het onderdeel onderzoekmethodologie in bijlage 1 de tweede 

stap voor een keuze. De gekozen methodologie betreft een toepassingsgericht wetenschappelijk 

onderzoek ter ontwikkeling van een oplossing voor in de praktijk. 

Concluderend kan gesteld worden dat het knelpuntencluster en categorie onderdeel moet uitmaken van 

het werkveld van de ondersteunende partij. Het knelpuntencluster en -categorie moet wetenschappelijk 

te onderzoeken zijn met de mogelijkheid een praktijkgerichte oplossing te ontwikkelen. Hierdoor blijven 

er twee knelpuntencategorieën over, te noemen de burger en het collectief. Het cluster kan nog niet 

worden gekozen op basis van deze randvoorwaarden. 

11 .2.2 SMART methodiek 

Om een volgende stap te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van de SMART methodiek. De 

oplossing dient zoals gezegd praktijk gericht te zijn. Als toevoeging wordt gesteld dat het 

knelpuntencluster en -categorie moeten voldoen aan het SMART-principe. Omdat ook hier tot een 

concrete oplossing gekomen wil worden zal deze ook aan het SMART-principe moeten voldoen. Het 

ontwerp van de oplossing moet hier uiteraard op worden afgestemd. 

De volgende SMART-eisen worden gesteld aan het knelpuntencluster en -categorie: 

• Specifiek: Het knelpuntencluster moet concreet en duidelijk zijn. Er dienen mogelijkheden te zijn 

voor verder onderzoek naar de oplossing. 

• Meetbaar: Het knelpunt moet betrekking hebben op de factor tijd en deze moet beïnvloedbaar zijn 

door direct toedoen van de deelnemers. Wat verwerkt kan worden in de te ontwerpen oplossing. 

• Acceptabel: Het knelpuntencluster moet leiden tot een oplossing die bruikbaar is in het 

toepassingsveld van CPO projecten door een ondersteunende partij. 

• Realistisch: Het knelpuntencluster moet leiden tot een oplossing die voor het einde van dit 

afstudeeronderzoek tot stand gekomen. 

• Tijdsgebonden: Het knelpuntencluster moet leiden tot een oplossing die de mogelijkheid bezit tot 

directe uitvoering ervan. 
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Op basis van de SMART-eis meetbaarheid kan gesteld worden dat het noodzakelijk is dat er een 

procesgang aanwezig is die controleerbaar is en afhankelijk van de factor tijd . Hierdoor valt de 

categorie "burger" af omdat hier geen controleerbare procesgang in het knelpuntenoverzicht is 

gevonden. De overige SMART-eisen sturen in de richting van het cluster "na aanvang project" gezien 

de wens van een directe toepasbaarheid volgend uit de eisen "acceptabel, realistisch en tijdgebonden". 

Dit kan alleen worden ingevuld in een aanwezige praktijksituatie die aansluit op de SMART-eis 

"specifiek". 

De overgebleven categorie "collectief in het cluster "na aanvang project" zal aan het expertpanel 

worden voorgelegd ter beoordeling van het meest geschikte en relevante knelpunt voor verder 

onderzoek. 

11.2.3 Expertweging 

De overgebleven knelpunten zijn voorgelegd aan panel van experts uit het bedrijfsleven zoals 

omschreven bij onderdeel 9.2.2 Praktijk. Door de goede contacten met de betrokken partijen van het 

verkregen caseproject "De Lieven"en de brede ervaring die deze experts hebben met CPO zijn de 

overgebleven knelpunten aan hun voorgelegd. Door middel van semigestructureerde interviews met als 

uitgangspunten de afbakening van het onderzoek en de SMART-eisen is het meest geschikte en 

relevante knelpunt gekozen, weergegeven in onderstaand figuur 17: 

Contactpersoon Keuze knelpunt 

Stephan Maussen Verschil in kennisniveau tussen bewoners en professionele partijen. 

Teun de Bok Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens 

ontwerpfase. 

Joost Brouwer Verschil in kennisniveau tussen bewoners en professionele partijen. 

Henk Schoones Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens 

ontwerpfase. 

Bart de Zwart Twijfel in haalbaarheid bij een partij waar mee moet worden samengewerkt. 

Collectief "De Lieven" Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens 

ontwerpfase. 

F1guur 17: Keuze tabel 

Het knelpunt: "Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase" is 

het meest gekozen door het expertpaneL Om het knelpunt in de juiste context te kunnen plaatsen wordt 

gevolgd met een knelpuntenanalyse volgens de Porras methode. 
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12 Knelpuntenanalyse volgens Porras 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten uit het cluster "na aanvang project" en de categorie "collectief' 

verwerkt volgens de Porras methode. 

Het meest relevant geachte knelpunt door het expertpanel kan door middel van deze methode in een 

context geplaatst worden. Hierdoor kan worden bepaald of het knelpunt daadwerkelijk een aanleiding 

geeft voor verder onderzoek. 

Oorzaak· en gevolgrelaties 

De knelpunten zijn in de tabel op de volgende pagina tegen elkaar weggezet. Aan de hand van de 

horizontale en verticale combinaties van knelpunten is nagegaan of er een oorzaak- en gevolgrelatie 

bestaat. De combinaties die deze eigenschap bezitten zijn door middel van een punt gemarkeerd. 

De volgende randvoorwaarden gelden bij het invullen van het schema: 

• Een oorzaak kan geen gevolg zijn van zichzelf, A -> A kan niet. 

• Een gevolg van een oorzaak kan niet worden gevolgd door de eerdere oorzaak, A -> B -> A kan 

niet. 

• Bij een volledig beeld van knelpunten bestaan er knelpunten die alleen oorzaak of gevolg zijn. 

• De knelpunten die alleen gevolg zijn vormen de meest geschikte en relevante opties voor verder 

onderzoek. 

Stroomschema 

Op basis van de oorzaak- en gevolgrelaties is een stroomschema opgesteld. Het schema is te vinden 

op de pagina na de oorzaak- gevolgtabeL 

De volgende randvoorwaarden gelden bij het invullen van het schema: 

• Randvoorwaarden zoals bij de oorzaak- gevolgtabel 

• Knelpunten zonder directe oorzaak worden boven aan het blad geplaatst 

• Hieronder worden alle knelpunten die wel een directe oorzaak en gevolg hebben geplaatst. 

• De knelpunten die geen direct gevolg hebben worden onder aan het blad geplaatst. 

• De knelpunten zonder gevolg zijn nu zichtbaar en worden verder opgenomen in de conclusie. 
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12.2 Stroomschema 
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13 Conclusie knelpuntenanalyse 

De opzet van de knelpuntenanalyse met als uitgangspunt een verdiepend literatuuronderzoek is een 

juiste keus gebleken. Op basis van de opgedane kennis uit het onderdeel "Analyse", het verdiepend 

literatuuronderzoek en de casestudies maakte het mogelijk goede interviews te houden ter validatie van 

de gevonden knelpunten. Op basis van het gedane onderzoek naar de knelpunten volgen hieronder de 

conclusies per onderdeel. 

13.1 Het onderzoek 

Het onderzoek naar de knelpunten bestaat voornamelijk uit verdiepingsliteratuur. De gevonden 

knelpunten door middel van semigestructureerde interviews voorgelegd aan experts uit het bedrijfsleven 

om de knelpunten te kunnen meten aan de praktijk en met de ervaringen van de casestudies. Doordat 

de experts uit verschillende posities de knelpunten hebben beoordeeld gevolgd door een Porras

analyse is het mogelijk geweest te kunnen valideren welk knelpunt het meest relevant is voor alle 

deelnemers. Belangrijk is te herinneren dat in de afbakening is gekozen voor het werkveld van de 

ondersteunende partij waardoor de knelpuntenselectie daarop is aangepast. De afgenomen interviews 

zijn daarom ook ingestoken vanuit de optiek van de ondersteunende partij. Het signaleren van de 

knelpunten was geen groot probleem omdat er voldoende literatuur beschikbaar was. De meeste tijd is 

vooral gaan zitten in het valideren van knelpunten bij de verschillende experts en de meting aan de 

ervaringen van de casestudies. Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek veel waardevolle 

informatie heeft opgeleverd wat alle bevindingen uit de literatuur heeft bevestigd. 

13.2 De knelpunten 

De gevonden knelpunten uit het verdiepingsonderzoek hebben een zeer duidelijk verband met de 

eerdere literatuurstudie en de praktijk. De complexiteit rondom de probleemstelling van dit 

afstudeeronderzoek en de hiermee samenhangende knelpunten is door de knelpuntenanalyse 

teruggebracht tot de gekozen fieldstud ie, De Lieven. 

De gevonden knelpunten zijn verdeeld in categorieën op basis van de veroorzakende partijen in de 

clusters voor of na aanvang CPO project. Deze verdeling maakte het mogelijk een keus te kunnen 

maken voor een categorie en cluster door middel van de knelpunten op de afbakening van het 

onderzoek te beoordelen, de beoordeling op basis van de SMART-eisen en de weging door een 

expertpanel met als resultaat het meest geschikte en relevante te signaleren voor verder onderzoek. 

Door verder onderzoek volgens de Porras-methode zijn de knelpunten in een oorzaak- gevolgdiagram 

en vervolgen in een stroomschema verwerkt. 

In deze schema's is duidelijk te zien hoe de knelpunten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Uit de 

Porras analyse is gebleken dat er twee knelpunten zijn die de kern vormen rondom de probleemstelling. 
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Afhankelijk van de verdeling van de knelpunten zonder directe input of zonder direct gevolg wordt er 

gekozen voor een oplossing met een topdown of bottomup werking. In dit geval springen er twee 

knelpunten uit zonder direct gevolg die ontstaan uit een meertal knelpunten zonder directe input. Door 

deze verhouding is er gekozen voor de knelpunten zonder direct gevolg. Het tweetal knelpunten 

onderscheid zich van de rest zoals blijkt uit het stroomschema in figuur 19. De knelpunten zonder direct 

gevolg: 

• Een bouwvorm van meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden. 

• Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase. 

Deze twee knelpunten worden meegenomen naar de volgende fase in dit afstudeeronderzoek. In dit 

deel wordt de richting van de te ontwikkelen oplossing bepaald. Een keus zal worden gemaakt tussen 

een van de twee knelpunten voor verder onderzoek. 
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Deel D- Oplossing 
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14 Oplossingsrichting 

Voor u ligt het ontwerpdeel van de oplossing welke is uitgevoerd op basis van de eerder uitgevoerde 

literatuurstudie en knelpuntenanalyse behorende bij dit afstudeeronderzoek. Op basis van de 

knelpuntenanalyse waaruit twee geschikte knelpunten voor verder onderzoek zijn gekomen moet nu 

een keus worden gemaakt voor één enkel knelpunt voor verder onderzoek. Dit knelpunt zal dienen om 

een specifieke probleemstelling en doelstelling op te stellen om de hoofdprobleemstelling en -

doelstelling uit Deel A van dit onderzoek te kunnen onderzoeken en te beantwoorden. De hierbij 

behorende vraagstelling en deelvragen zijn ook in dit onderdeel verwerkt. 

14.1 Keuze en verkenning van een specifiek knelpunt 

De criteria gehanteerd in Deel C waaraan de knelpunten moeten voldoen worden hieronder nogmaals 

toegepast op de twee overgebleven knelpunten, te noemen: 

• Een bouwvorm van meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden. 

• Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase. 

De criteria bestaande uit de afbakening van het onderzoek, de SMART-eisen en de expertweging 

geven direct het te kiezen knelpunt aan, het laatste. Het knelpunt "Lange doorlooptijd door slechte 

besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase" wordt hier al gekozen op basis van de gestelde 

criteria. Door middel van de Porras analyse is onderbouwd dat het ook een juiste keus voor verder 

onderzoek is. 

Het eerste knelpunt valt buiten de afbakening van het onderzoek. Uit de Porras analyse blijkt dat dit 

knelpunt ontstaat naar aanleiding van de motivering van de deelnemer. Het afstudeeronderzoek van 

Verstappen (2005) beschrijft uitvoerig de motivering van de deelnemers die ten grondslag liggen aan de 

deelname aan CPO projecten. De conclusie die getrokken wordt uit de motivering van deelnemers is 

dat de gemeente zijn randvoorwaarden zo moet stellen dat alleen de deelnemers met een juiste CPO 

motivering kunnen deelnemen. Een oplossing voor dit knelpunt is hierdoor al voorhanden. Voor een 

gedetailleerdere omschrijving verwijs ik u naar het afstudeerrapport 

Het gekozen knelpunt voor verder onderzoek in dit afstudeeronderzoek wordt ook daadwerkelijk 

ervaren bij de gekozen casestudies. Bij deze projecten hanteert het collectief tijdens de oriëntatie- en 

initiatieffase een summiere planning aangeleverd door de ondersteunende partij. Bij aanvang van de 

planfase wordt overgegaan op de planning die de architect aanlevert, de architectenplanning bestaande 

uit een standaard bouwprocesplanning. Voor verschillende voorbeelden van deze planningen zie bijlage 

3. Zoals uit de knelpuntenanalyse duidelijk is geworden bestaat er een verschil in kennisniveau tussen 

de particulieren en de professionele partijen. Door dit verschil in kennisniveau en gebrek aan een 

S.T.H.A. (Sven} van Pelt 

0590153 

74 



Eindscriptie CME&UD 

totaaloverzicht van informatie, beslismomenten en werkzaamheden ontstaat de nodige vertraging. Het 

collectief moet vaak onverwacht beslissingen nemen waar geruime bedenktijd voor nodig is om een 

juiste en goede keus te kunnen maken. Deze aanknopingspunten worden gebruikt bij het ontwerpen 

van een oplossing voor dit probleem. 

14.2 Ontwerpmethode 

Voor het ontwerpen van een oplossing bestaan meerdere technieken. Afhankelijk van het gewenste 

resultaat moet de ontwerpmethode hierop worden aangepast. Het resultaat van een ontwerpproces 

kent volgens Van Gassel (2007) een duidelijke tweedeling, bestaande uit ontwerpen van een fysieke 

oplossing of een proces oplossing. De laatste mogelijkheid heeft betrekking op dit afstudeeronderzoek. 

Van Gassel (2007) schetst de volgende ontwerpmethodes voor het opstellen van een oplossing: 

• Procesmodellering- en simulatiemethode. 

• HACCP ontwerpmethode. 

• Morfologische ontwerpmethode. 

• Methodische ontwerpmethode. 

• Creatieve ontwerpmethode. 

(Van Gassel, 2007) 

De oplossing in dit verslag wordt ontworpen door middel van procesmodellering. Het knelpunt is 

gebaseerd op de doorlooptijd tijdens het maken van het ontwerp. Het probleem zit in de onduidelijkheid 

tijdens dit tijdspad en de hiermee samenhangende besluitvorming. Hierdoor is het vraagstuk geschikt 

om op deze manier te worden opgelost. Om het ontwerp te kunnen onderbouwen wordt hiervoor een 

specifieke probleemstelling, doelstelling, vraagstelling en deelvragen voor opgesteld in de volgende 

paragraaf om de uitgangspunten van het ontwerp te bepalen. Met als resultaat antwoorden op de 

vragen, een ontwerp volgens de gekozen methode dat tevens kan worden getoetst. 

14.3 Uitgangspunten 

Op basis van de keuze en verkenning van het knelpunt wordt een specifieke probleemstelling, 

doelstelling, vraagstelling en deelvragen de uitgangspunten voor het ontwerp van de oplossing 

geformuleerd. Bij het opstellen van deze punten wordt het proces vanaf het begin initiatief tot moment 

start bouw in beschouwing genomen. 

Probleemstelling 

Bij de start van dit afstudeeronderzoek is op basis van het vooronderzoek, verwerkt in het research 

proposal in bijlage 1, in deel A de volgende hoofdprobleemstelling opgesteld: "Door een te lange 

voorbereidingstijd van CPO projecten komen deze vaak niet verder dan de initiatiefase." Op basis van 
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het gevonden knelpunten en de hoofdprobleemstelling is de volgende ontwerpprobleemstelling 

opgesteld om het mogelijk te maken de hoofdprobleemstelling op te kunnen lossen: 

Door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens het uitwerken van het ontwerp van CPO 

projecten is de doorlooptijd van de initiatiefaseonnodig lang. 

Doelstelling 

In de onderzochte literatuur in Deel C van dit afstudeeronderzoek is geschreven over de noodzaak van 

professionele ondersteuning van CPO projecten tijdens de ontwikkeling. Wat ontbreekt aan deze 

aanbevelingen is een daadwerkelijke oplossing of methode hoe een ondersteunende partij dit het beste 

kan doen. Deze informatie ontbreekt; de uitdaging van dit onderzoek zit in dit vraagstuk. De volgende 

ontwerpdoelstelling is hierop geformuleerd: 

Het inzichtelijk en beheersbaar maken van de gehele initiatiefase met als resultaat de hoofddoelstelling 

van dit onderzoek te kunnen behalen. 

Vraagstelling 

Om de ontwerpdoelstelling te bereiken wordt er antwoord gezocht op de volgende vraagstelling: 

Welke oplossing is er mogelijk om de totale initiatiefase inzichtelijk en beheersbaar te maken met als 

resultaat de hoofdvraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden? 

Deelvragen 

De vraagstelling beslaat een concreet vraagstuk; om hier antwoord op te kunnen geven moeten er ook 

concrete deelvragen worden opgesteld. De opgestelde deelvragen in Deel A van dit 

afstudeeronderzoek dekken de ontwerpvraagstelling volledig af. Een aantal kleine aanpassingen zijn 

noodzakelijk om ze direct bruikbaar te kunnen maken. De volgende deelvragen zijn opgesteld: 

• Hoe zit het procesmodel van CPO in elkaar? 

• Wat is de doorlooptijd van de processtappen? 

• Wat is het kritieke pad? 

• Waarvan is de doorlooptijd afhankelijk? 

• Wat zijn succes en faalfactoren in de initiatiefase van CPO projecten voor particulieren? 

• Hoe betrek je een groep particulieren bij de initiatiefase van CPO projecten? 

• Welke informatie moet op welk moment en op wat voor manier naar wie gecommuniceerd worden 

in de initiatiefase van CPO projecten? 

S.T.H.A. (Sven) van Pelt 

0590153 

76 



Eindscriptie CME&UD 

15 De oplossing 

In dit hoofdstuk wordt gestart met het opstellen van de eisen waaraan de oplossing moet voldoen. 

Vervolgens worden op basis van de gestelde deelvragen de onderdelen van de oplossing gevormd. 

Gestart wordt met het opstellen van een algemeen procesmodel waarna steeds gedetailleerder wordt 

ingegaan op de individuele processtappen. Deze processtappen worden voorzien van doorlooptijden, 

het kritieke pad wordt op basis van de doorlooptijden zichtbaar gemaakt. De onderlinge verbanden 

tussen de processtappen worden hierdoor zichtbaar, dit maakt het mede mogelijk de benodigde 

informatie en inputleverende partij te benoemen om tot de volgende stap te kunnen komen. Ter 

afronding kunnen per fase succes- een faalfactoren gebaseerd op de eigenschappen van de 

processtappen worden benoemd. 

Alle informatie wordt verzameld door middel van semigestructureerde interviews met experts uit het 

bedrijfsleven en ervaringsdeskundigen. Een overzicht van de benaderde partijen: 

Adviesbureaus Contactpersoon 

Stevens Van Dijck Roei Smit 

BIEB Advies Stephan Maussen 

BIEB Projecten Teun de Bok 

Figuur 20 Overzicht geïnterviewde partijen 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van het aantal afgenomen interviews per partij, besproken 

onderdelen van ontwerp en de genomen besluiten. Alle informatie die tijdens de interviews op tafel is 

gekomen is gereflecteerd op de eerder genoemde casussen ter controle. De verkregen informatie per 

interview dient als input voor een volgend interview. Op basis van de input van voorgaande keren zijn 

de interviews semigestructureerd afgenomen. De geïnterviewde partijen en onderzochte cases worden 

als representatief voor de CPO praktijk aangenomen. 

15.1 Eisen gesteld aan oplossing 

Uit de knelpuntenanalyse kan worden opgemaakt dat de te ontwikkelen oplossing op een concreet 

niveau moet liggen. De knelpunten werden onder andere beoordeeld op de SMART-eisen. Omdat de 
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oplossing voortborduurt op deze uitgangspunten zal deze ook aan deze eisen moeten voldoen. De 

ontwerptechniek is hier uiteraard ook op afgestemd. De SMART-eisen uit de knelpuntenanalyse zijn 

overgenomen en dusdanig aangepast dat ze geschikt zijn voor het ontwerpen van een oplossing. De 

volgende SMART-eisen zijn opgesteld: 

• Specifiek: De oplossing moet concreet en duidelijk zijn. Er dienen mogelijkheden te zijn voor 

verder onderzoek naar de oplossing. 

• Meetbaar: De oplossing moet betrekking hebben op de factor tijd en deze moet beïnvloedbaar zijn 

door direct toedoen van de deelnemers. 

• Acceptabel: De oplossing moet leiden tot een toepassing die bruikbaar is in het toepassingsveld 

van CPO projecten door een ondersteunende partij. 

• Realistisch: De oplossing moet leiden tot een toepassing die voor het einde van dit 

afstudeeronderzoek tot stand is gekomen. 

• Tijdsgebonden: De oplossing moet leiden tot een toepassing die de mogelijkheid bezit tot directe 

uitvoering ervan. 

15.2 Analyse 

Om tot het ontwerp van een oplossing te kunnen komen wordt hieronder van algemeen tot gedetailleerd 

een procesuitwerking geven. Het onderzoek is gestart met schema's uit de literatuur opgenomen in 

bijlage 5, die tijdens semigestructureerde interviews met de praktijk experts zijn verfijnd. Met deze 

uiteenzetting zal antwoord worden gegeven op de eerste ontwerpvraag: "Hoe zit het procesmodel van 

CPO in elkaar?". 

15.2.1 Fasering CPO 

CPO kent de volgende fasering: 

• Oriëntatiefase 

• Initiatieffase 

• Planvoorbereidingsfase 

• Realisatiefase 

• Beheerfase 

Onderstaand figuur geeft de fasering visueel weer, opgemerkt dient te worden dat de processen 

opeenvolgend op elkaar plaatsvinden. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Algemeen procesmodel fasering planontwikkeling 

Figuur 21 : Algemeen procesmodel fasering planontwikkeling CPO 
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In het schema is daarnaast de initiatiefase die betrekking heeft op de afbakening en onderzoeksvragen 

van dit onderzoek opgenomen. De initiatiefase is zo aangenomen omdat in de drie deelfases alle 

processen worden geïnitieerd met betrekking tot de planontwikkeling. 

15.2.2 Basiswerkzaamheden per fase. 

CPO kent de volgende basiswerkzaamheden per fase: 

Oriëntatiefase 

• Oriëntatie woonwensen 

• Informatie verzamelen 

• Werven doelgroepledent potentiële medestanders 

• Oriënteren op een locatie 

• Globale planning/ budget 

• Onderzoeken mogelijkheden achtervang 

De onderstaande figuur geeft de fasering visueel weer. Opgemerkt dient te worden dat de processen 

globaal opeenvolgend op elkaar plaatsvinden. Wanneer processen geheel of gedeeltelijk synchroon 

kunnen lopen wordt dit later in het ontwerp duidelijk op basis van de doorlooptijden. Deze voorwaarden 

zijn ook van toepassing op de schema's bij de volgende fases. 

Oriëntatiefase 
Werkzaamheden binnen collectief 

Orientatie 
Informatie 

Werven Orienteren op Globale planning/ 
Onderzoek 

woonwensen --+ verzamelen t.b.v. ----+ (kemgoep-) leden r--+ locatle r---+ budget ....-.. mogelijkheden 
uitgangspunten achtervang 

~ ... 
F1guur 22: Onentat1efase 

Initiatieffase 

• Opstellen programma van uitgangspunten 

• Doel van het project en de doelgroep, aandacht voor gemeenschappelijke (buiten-)ruimte 

• Vaststellen hoe de groep te organiseren 

o keuze rechtspersoon 

o taakverdeling binnen collectief 

o opstellen toelatingsregels 

o organisatie van de communicatie 

o vaststellen rechten en plichten deelnemers 

• Besluitvorming omtrent het opdrachtgeverschap 

o wie draagt het risico van planvoorbereidingsfase en afzet 
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o eventueel afspraken maken met de achtervang door woningbouwvereniging 

• Vinden van een geschikte locatie 

o verwerven onderhandelingspositie bij gemeente 

o opzetten lobby 

o realiseren van een grondreserveringsovereenkomst 

o harde afspraken maken over randvoorwaarden 

• Opstellen planning 

• Bepalen werkzaamheden door derden zoals buiteninrichting, calculatie, bouwadvies, directievoeren 

maar ook notaris, makelaar, ank etc. 

• Beoordelen haalbaarheid in ruimte, tijd en geld 

• Onderzoeken subsidiemogelijkheden 

• Maken financiële afspraken inclusief verzekeringen 

De onderstaande figuur geeft de fasering visueel weer. 

Initiatieffase 
Werkzaamheden collectief 

Opstellen Vaststellen hoe Besluitvorming 

Programma van f-+ groep te -+ omtrent r,--+ Zoeken locatie -+ Opstellen planning .;"._. 
Uitgangspunten organiseren 

opdrachtgeversch 
ap 

w -~, '"~·- --eh ~~ 

Maken financiele OndeJZoeken .,._ subsidiemogelükh :+--afspraken 
eden 

Figuur 23: Initiabeffase 

Planvoorbereidingsfase 

• Keuze architect 

• Inventarisatie van collectieve en individuele woonwensen 

• Vastleggen PvE 

• Maken stedenbouwkundig ruimtelijke opzet 

• Opstellen exploitatieopzet 

• Werven kopers 

• Selectie tuin- en landschapsarchitecten ten behoeve van omgevingsfactoren 

• Voorlopig ontwerp inclusief kostenbegroting 

• Definitief ontwerp 

o overleg gemeentelijke diensten, welstand en andere adviseurs 

o afsluiten met een kostenbegroting 

• Woningen toewijzen 
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• Inpassen individuele woonwensen 

• Aanvragen bouwvergunning 

• Bouwvoorbereiding 

o bestek> GIW-garantie wel/niet 

o bestakstekeningen 

o directievoering 

• Aanbesteding 

• Opstellen splitsingsakte 

De onderstaande figuur geeft de fasering visueel weer. 

Planfase 
Werkzaamheden collectief 

Inventarisatie - Maken 
Keuze architect I-+ collectieve- & r,- VasUeggon PvE I-+ stedenbouwkundig f-- Opstellen I-+ werven kopers 

individuele 
ontwerp exploitatie opzet 

\YOonwensen 1: 
·~· ·-· ·-· - - -

Verwertten Realiseren H~ventueel ··~·~r Aanvragen 1+--1 individuele H Woningen 1+-1 Realiseren voo~opig ontwerp tuin- & 
bouwvergurmtng 

woon'MJnaen 
toewijzen dofinrtief on~ en landschapaart:Mo 

I; koatanbegr'Oiing cl -

~ Bouwv"';,rt>ereidin H Aanbosteding 
Opatallen 

I splitsingsekte bij 
apartementen 

Figuur 24: Planfase 

15.2.3 Input per fase 

Per fase zijn de inputleverende partijen te benoemen. De inputleverende partijen worden later in het 

ontwerp verwerkt in een totaaloverzicht. Deze uiteenzetting geeft voor een deel antwoord op de 

deelvraag: "Welke informatie moet op welk moment en op wat voor manier naar wie gecommuniceerd 

worden in de initiatiefase van CPO projecten?" De inputleverende partijen per fase: 

Oriëntatiefase 

• Kerngroep 

• Grondeigenaar 

• Gemeente 

• Individuele particulieren 

Initiatieffase 

• Collectief (Individuele particulieren) 

• Bestuur CPO project 
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• Werkgroepen CPO project 

• Adviseur 

Planvoorbereidingsfase 

• Collectief (Individuele particulieren) 

• Bestuur CPO project 

• Werkgroepen CPO project 

• Adviseur 

• Architect 

Om de deelvraag volledig te kunnen beantwoorden moet er een verdieping worden aangebracht in het 

proces wat betreft de benodigde informatie en de uitwisseling tussen de partijen. Wanneer dit per fase 

geanalyseerd wordt ontstaat er een bijzonder complex geheel, onderliggende verbanden zijn hierdoor 

lastig zichtbaar te maken. 

Om de verdieping mogelijk te maken wordt de focus verplaatst van fasering naar de deelprocessen 

binnen het collectief waarop alle besluiten worden gebaseerd. Doordat de besluitvorming binnen het 

collectief afhankelijk is van de fasering, de basiswerkzaamheden, de kritieke momenten/ 

beslismomenten en de inputleverende partijen worden onderliggende verbanden zichtbaar wanneer 

deze zo wordt geanalyseerd. 

Uit de referentie casussen blijkt dat particulieren zich tevens niks aantrekken van de fasering die 

gehanteerd wordt door de professionele partijen. Een particulier mist het besef van fasering en ziet de 

noodzaak hiertoe niet. Het uitwerken van het proces op basis van de professionele fasering heeft 

hierdoor geen meerwaarde. Het afstemmen op de professionele fasering juist wel. In de volgende 

paragraaf wordt hiervoor de basis gelegd. 
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15.3 Verdieping processen in werkgroepen 

Een collectief is zo georganiseerd dat ze functioneert als een professionele gesprekspartner voor 

externe partijen. Om het gehele ontwikkelingstraject zowel intern als extern beheersbaar en behapbaar 

te kunnen maken worden de werkzaamheden verdeeld binnen het collectief. De structuur lijkt veelal op 

een reguliere organisatie, met aan het roer een bestuur met daaronder verschillende afdelingen die 

besluitvorming decentraal voorbereiden waarna er centraal over besloten kan worden. Onderstaande 

figuur 24 geeft de organisatiestructuur schematisch weer. 

I Collectief I 
-: .. -: .-:.:-.::-: .. - .. :-:.:-: .:-:.:-.::-:.- .-: :-.. :-:. - .. :- - r- - :-:.- .:- .--: .:-:.:-.. :-.. - .:-:.:-.. :-:.:-.. :-:.:-.. :-:.:-.. 
c: 
Ql r----~ 
~ Kernwerkgroep 1 · · · Bestuurwerkgroep :· .... { Adviserendepartij) 
~ , ____ _ 
-----:-----:--------!-i----------------
~~ I I +- Architectenwerkgroep Aannemerswerkgroep 

5 

--------}----------}--------- t------
Ql 
'E 
Ql 
0 

I Aannemer I 
Figuur 25: Organisatie structuur CPO project 

0 

De functies binnen een collectief zijn gebaseerd op competenties van de individuele leden. Met andere 

woorden de vrijwillige bijdrage van de leden in het collectief. Bij deelname aan een collectief wordt een 

inzet van elk lid verwacht, in welke mate hij of zij bijdraagt is naar eigen keus. De particulieren die vanaf 

het begin bij een CPO initiatief betrokken zijn, de zogenaamde kerngroep zal nagenoeg altijd het 

bestuur gaan vormen eventueel uitgebreid met nieuw geworven leden. De overige leden worden 

verdeeld over verschillende werkgroepen met een specifieke taak, wanneer de groep klein is bestaan er 

ook minder werkgroepen dan bij een grote groep. Het kan voorkomen dat er leden zijn die geen functie 

hoeven te vervullen wanneer het een grote groep betreft. Waar deze grens ligt, en welke werkgroepen 

er worden gevormd bepaald het collectief zelf. 

In dit afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van de meest uitgebreide vorm, wanneer een collectief 

besluit geen invulling te geven aan bepaalde werkgroepen wil dit automatisch zeggen dat deze 

werkzaamheden voor rekening komen van alle leden, het collectief. De exacte invulling hiervan wordt 

later nog duidelijk uiteengezet. 
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15.3.1 Werkgroepen 

Gedurende het ontwikkelen van een CPO project vormen zich binnen het collectief een aantal 

werkgroepen die zich toespitsen op bepaalde werkzaamheden. Deze opsplitsing van werkzaamheden 

maakt het mogelijk een hoger ontwikkeltempo te realiseren. Door de opsplitsing kunnen processen 

gelijktijdig worden uitgevoerd. Een collectief kent de volgende werkgroepen: 

• Kernwerkgroep (K) 

• Bestuurwerkgroep (B) 

• Architectenwerkgroep (Ar) 

• Aannemerswerkgroep (An) 

• Bestekwerkgroep (Bs) 

• Installatie- & Duurzaamheidwerkgroep (I) 

• Keuken- & Sanitairwerkgroep (Ks) 

Elke werkgroep kent zijn eigen werkzaamheden. Een overzicht van werkzaamheden per werkgroep, de 

werkgroepen en hun werkzaamheden staan opeenvolgend in de tijd. De procestijd per deelproces, 

inputleverende partijen en kaderstellende producten worden nog buitenbeschouwing gelaten. Deze 

worden later aan de uitwerking toegevoegd. 

Per werkgroep wordt een processchema opgesteld. De deelprocessen zijn zoals bekend gekoppeld aan 

de ALV vergaderingen. Een ALV kan tussen de deelprocessen plaatsvinden of op een deelproces. Op 

uit de eerder genoemde interviews en casestudies kan worden opgemaakt dat een CPO project 

nagenoeg dezelfde tijdsduur doormaakt en kan op basis hiervan per ALV worden aangegeven welke 

deelprocessen moeten zijn afgerond of worden geïnitieerd. Per werkgroep is aangeven wanneer er zich 

een AL V voordoet. 

De processen per werkgroep zijn tevens ondergebracht in de fasering van het collectief. De fasering 

van het collectief is hieronder in figuur x nogmaals weergeven. De fases hebben ieder hun eigen kleur 

en cijfer gekregen. De deelprocessen zijn hiermee gecodeerd. De code bestaat uit de afkorting van de 

werkgroep, het cijfer van de fase en een vervolg cijfer in de volgorde van uitvoering. 

Oriêntatiefase 
1 

Figuur 26: Fasering CPO 

Planfase 
3 

Daarnaast is de koppeling tussen werkgroepen aangeven met onderstaand symbool in figuur 26. De X 

staat voor de afkorting van de werkgroep waaruit de verwijzing afkomstig is. 
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Figuur 27: Symbool koppeling werkgroepen 

Door de organisatie structuur van CPO collectieven kan een werkgroep zelf geen (eind)beslissingen 

nemen. Wanneer een beslissing genomen moet worden wordt dit door middel van een stemronde 

tijdens een ALV gedaan. Een werkgroep treft wel de voorbereidingen zodat het collectief kan beslissen. 

Deze is opgenomen in een deelproces, de betreffende voorbereiding is gekoppeld aan het collectief met 

een uitgaande pijl. Verder in dit hoofdstuk is dit overzicht van beslissingen opgenomen en verder 

uitgewerkt. Hieronder volgt een uiteenzetting van deelprocessen per werkgroep bestaande uit een 

opsomming van de deelprocessen, een processchema en toelichting. Voor een betere leesbaarheid zijn 

de processchema's tevens opgenomen in bijlage 6 in een groter formaat. 

Kernwerkgroep 

De kernwerkgroep start het gehele CPO project op. De deze werkgroep bevat de kartrekkers of de 

initiatiefnemers voor het project. De kernwerkgroep werft kandidaten voor het project en na een loting 

ontstaan de leden voor de nog op te richten vereniging. Vervolgens formuleert de kernwerkgroep 

uiteindelijk het bestuur en de architectenwerkgroep. Het bestuur ontstaat doorgaans uit een 

afvaardiging van de kerngroep, dit moet wel worden goedgekeurd door de overige leden. Nieuwe leden 

kunnen zich hier ook voor opgeven. De overgebleven kerngroepleden nemen veelal plaats in de 

architectenwerkgroep. Hieronder zijn de deelprocessen van de werkgroep uiteengezet: 

• Opstellen programma van uitgangspunten 

• Oriënteren op locatie 

• Globale planning/ budget 

• Onderzoek mogelijkheden achtervang 

• Werven kandidaten 

• Informatiebijeenkomst 

• Inschrijving 

• Loting 

• Vereniging in oprichting 

• Inventarisatie bestuur/ architectenwerkgroep 

• Vorming bestuurwerkgroep 

• Vorming architectenwerkgroep 

De deelprocessen zijn omgezet in onderstaand stroomschema. Wanneer processen gelijktijdig kunnen 

worden uitgevoerd is dit verwerkt. Op de overige werkgroepen is dit ook van toepassing. 
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Figuur 28: Stroomschema kerngroep 

Bestuurwerkgroep 

De bestuurswerkgroep vormt het officiële aanspreekpunt voor externe partijen en voor de leden. 

Daarnaast coördineert en controleert het bestuur in samenwerking met de adviserende partij het 

overallproces op basis van de planning en gemaakte afspraken met externe partijen en de leden. Het 

voorbereiden van de ALV's met werkgroepen en de adviseur vormt de basistaak van de 

bestuurwerkgroep. Hieronder zijn de deelprocessen van de werkgroep uiteengezet: 

• Oprichten vereniging 

• Opstellen statuten 

• Voorbereiden goedkeuren statuten 

• Onderzoeken subsidie mogelijkheden 

• Maken financiële afspraken 

• Opstellen samenwerkingsovereenkomst 

• Voorbereiden goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 

• Formele ondertekening samenwerkingsovereenkomst 

• Voorbereiden goedkeuren planning architect 

• Bepalen werkzaamheden door derde 

• Voorbereiden AL V's met werkgroepen en adviseur 

• Toetsing kostenraming VO aan individueel budget 

• Voorbereiden goedkeuren VO 
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• Toetsing kostenraming DO aan individueel budget 

• Voorbereiden goedkeuren DO 

C.3.4 C.3.12 

Figuur 29: Stroomschema bestuurwerkgroep 

Architectenwerkgroep 

De architectenwerkgroep start gelijktijdig met de bestuurswerkgroep. De kerntaak van deze werkgroep 

is het contracteren van een geschikte architect. Pas op het moment dat een architect is gecontracteerd 

kan het daadwerkelijke project worden ontworpen en uitgewerkt. De werkgroep vormt diverse andere 

werkgroepen gebaseerd op de woonwensen van de individuele leden. Wanneer de kerntaak is afgerond 

zullen een aantal leden van de architectenwerkgroep door kunnen stromen in een van de nieuwe 

werkgroepen om zo de continuïteit te kunnen waarborgen. De architectenwerkgroep structureert 

vervolgens het ontwerpproces met de architect en legt dit telkens voor aan het bestuur en de individuele 

leden. Hieronder zijn de deelprocessen van de werkgroep uiteengezet: 

• Opstellen woonwensen enquête leden/ Programma van Eisen 

• Vorming Installatie- / Duurzaamheidwerkgroep 

• Opstellen criteria architectenselectie 

• Opstellen longlist geschikte architecten 

• Aanvraag architecten 

• Maken shortlist architecten 

• Voorselectie architecten 

• Presentatie door architecten tijdens ALV 

• Voorbereiden keuze architect 

• Vorming aannemerwerkgroep 
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• Vorming bestekwerkgroep 

• Vorming keuken-/ sanitairwerkgroep 

• Voorbereiding AL V's met architect t/m DO 

• Voorbereid ing keuze materialisatie exterieur 

• Voorbereiding keuze materialisatie interieur 

• Opstellen optielijst 

C.3.5 C.3.9 

Figuur 30: Stroomschema architectenwerkgroep 

Aannemerswerkgroep 

De aannemerswerkgroep heeft als kerntaak het contracteren van een geschikte aannemer. Het kiezen 

van een geschikte aannemer is cruciaal voor het succesvol afronden van het project. In samenwerking 

met het bestuur, de adviseur en architect moet deze afweging worden gemaakt. Tijdens de bouw moet 

een van de werkgroepleden als afgevaardigde van het collectief fungeren bij de bouwvergaderingen om 

zowel vragen te kunnen stellen als ontvangen en deze vervolgens weer doorspelen aan het collectief. 

Individueel contact met aannemer en onderaannemers is absoluut onwenselijk omdat dit afbreuk doet 

aan het collectieve proces. Hieronder zijn de deelprocessen van de werkgroep uiteengezet: 

• Verzamelen informatie GIW-garantie 

• Opstellen advies wel/niet GIW-garantie t.b.v. ALV 

• Opstellen criteria aannemerselectie 

• Inventariseren geschikte aannemers d.m.v. longlist 

• Aanvraag aannemers 

• Maken shortlist aannemers 

• Opsturen enquête 

S.T.H.A. (Sven) van Pelt 

0590153 

88 



Eindscriptie CME&UD 

• Opstellen shortlist aannemers 

• Aanbesteding 

• Selectie aannemers 

• Onderhandeling/ acceptatie bod aannemer 

• Voorbereiden keuze aannemer 

• Voorbereiding bouwvergaderingen afgevaardigde collectief 

C.3.3 

Figuur 31 : Stroomschema aannemerswerkgroep 

Bestekwerkgroep 

De bestekwerkgroep is een werkgroep van vooral controlerende aard. Het opstellen van het bestek 

geschied door de architect echter moet deze telkens worden gecontroleerd op volledigheid. Het bestek 

vormt een van de sleutelstukken bij de aanbesteding. Samen met de optielijst moet dit het gehele 

project beschrijven. Afhankelijk van de compleetheid van de documenten kan de aannemer het project 

gedetailleerd afprijzen ten behoeve van de benodigde hypotheken van de individuele leden. De 

woningen moeten uiteraard wel betaald kunnen worden. Hieronder zijn de deelprocessen van de 

werkgroep uiteengezet: 

• Controle algemeen voorwaarden basisbestek 

• Controle basisbestek in samenwerking met architect 

• Controleren optielijst 

• Controle voorlopig totaal bestek 

• Voorbereiden vaststellen definitief bestek 
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C.3.15 

Figuur 32: Stroomschema bestekwerkgroep 

Installatie-I Duurzaamheidwerkgroep 

De Installatie- & Duurzaamheidwerkgroep heeft een dubbele functie. Afhankelijk van de wensen van de 

individuele leden met betrekking tot duurzaamheid wordt deze wel of niet geïmplementeerd in de 

installaties. Duurzaamheid kan betrekking hebben op gebruik van materialen of het gebruik van energie. 

Wanneer het gebruik van energie een belangrijk uitgangspunt is moet deze worden opgenomen in de 

keuze van installaties. Wanneer er een hoog ambitieniveau wordt uitgesproken kan het noodzakelijk zijn 

een externe adviseur in te schakelen om de architect te ondersteunen. Hieronder zijn de deelprocessen 

van de werkgroep uiteengezet: 

• Verdiepingsenquête installaties/ duurzaamheid 

• Opstellen mogelijkheden installaties 

• Keuze wel/niet externe adviseur 

• Voorlopige keuze installaties 

• Voorbereiden keuze externe adviseur 

• Voorbereiden definitieve keuze installaties 

C.3.2 C.3. 718 

Figuur 33: Stroomschema Installatie-/ Duurzaamheidwerkgroep 

Keuken- & Sanftairwerkgroep 

De Keuken- & Sanitairwerkgroep ontstaat uit de vraag of de individuele leden een keuken en/of het 

sanitair door de aannemer willen laten plaatsen. Dit zal voornamelijk een kosten vraagstuk behelzen. 

Wanneer een aannemer hoog inschrijft op de keuken en sanitair posten kan een collectief er voor 

kiezen deze te laten vervallen als minderwerk. Het wel of niet opnemen van deze posten in het bestek 

ligt hieraan ten grondslag. Wanneer de keukens en het sanitair niet door de aannemer worden geplaatst 

zorgt de werkgroep voor contacten met mogelijke leveranciers. Het schaalvoordeel van het collectief 

komt vaak hier goed uit de verf in de onderhandelingen met de leveranciers. Hieronder zijn de 

deelprocessen van de werkgroep uiteengezet: 

• Inventariseren keuken/ sanitair wensen, 

• Keuze wel/geen keuken/sanitair in bestek. Volgende opties zijn mogelijk: 
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o Geen omschrijving in bestek, alleen afgedopte leidingen 

o Stelpost in bestek, showroom keuze door aannemer, meer- minderwerk van toepassing 

o Stelpost in bestek, showroom keuze door collectief, meer- minderwerk van toepassing 

• Aanvraag keuken/sanitair leveranciers 

• Onderhandeling en selectie keuken/sanitair leverancier 

• Voorbereiden keuze keuken/sanitair leverancier 

• Voorbereiden 1:1 contact keuken/sanitair leverancier 

C.3.10 

C.3.11 

Figuur 34: Stroomschema keuken-/ sanitairwerkgroep 

15.3.2 Input per werkgroep 

Per werkgroep zijn per deelproces de inputleverende partijen en kaderstellende documenten te 

benoemen. Deze uiteenzetting geeft het vervolgantwoord op de deelvraag: "Welke informatie moet op 

welk moment en op wat voor manier naar wie gecommuniceerd worden in de initiatiefase van CPO 

projecten?" De input wordt per deelproces bepaald, de beschikbare procestijd is afhankelijk van de 

basisinrichting van het collectief, deze kent momenteel een tweedeling. 

De beslismomenten binnen een collectief tijdens de oriëntatie- en initiatieffase zijn gebaseerd op de 

ALV vergaderingen. De frequentie van de ALV vergaderingen wordt bepaalt door het bestuur. De 

frequentie van ALV vergaderingen bepaalt het tempo van het ontwikkelproces tot het moment dat de 

planfase begint. Tijdens de planfase bepaald de planning van de architect het tempo binnen het 

collectief. Op basis van de benodigde informatie door de architect kunnen de processtappen per 

werkgroep afhankelijk van de ALV vergaderingen worden bepaald. Op basis van deze informatie kan 

antwoord worden gegeven op de deelvraag: "Waarvan is de doorlooptijd afhankelijk?". Figuur 34 geeft 

dit schematisch weer. Het streven is om met de oplossing deze tweedeling te elimineren waardoor het 

collectief zelf zijn processnelheid kan bepalen. 
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- - -~· ::::: ·.::;;· 

Figuur 35: Bepaling processnelheid 

Doormiddel van actorenschema's zijn de inputleverende partijen en kaderstellende documenten per 

deelproces inzichtelijk gemaakt. In onderstaand figuur 35 is het format opgenomen van een 

actorenschema. Het schema bestaat van links naar rechts uit de code van het subproces, subproces, 

resultaat, actoren voorzien van RASCl-rollen en de kaderstellende document/ partij. De RASCl-rollen 

staan voor goedkeuren - Responsible, accepteren- Accountable, uitvoeren - Supportive, beoordelen -

Consulted en informeren -lnformed. Elke rol is voorzien van een symbool. 

RASCl-rollen 
Uitvoeren 0 

Beoordelen 0 

Goedkeuren • 
Informeren • 

Proces 

Code •SW!proces Resullll 
x.y:z SUbproces 1 Resultaat 1 
x.y:z Subproces 2 Resultaat 2 

x.y:z Subproces 3 Resultaat 3 
x.y:z Subproces 4 ResuUaat 4 

x.y.z Subproces 5 Resultaat 5 
x.y:z Subproces ••. Resultaat ... 

x.y:z Subproces x Resultaat x 

Figuur 36: Format actorenschema 
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Voor elke werkgroep is een actorenschema opgesteld waarnodig voorzien van een toelichting met 

betrekking tot de actoren. Voor een betere leesbaarheid zijn de actorenschema's tevens opgenomen in 

bijlage 7 in een groter formaat. 

Kernwerkgroep 

De kernwerkgroep heeft contact met een notaris om de loting uit te voeren om tot definitieve leden voor 

het collectief te komen. De kernwerkgroep doet er juist aan om direct te onderhandelen met de notaris 

voor meerdere handelingen verder in het traject. Dit kan positief uitwerken op de gevraagde vergoeding 

voor de loting en de toekomstige handelingen. 

.. ~ I I I I 
Cede Sallpraas llt5ulllll Kldorsltllnd......,,.,. 
K 2.1 Opo1811en Progranrna van lJitgango!llr1len ~rrma van Urtgangop~.~~lon • I ' --Jo Randvoorwaardon ~ 
K22 Onènleten op locolie (On)rn:>geljldlede - . 0 Gron<lle2illet' 

K23 Globale plannrogl1>41et Planwlgl1>41et ntul< ., n Programma van u~ 
K-24 Onderzoek~ adllet'VII'Ig AdlleMing • n Programma''"'~-
K.25 ~- I.Jjslrncgoll)l<e- . " ProglliiiiiiO van Uilgangopunlen 
K26 I~ Meorl .. nderkandtdalen . ~ Programma "'"' Uilgangopunlon 
K27 lnsc:l'lf<lno Delroe.eltjstiU!ndtdaiiOI • ~ 0 Randvoorwali'den ~ 

K2B L~ Toel<anstige bewonen ., Jnoctrjvi1g 

K.2.9 erenono n Ollfidllino V00<1optgo - ing • Randvoorwall'de--K.2.10 lnvetUn:l81le-..-en~ OVemchl~s ., 
" Programma .... u._.,lon 

K 2 11 orming bestuUIM!t<groop - 0 rJo lnventanstalle 
K.2.12 Vorming ardwleclenweri<groep Archtlede~ 0 --Jo mventanstatle 

Figuur 37: Actorenschema kernwerkgroep 

Bestuurwerkgroep 

De bestuurwerkgroep heeft contact met zowel de notaris als een jurist voor het oprichten van de 

vereniging. Een CPO collectief laat zich als vereniging registreren door zijn juridische opbouw. Het 

bezitten van leden die richting aan het bestuur geven en de besluitvorming kunnen beïnvloeden door 

middel van ALV vergaderingen ligt ten grondslag aan CPO. 

-...... I j J J I i -~ 
COlli - ........ ~_.....,,.. 

8 11 Opridtten -i'lg erer;gi1g • IJ 1 lAL VI~~ 
822 Opololefl- ootlopige- ok . 0 , 

Standaard ~-
823 - QOOCI<o<nn ... !Wo --- • 0 . ~ 1\/ootlopige-
BH Ondomlelcsn-~ ~1111lQ01j!a- . 0 -~ 825 ---.at!lellf>pt'al<en F......-owm:ftt 0 0 0 E_,~ 

826 ()poleien ......... ~ ootlopige ..........et1<ingoovefee- ., 0 0 
_-.ç,_ 

8.27 -goocl<ounng~ ~~-
., 

" 0 ~ 
8.28 ormeieonderlelu!nirç---- P'C plqed oi. n 

829 -goedkeurenplanrotng- T!d- al. n 0 . Planning-
8210 Bepalen---- K>verz;cttt-.--- . n ,, . Ran<t.oorw...-den-nle 
821 1 ClOibereiden /!!.Vs mef wer1tgroepen en adviJW ~ ~ vergadenng "' planntng . n Planni'lg-
8.3 1 Toelsif'G koolellram"'l VO aan- budget Jqeijkt btjstLmg •chlocl . '11• 0 . lndMdueel budgel 

832 -goedkeuren vo 0 . n ,. Woonwonsanenque materialiseling exterieur 

B 33 T- koslenramrlg DO aen .-.clwl..,; budget Mogolijle btjstLmg arthlod • -.Jo 0 . 1-bu:lgel 

834 
- goedkelnn DO DO • n 0 01 mats.-nnQ ntsn«<' 

Figuur 38: Actorenschema bestuurwerkgroep 

Architectenwerkgroep 

De architectenwerkgroep selecteert de architect in nauwe samenwerking met de adviseur. Meerdere 

architecten worden hiervoor benaderd. Het collectief kiest uiteindelijk op basis van het advies van de 

werkgroep en de gegeven presentatie door de architecten. 
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~ I ~ !5 J I i .i!l a 
~ ! ~ ~ 

Code s.q.oces Resullul l<ldlnlaltend downenll 11111!1 
Ar.2.1 Opstellen woonwensen enquête leden/ PvE Overzicht II<Xli'IVo1!!1S91l • i: 0 0 . Voort>eeld document 

Ar.22 Vorrmng lnstaHatie- & Du!J'Zaarnheidwelkgroep Werl<groep instanalie en duurzaamheld • 0 0 Woonwensenenquete 

Ar.2.3 Opstellen entaria architoctenoeleclie Overzicht criteria archrtoclerl991ectie •"' 0 0 Clf, · Woonwensenenquete 

Ar .2.4 Opstellen longhst geschikte archrtocten Overzicht geochlkte archrtocten •' 0 0 oio Criteria archrtectenselectle 

Ar.2.5 AaiMl!ag archrtecten Overncht gèintresseerde archrtocten • i•. 0 <l Achlervang/ Gemeente 

Ar.2.6 Maken ohortlim archltocten Shortltsl archrtocten •"' 0 0 :Ji Reacbe architocten 

Ar.2.7 Voooelectie archrtocten 3 tol 4 archrtecten . r- 0 0 nh Reacbe arellitoclan 

Ar .2.8 Presentatie door archilaeten bjdens Al V Mogelijkheld tot kiezen n Selecoo van archrtocten 

Ar.2.9 Voorberalden keuze archrtoct Archrtocl VOOf CPO project ., 0 0 • Selectie van archttocten 

Ar .2.10 Vormng aannemerwerl<groep Wer1<groep aannemers • 0 ~ ::-1<> Persoonlijke campetenbes leden 

Ar.2.1 1 Vorming bestekwerl<groep Werl<groep bestek • 0 :J "' Peooonlijke competenties leden 

Ar.2.12 Vorming ket.ten-1 sanitairgroep Werl<groep keuken-/ sarrtair • 0 0 -,/ 1 Penoonlqke competenoos leden 

Ar.2.13 Voorbereldng AlVs met archrtect Um DO Structuur io vergadering en planning • ~ n Planning 

Ar.3.1 Voor1ler91äng keuze materiahsalie extenet.J Keuze materialisering exterieur •'· 0 0 • • Woonwensenenquele 

Ar.3.2 Voor1ler01ding keuze materiahsalie mterieur Keuze materialisering interieur • I 0 0 • • Woonwensenenquete 

Ar.3.3 Opstellen optielijst Oplietijst .,. 0 ~ • • Perooonlijke -.sen 

Figuur 39: Actorenschema architectenwerkgroep 

Aannemerswerkgroep 

De aannemerswerkgroep selecteert de aannemer in nauwe samenwerking met de adviseur. Meerdere 

aannemers worden hiervoor benaderd. Het collectief kiest uiteindelijk op basis van het advies van het 

bestuur, adviseur en architect. ___ ..,.,. 
J 3 

i i J i I ~ 8 1i ~ 

ICodo ~ ~ ---JNIII 
~21 Verzamelen nfarmalle GIW.garanlie lnzicllt n GIW.garanlie . 0 ct Gewenst"""' ooledler 
An.2.2 Opslelen adviesweilniet GIWilaranlietb.v. N..V ee.lll! wel'nael GIW~ . 0 . GewenstllSICOcol1e<:llof 

An31 ~critena.- <Nemcht anena aannemers • '- '· oJ·. Relen>nlieprojeden 

An3.2 lnventariM!ren ~ a&I'V'IE!fiWS d.m v ~lislt Ovem::ht mogeiJk geod1ikto aannemers • I 0 - 'J/.• " Cnteria aannememelectie 
An3.3 Aanwaag aannemer.~ -- • I L ~ 'l Aàlt.....-.g/ Gemeenle 
An.3.4 Maken shofUJst aanoernera Oiefzdlt OEJ1nlr8sseerde aarvl9fJ1eB • k 0 c oJ, Readie 88nnernefS 

~35 Opsl...., enquête Reactie aa1'V1911'18B 0 - Cntenacollectief 

~3.6 Opsleloo oholll~t aannemers <MKzK::ht oesc:hb! aannemers • 1- < -: .... Reactie aannemers 

~3J Aanbestec)ng Readie"""""""' ., 0 ., , ., Bestek -nngenJ KadEnlelltngeiV Oplleltjst 
An38 -............. 3tot 4 aannOJ11llfO 'l ,, - 0 lmciYljlboljet/()penl>egroling 

~39 Clndertlandelif ao:oplelle bod aamemer Be!Of aanbod - , ,, lnodwijlboljeU ()peniJegrolng 

f'.n310 VoorberEMd9n keuze 88I'Vl9fT'I9I' lAannemer CPO project •' 0 - . lnochJitlboiJOU()penbegJoll!lg 

An3.11 VOOitleleQlg afgevaardigde- Struclu,. 11 V8lgBdemg en pla~!f~~Ç , Plannong 

Figuur 40: Actorenschema aannemerswerkgroep 

Bestekwerkgroep 

De bestekwerkgroep behoeft geen verdere toelichting. 

.............. I j ~ l I E .. .., 
ij t! ~ 

COde ~ - ----Bs2.1 Coolmie <igemeen 'IOil'WP'dan basisbestek lnzicl'rl n aÇerteen \'OOrW8adan beslek .,,. , • CI'O~ 
Bs22 Cootrole basisbeslek ll !aTlefl'A.'erblg met S'dlllect 80% omvang gehe6e belllek V--- . , 0 • Matertahsalle in-lextenetJ" 

Bs23 Controle opbel•st. 20% cmvana aahele be&tal V-oplooi01ol- . - • Wensen~leden 

Bs31 Cootrolovoorklpog ... ~beotek -- ""' 0 . 0 • VoortoplgalgemeenenopÖ96If!ll.~ 

Bs32 aststellendefiritielbestek Oefinilew opzet !:Jeelek ok 0 . Vooot<w tella-lek 

Figuur 41: Actorenschema bestekwerkgroep 

Installatie-I Duurzaamheidwerkgroep 

De installatie-/ duurzaamheidwerkgroep heeft eventueel contact met een externe adviseur voor het 

ontwerp van de installaties. Een direct gevolg hiervan is dat de kosten per woning zullen stijgen. Het 
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collectief kan kiezen om alleen de leden die hier gebruik van willen maken voor te laten betalen. De 

overige leden kunnen dan een traditionele installatie volgens ontwerp van de architect nemen. 

N41116.J~ I i !5 i ) &l 

l! ~ ~ ~ 8 ~ 
ode ~ Resullut Klldllrsllllel!d clocumenll Jlll1!j 

1.21 Verdiepingsenquête OVerzicht wensen inslalatoe en dwrzaarnheid • 0 0 Uitkomsten woonwensenenquete 
1.2.2 Opslelen rnogelijl<heden instaltsbes OVerzid'lt mogelijl<heden instalisbes • 0 0 • Uitkomsten verdiepingsenquete 

1.2.3 Keuze ~t exterre adv!S9UI Externe adviseur of arcMeet ~ adviseur .,_. 0 ., 0 .,. Ambities colleelief 
1.24 V00!1opige keuze lllstallaties OVerzicht (kosten)installabes .,_. 0 0 • Gesellikte installaties 

1.2.5 Keuze exterre advise<J' Exterre adviseur • h· 0 " • Voorlopige keus installaties 
1.2.6 Voorbereiden dafi,.tieve keuze installaties Onderbouwde keus inslalaties • 0 0 • Advies artiloteel of exterre !id'me<J' 

Figuur 42: Actorenschema installatie-/ duurzaamheidwerkgroep 

Keuken-I Sanitairwerkgroep 

De keuken-/ sanitairwerkgroep heeft contact met diverse leveranciers. Er zal doorgaans pas gebruik 

worden gemaakt van deze optie als de prijs van de aannemer tegenvalt of wanneer er erg veel 

verschillende wensen zijn. Dit laatste komt vaak voor omdat het persoonlijke smaak betreft. 

~ I i ~ I I i .a Jl ~ 1:! 
Code lSUbpnlc:es ...... ICadlmltllnd dar:IMw1lf 111118 
Ks.21 lnventanseran kaukenl sanrtar __,_ OVerzicht keukanl sanitair _",." • a a Wansan mdMduele leden 
Ks.2.2 Keuze weligeen keuken/sanrtair 11 bestek. Weil geen keuken/ sanrtajr m bestek •'-· 0 • • Inventarisatle wemen 
Ks.31 Aanvraag keukenlsamtarlevenmoers Reactie kaukenlsarotair leveraroers • Q 0 Wensen•--
Ks.3.2 OOOemandeHng an selectie keukentsanitair leveraroer Beter aanbod • a 0 011ertes 
Ks.33 VOO!bereiden keuze keuken/sanitair leverander Keuken/ sanitair leverancoer CPO prof9CI • 0 ~ . Aanbod leverancier.~ 
Ks.34 Vcxxbereiden t 1 contad keuken/soortair leverancier 1•1 ccnlact tiewonels met leveranaars • 0 Individueleleden 

Figuur 43: Actorenschema keuken-/ sanitairwerkgroep 

15.3.3 Kritieke momenten en beslismomenteni-documenten 

Uit de werkzaamheden van de werkgroepen volgen te nemen beslissingen door het collectief. Deze 

beslissingen zullen door het hele collectief genomen moeten worden. Per werkgroep zijn de kritieke 

momenten en hiermee samenhangende beslismomenten -documenten af te leiden uit de 

deelprocesschema's en de actorenschema's. 

Op basis van de processchema's van de werkgroepen en de relatie met de AL V's is het mogelijk deze 

kritieke momenten en beslisdocumenten te plaatsen in de officiële fasering van CPO projecten. Per fase 

zijn de beslissingen hieronder weergegeven bestaande uit een opsomming en stroomschema. Per 

beslissing is aangeven vanuit welke werkgroep of partij de input komt en waar de output naartoe gaat. 

Op basis van de codering en symbolen kunnen de beslissingen worden herleid. Onderstaand figuur 

geeft een overzicht van gebruikte symbolen en hun betekenis. 
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0 VllfWijzing intern nur lilde<& we<llgroep 

Verwijring extern naar architect 

Verwijzing extem naar notaris 

Vet'Yi'ijzing extern naar j!Sist 

Verwijzing extern naar aannemer 

VOlWijzing extern nur grondelgenaar 

Figuur 44: Overzicht symbolen 

Oriëntatiefase 

• Ontstaan initiatief 

• Formeren kerngroep 

Figuur 45: Beslissingen oriëntatiefase 

Initiatieffase 

• Grondreserveringsovereenkomst 

• Goedkeuren statuten 

• Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 

• Keuze architect 

• Goedkeuren planning architect 

8 .2.3 8.2.7 

Figuur 46: Beslissingen initiatieffase 

Planvoorbereidingsfase 

• Goedkeuren PvE 

• Keuze externe adviseur 

• Keuze GIW-garantie 
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• Goedkeuren VO 

• Keuze materialisatie exterieur 

• Keuze proefverkaveling 

• Keuze W- installatie/ EPN maatregel 

• Keuze E- installatie 

• Keuze materialisatie interieur 

• Keuze uitvoering keukens collectief/ individueel 

• Keuze keuken/ sanitairleverancier 

• Goedkeuren DO 

• Goedkeuren en toets proefverkaveling 

• Vaststellen lijst met opties 

• Goedkeuren aanbestedingsstukken 

• Keuze aannemer 

• Vaststellen verkaveling 

Figuur 47: Beslissingen planfase 

Bovenstaande uiteenzetting beantwoord de deelvraag: "Wat is het kritieke pad?" Het kritieke pad maakt 

het mogelijk het proces van de werkgroepen te koppelen aan die van het collectief. De vertaalslag van 
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de planning van het collectief naar de fasering van de professionele partijen is hiermee gelegd. Deze 

koppeling wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

15.4 Ontwerp planningsmodel 

In de voorgaande hoofdstukken is het totaalproces binnen een CPO collectief uiteengezet. De volgende 

stap om te komen tot een totaaloplossing is de vertaling van alle gegevens in een integraal model. 

Omdat alle informatie gebaseerd is op processen is gezocht naar een manier om deze overzichtelijk 

inclusief tijd en onderliggende relaties te kunnen verwerken. Het planningspakket Microsoft Project 

2003 beschikt over deze eigenschappen en zorgt ervoor dat het model door vrijwel iedereen kan 

worden bewerkt. Het planningsmodel wordt gebaseerd op de processen/ planningen van het collectief 

en de architect. 

Het resultaat van deze totaalverwerking is schematisch in onderstaand figuur 47 weergeven. In de 

huidige situatie bepaalde het collectief alleen in de oriëntatie- en de initiatieffase de processnelheid 

zoals in figuur 34 zichtbaar is. Door de totale verwerking van de processen van het collectief kan het 

collectief nu de processnelheid op basis van hun eigen werkzaamheden aan de architect meegeven 

tijdens de architectenselectie. Het collectief zal zich altijd nog moeten afstemmen aan specifieke 

wensen van de architect maar het uitgangspunt dat de architect hoe dan ook leidend is, is op deze 

manier ondervangen. Het collectief stuurt nu zijn eigen proces en hiermee de snelheid van het project. 

Figuur 48: Bepaling processnelheid vernieuwd 
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Op basis van eerder genoemde interviews en casestudies zijn de maximale procestijden per deelproces 

bepaald. Deze procestijden zijn voornamelijk gebaseerd op de relatie met de ALV vergaderingen en de 

benodigde tijd vanuit de particulieren om beslissingen te kunnen nemen. Op basis van deze vergaarde 

gegevens kan antwoord worden gegeven op de deelvraag: "Wat is de doorlooptijd van de 

processtappen?". De doorlooptijden per deelproces zijn verwerkt in de oplossing die later in dit 

hoofdstuk volgt en zijn daar in af te lezen. 

Hieronder volgt een uiteenzetting per planning wat er verwerkt is om tot de totaaloplossing te kunnen 

komen. 

15.4.1 Collectief 

De planning van het collectief bestaand uit: 

• Overzicht bestuurvergaderingen 

• Overzicht ALV vergaderingen 

• Overzicht kritieke momenten/ documenten collectief 

• Werkgroepen 

• Individueel 

15.4.2 Architectenplanning huidig 

De planning van de architect bestaand uit: 

• Verkaveling 

• Voorlopig ontwerpfase 

• Definitief ontwerpfase 

• Bouwvoorbereiding 

• Uitvoeringscontract 

15.4.3 Geïntegreerde planning 

Alle planningen zijn in MS project ingevoerd tot het eindresultaat opgenomen in bijlage 8. De volgende 

acties zijn ondernomen: 

• Overname alle deelprocessen in collectief uit gemaakte processchema's. 

• Overname deelprocessen architect uit referentie planningen. 

• Aanbrengen faseringen. 

• Aanbrengen lagenstructuur hoofdzaak- bijzaak. 

• Aanbrengen factor tijd gerelateerd aan AL V's 

• Aanbrengen waar mogelijk synchrone procesgang 

• Afstemming deadlines op kritieke momenten/ documenten tussen de planningen. Bestaande uit: 

o Deadlines collectief 
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o Deadlines werkgroepen 

o Deadlines architect 

Het resultaat is zoals hieronder schematisch weergegeven. Een leesbare variant is opgenomen in 

bijlage 8. Een helder overzicht waarin de onderlinge relaties duidelijk zijn. 

S.T.H.A. (Sven) van Pelt 

0590153 

100 



Eindscriptie CME&UD 

16 Toetsing 

Het uiteindelijke ontwerp, de geïntegreerde planning is getoetst op verschillende manieren. Een 

duidelijke tweedeling is zichtbaar, tijdens het ontwerpen en na afronding van het ontwerp. Tijdens het 

ontwerp is per expert individueel input gevraagd met betrekking op het onderdeel waar deze zijn invloed 

op heeft. Op deze manier zijn alle individuele delen van het proces getoetst, en rest alleen de controle 

van de gehele oplossing. 

Na het ontwerp is de totaaloplossing voorgelegd aan de experts ter beoordeling. Gezien een eventueel 

bevooroordeelde mening van de experts is hiernaast een onafhankelijke partij benaderd. Deze is 

gevonden in een medestudent. Voorwaarde aan de student was dat deze moet beschikken over kennis 

van projectontwikkeling maar geen inzage heeft gehad in de uitwerking van de oplossing. Deze vraag is 

uitgezet binnen de intervisiegroep waar het research proposal van dit onderzoek geëvalueerd is. 

Positief reageerde Ing. Maarten.H.A. Bloks, de oplossing is voorgelegd onderbouwd met de voorgaande 

hoofdstukken uit dit deel. De beoordelingen per expert volgt hieronder: 

16.1.1 Experts 

Voor de toetsing van de oplossing is het eindresultaat, de geïntegreerde planning en de onderliggende 

processchema's voorgelegd in een interview. Op de volgende punten de beoordeling opgesteld: 

• Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 

• Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

• Toepasbaarheid vanuit collectief 

Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 

Het vakgebied van een architect wordt aangegeven als zeer specifiek onderdeel van de bouwwereld. 

Van oudsher wordt een architect gezien als bouwmeester die het bouwproces van A Urn Z in de vingers 

heeft. In het verre verleden was het zeer normaal dat een architect ook het proces van ontwikkelen 

begeleide. Tegenwoordig is ontwerpen een specialistisch vak geworden. De procesbegeleiding van een 

ontwikkeling is hiermee afgesplitst en ook een specialistisch vak geworden. Het toepassen van de 

geïntegreerde planning door een architect wordt daarom niet als wenselijk of juist beoordeeld. Het 

afstemmen en verwerken van de architectenplanning in de geïntegreerde planning wordt wel als zeer 

wenselijk en noodzakelijk geacht. De architect krijgt hierdoor ook weer beter inzicht in de behoeftes van 

particulieren en particulieren op hun beurt in de behoeftes van een architect. 
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Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

Zoals al aangegeven wordt het toepassen van de geïntegreerde planning door een ondersteunende 

partij als zeer wenselijk en noodzakelijk geacht. Het creëren van inzicht in de behoeftes van alle partijen 

is het best te regelen vanuit de ondersteunende partij. De overige deelnemers aan het CPO 

vastgoedproces kunnen doormiddel van de geïntegreerde planning zeker meer inzicht verkrijgen in het 

relatief onbekende CPO proces. 

Toepasbaarheid vanuit collectief 

Het gebruik van de geïntegreerde planning door het collectief wordt gezien als een noodzakelijk feit. 

Wat een ondersteunende partij veelal doet op basis van vakinhoudelijke kennis en gewoonte kan door 

middel van de onderliggende processchema's snel worden vertaald naar een collectief. Daarnaast 

verschaft het particulieren een veel beter en compleet beeld van het ontwikkelen van woningen. De 

complexe samenhang van besluiten is doormiddel van de geïntegreerde planning inzichtelijk gemaakt. 

Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 

Het vakgebied van BIEB advies ligt vooral in het traject wat zich voor de initiatiefase voordoet, de pre

initiatieffase. In deze fase wordt het draagvlak voor een CPO project gerealiseerd. Door heersende 

vooroordelen omtrent het afbreukrisico met betrekking tot de planning en de algemene onbekendheid 

van CPO projecten duurt het vaak erg lang voordat er vanuit de gemeente groen-licht wordt gegeven 

voor een dergelijk initiatief. Het gebruik van de geïntegreerde planning ter onderbouwing van de 

plannen gebaseerd op referentieprojecten heeft een grote waarde om het fenomeen beter inzichtelijk te 

maken bij de overige professionele partijen. Het gebruikte vakjargon in het overzicht is hiervoor 

noodzakelijk. 

Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

Wanneer de geïntegreerde planning wordt gebruikt ter onderbouwing van CPO projecten in de pre

initiatieffase is deze ook geschikt voor de uitvoering ervan mits deze door de juiste partij wordt ingevuld 

en gehanteerd. 

Toepasbaarheid vanuit collectief 

Een collectief kan de geïntegreerde planning, wanneer volledig ingevuld, gebruiken om een volledig 

inzicht in het ontwikkelproces te verkrijgen. Te nemen besluiten en uit te voeren processtappen zijn 

helder uiteengezet en kunnen onder leiding van de ondersteunende partij zeker worden toegepast door 
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een collectief. Als uitbreiding op het huidige model wordt een totale werkwijzer, een handboek 

voorgesteld. De zelfredzaamheid kan van een collectief kan hiermee nog meer worden vergroot. 

Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 

Het vakgebied van BIEB projecten ligt tijdens de initiatiefase. De terugkoppeling op de geïntegreerde 

planning is helder, het model maar zeker de onderliggende processchema's zijn "goud"waard voor 

ondersteunende partijen. Geen enkel bestaande planning is zo gedetailleerd als deze. De collectieven 

vragen om een dergelijke oplossing. Na beoordeling van de overige experts zal de geïntegreerde 

planning daadwerkelijk worden ingezet op de onderzochte fieldcase. De werking van de geïntegreerde 

planning wordt direct aangenomen. Het collectief vraagt om deze verheldering van de procesgang. Veel 

onduidelijkheid waardoor het proces is vertraagd had voorkomen kunnen worden. 

Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

Alle overige vakgebieden zouden de geïntegreerde planning moeten gaan gebruiken. De voor hun van 

toepassing zijnde onderdelen zouden ook door de betreffende partij moeten worden ingevuld. Een 

toegankelijke variant op bijvoorbeeld het internet zou een goede uitbreiding van het huidige model zijn. 

De overige partijen vergroten hun inzicht door middel van de geïntegreerde planning in het CPO proces 

wat ook de processnelheid zal bevorderen. 

Toepasbaarheid vanuit collectief 

Een collectief heeft veel baat bij het gebruik van de geïntegreerde planning. Veel onduidelijkheid 

omtrent het ontwikkelproces wordt bij voorbaat weggenomen. Bij aanvang van een CPO project is 

binnen het collectief direct duidelijk wat er allemaal moet gebeuren. Het stellen van deadlines kan nu 

door het collectief gebeuren en niet alleen vanaf buitenaf. Wanneer het collectief de geïntegreerde 

planning gaat hanteren zal dit leiden tot een verbetering van de processnelheid. Een verbetering aan de 

geïntegreerde planning zou de bewerkbaarheid zijn. Het is nu relatief moeilijk om het model in te vullen. 

Voor een collectief zou het beter zijn met alleen een ingevulde variant te werken. 

16.1.2 Ervaringsdeskundigen 

Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 
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Het collectief beoordeeld de geïntegreerde planning als een goed hulpmiddel bij het doorlopen van het 

ontwikkelproces. De bewerkbaarheid in MS project wordt als een pluspunt ervaren. De onderverdeling 

tot op niveau van werkgroepen is een antwoord op veel heersende onduidelijkheid door het ontbreken 

van dergelijke "werkwijzers" voor collectieven. De invulling van de geïntegreerde planning wordt 

beoordeeld als te complex voor een collectief en wordt hierdoor aan de ondersteunende partij 

toebedeeld. Het gebruik nadat de planning is ingevuld wordt gezien als een oplossing voor de 

heersende onduidelijkheid. 

Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

Zoals al aangegeven wordt het gebruik van de geïntegreerde planning toegewezen aan de 

ondersteunende partij. Deze zal de geïntegreerde planning moeten gaan hanteren en als uitgangspunt 

naar de overige professionele partijen moeten brengen. Wanneer dit wordt gedaan hebben alle partijen 

voordeel aan het gebruik van de geïntegreerde planning. 

Toepasbaarheid vanuit collectief 

Idem aan "Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied", deze uiteenzetting betreft het collectief. 

16.1.3 Onafhankelijke partij 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken uit Deel D en de onderliggende proces- en actorenschema's 

is er een SWOT analyse door Maarten.H.A. Bloks uitgevoerd. Deze SWOT analyse is hieronder 

weergegeven. 

INTERN 

Sterkte 

• Het planningsmodel biedt een basis waarop collectieven kunnen plannen; 

• Het planningsmodel geeft biedt de mogelijkheid het proces en het tijdsbestek inzichtelijk te maken; 

• De oplossing is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende personen en groeperingen 

welke ervaring en kennis hebben op het gebied van CPO; 

• De oplossing omvat het gehele proces van initiatie tot uitvoering; 

• Er is gestructureerd gewerkt van algemeen naar detailniveau; 

• De opbouw van de planningen voor verschillende werkgroepen is samen met de taakverdeling 

herkenbaar voor particulieren en volledig omschreven. 

• Er zijn meerdere praktijkproject gebruikt om deze oplossing met de werkelijkheid te meten; 
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Zwakte 

• Er is gekozen voor de traditionele bouwvorm, andere bouwvormen zijn buiten beschouwing 

gelaten; 

• De rol van de procesmanager is hierdoor onduidelijk omschreven; 

• De gebruikte termen zijn vakkundig; 

• De beperkte onderzoekstijd heeft geleid tot praktisch toepasbare en uitgewerkte leidraad voor 

alleen de ondersteunende partij. 

EXTERN 

Kans 

• CPO projecten kunnen door middel van dit onderzoek efficiënter en gestructureerde gaan werken; 

• De oplossing biedt aanknopingspunten voor detailuitwerkingen voor bijvoorbeeld nieuwe 

organisatievormen rond het CPO of tools voor het bepalen van financiën etc.; 

• Het oplossingsmodel biedt een basis voor een uitwerking van een handboek voor dergelijk 

initiatieven; 

• Het onderzoek ligt in lijn met de reeds uitgevoerde (wetenschappelijke) onderzoeken en biedt 

voldoende basis voor verder onderzoek; 

Bedreiging 

• Het planningmodel is nog niet in de werkelijkheid toegepast; 

• Onervaren personen, welke in dergelijke initiatieven regelmatig voorkomen, kunnen niet overweg 

met een dergelijke planning; 

• De gebruikte termen zijn vakkundig waardoor het voor gebruikers vereist is ervaren en kundig te 

zijn in het bouwproces of zich hier eerst in te verdiepen; 

Alle bevindingen uit bovenstaande wegingen worden verwerkt tot een overzicht van resultaten en 

collusies in het volgende hoofdstuk. 
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17 Resultaten en conclusie ontwerp oplossing 

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting van de behaalde resultaten en conclusie met betrekking tot het 

ontwerp van de oplossing gegeven. Dit hoofdstuk is opgesplitst in een reflectie met betrekking tot de 

behaalde resultaten en een hierop gebaseerde conclusie. De volgende onderdelen worden behandeld: 

reflectie gebruikte methode, reflectie oplossingen en afsluitende een conclusie specifiek over het 

ontwerp. 

17.1.1 Reflectie gebruikte methode 

De oplossing is aan de hand van procesmodellering ontwikkeld. Het gebruik van procesmodellen was 

een juist uitgangspunt om de procesgang bij CPO projecten goed in kaart te kunnen brengen. Bij 

aanvang van het ontwikkelen van de oplossing is aangenomen dat op basis van procesmodellen een 

dekkend ontwerp zou kunnen worden gerealiseerd. Tijdens het ontwerpen bleken de procesmodellen te 

omvangrijk te worden om als oplossing te kunnen dienen. Gaandeweg is gekozen om de 

procesmodellen te verwerken in MS project. Dit pakket ondersteund het gebruik van verschillende lagen 

en is uitermate geschikt voor het aanbrengen van onderlinge verbanden en het verwerken van de factor 

tijd. 

Het ontwerp is overzichtelijk van grof naar fijn gegaan waardoor steeds meer informatie beschikbaar 

kwam en de procesmodellen steeds dichter bij de praktijk kwamen. Er zijn geen problemen of 

beperkingen ondervonden bij het gebruik van procesmodellering voor het realiseren van de oplossing. 

17 .1.2 Reflectie oplossing 

De oplossing is gebaseerd op de gestelde SMART-eisen waardoor deze voldeed aan de afbakening 

van dit afstudeeronderzoek. Ter controle wordt het ontwerp gereflecteerd aan de gestelde SMART

eisen: 

Specifiek: De oplossing moet concreet en duidelijk zijn. Er dienen mogelijkheden te zijn voor verder 

onderzoek naar de oplossing. 

Zoals aangegeven bij de toetsing door de experts alsmede uit de SWOT analyse door de onafhankelijke 

partij blijkt het een werkbare oplossing te zijn met diverse mogelijkheden tot verbeteren en uitbreiding 

van de opgestelde oplossing. 

Meetbaar: De oplossing moet betrekking hebben op de factor tijd en deze moet beïnvloedbaar zijn door 

direct toedoen van de deelnemers. 
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De oplossing betreft een planning waarin de factor tijd een van de afhankelijke randvoorwaarde vormt. 

Zonder factor tijd is het model zelfs niet te gebruiken. De factor tijd is dermate zelf te bepalen dat het 

tempo van de procesgang door het collectief kan worden bepaald. De frequentie van contactmomenten 

binnen het collectief bepaald gedurende de initiatieffase en de oriëntatiefase de doorlooptijd. In de 

planfase bepaald het collectief op basis van de geïntegreerde planning samen met de planning van de 

architect het tempo. Als het collectief haar planning hier juist op afstemt is ook hier de factor tijd 

beïnvloedbaar. Het collectief stuurt nu zijn eigen proces en hiermee de snelheid van het project. 

Acceptabel: De oplossing moet leiden tot een toepassing die bruikbaar is in het toepassingsveld van 

CPO projecten door een ondersteunende partij. 

De oplossing is gebaseerd op directe input vanuit de praktijk vanuit de direct betrokken partijen. De 

input vanuit de betrokken partijen is verwerkt in de oplossing vanuit de behoefte van de ondersteunende 

partij. Het model is dermate professioneel dat het eveneens kan dienen voor gebruik buiten het 

collectief. Binnen het collectief zijn de onderliggende processchema's alsmede de geïntegreerde 

planning als zeer waardevol bevonden. De oplossing kan hierdoor als acceptabel worden beschouwd. 

Realistisch: De oplossing moet leiden tot een toepassing die voor het einde van dit afstudeeronderzoek 

tot stand is gekomen. 

De oplossing is gerealiseerd binnen de gestelde tijd en doelstellingen van dit afstudeeronderzoek en is 

werkbaar. De mogelijkheid tot gebruik maakt het een realistische oplossing. 

Tijdsgebonden: De oplossing moet leiden tot een toepassing die de mogelijkheid bezit tot directe 

uitvoering ervan. 

De oplossing beslaat een universeel toepasbaar overzicht van processen. Door de directe 

bewerkbaarheid kan de oplossing op elk toekomstig collectief worden afgestemd zonder dat het afbreuk 

doet aan het model. De oplossing kan direct in de praktijk worden ingezet omdat deze volledig is 

afgestemd op de huidige procesgang bij CPO projecten. 

17 .1.3 Conclusie ontwerp oplossing 

De uitwerking van het ontwerp op basis van procesmodellering heeft geleid tot een oplossing die voor 

toepassing zijn waarde voor in de praktijk bewezen heeft. De oplossing bevat een combinatie van reeds 

bestaande elementen. De kracht van het ontwerp zit in een vernieuwde combinatie van deze 

elementen. Hieraan ten grondslag ligt de uitgebreide uiteenzetting van alle gebruikte elementen. Het 
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hieruit ontstane ontwerp maakt het ontwikkelproces bij CPO projecten voor alle betrokken partijen 

inzichtelijk en hierdoor beheersbaar. Het onderzochte knelpunt is hierdoor opgelost. Op basis van de 

toetsing kan worden gesteld dat de tijdsduur van de initiatiefase nu beheersbaar is waardoor deze 

minder vertraging zal ondervinden. De centrale vraagstelling van dit afstudeeronderzoek is hierdoor 

beantwoord. 
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18 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk van dit afstudeeronderzoek wordt aan de hand van de probleemstelling, 

vraagstelling met deelvragen en de doelstelling de conclusie en aanbevelingen van dit 

afstudeeronderzoek opgesteld. Deze tweedeling vormt direct de onderverdeling van dit hoofdstuk. De 

conclusie is opgebouwd rondom deze drie onderdelen, de aanbevelingen volgen uit deze bevindingen. 

18.1 Conclusie 

Bij aanvang van dit afstudeeronderzoek is op basis van het vooronderzoek een duidelijk probleem 

gevonden omtrent het onderwerp CPO. Dit heeft geleid tot een zeer goed onderbouwde en heldere 

probleemstelling. De volgende probleemstelling kon worden opgesteld: 

Door een te lange voorbereidingstijd van CPO projecten komen deze vaak niet verder dan de 

initiatiefase. 

De vraagstelling die hieruit volgde was de volgende: 

Kan het proces van de initiatieffase van een CPO project anders worden ingericht of ondersteund met 

als resultaat de tijdsduur van ontwikkelen vergelijkbaar te maken met reguliere projectontwikkeling? 

Het antwoord op bovenstaande vraagstelling is verkregen door het uitvoeren van een brede analyse 

gevolgd door een knelpuntanalyse verwerkt in deel 8 en C van dit afstudeeronderzoek. In de analyse is 

onderzocht op welke manier CPO en reguliere projectontwikkeling met elkaar te vergelijken is. Op basis 

van deze uitkomsten kon worden geconcludeerd dat een dergelijk vergelijk absoluut mogelijk was en 

het verdere onderzoek ook in deze richting geoorloofd was. Het laatste deel van de hoofdvraagstelling : 

" ... de tijdsduur van ontwikkelen vergelijkbaar te maken met reguliere projectontwikkeling" was hiermee 

beantwoord. Tevens was ook de eerste deelvraag "Wat is de geschiedenis en huidige stand van CPO in 

Nederland?"beantwoord en een deel van de hoofdvraagstelling. 

Uit het verdiepingsonderzoek in Deel C aan de hand van de knelpuntenanalyse volgde het meest 

belangrijke knelpuntencluster en categorie voor verder onderzoek. Op basis van de afbakening van het 

onderzoek, opgestelde SMART-eisen, de weging door experts en door verdere analyse met de 

methode van Porras konden de twee belangrijkste knelpunten worden geïdentificeerd, te noemen: 

• Een bouwvorm van meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden. 

• Lange doorlooptijd door slechte besluitvorming en onduidelijkheid tijdens ontwerpfase. 

In Deel D van is het laatste knelpunt gekozen voor verder onderzoek door zijn volledige match aan het 

beoogde type onderzoek, het verwachte resultaat en de gestelde eisen . Om het knelpunt te kunnen 

onderzoeken is een ontwerpprobleemstelling, ontwerpdoelstelling, ontwerpvraagstelling en 
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bijbehorende deelvragen opgesteld. Deze zijn zo opgesteld dat ze de hoofdprobleemstelling, 

hoofddoelstelling en hoofdvraagstelling van dit afstudeeronderzoek konden beantwoorden. De volgende 

deelvragen van zowel gesteld bij de hoofd- als bij de ontwerp deelvragen konden worden beantwoord: 

• Hoe zit het procesmodel van CPO in elkaar? 

• Wat is de doorlooptijd van de processtappen? 

• Wat is het kritieke pad? 

• Waarvan is de doorlooptijd afhankelijk? 

• Hoe betrek je een groep particulieren bij de initiatiefase van CPO projecten? 

• Welke informatie moet op welk moment en op wat voor manier naar wie gecommuniceerd worden 

in de initiatiefase van CPO projecten? 

• Wat zijn succes en faalfactoren in de initiatiefase van CPO projecten voor particulieren en 

gemeenten? 

Op de deelvraag "Hoe betrek je een gemeente bij de initiatieffase van CPO projecten?" is geen direct 

antwoord gevonden omdat deze niet van toepassing bleek te zijn voor het ontwikkelen van de 

oplossing. Het punt is wel indirect aangetipt bij de toetsing van de oplossing en in de knelpuntenanalyse 

maar te summier om een conclusie op te kunnen baseren. De deelvraag heeft verder specifiek 

onderzoek nodig om beantwoord te kunnen worden. 

De antwoorden op bovenstaande deelvragen hebben als input gediend het doel van dit 

afstudeeronderzoek te kunnen realiseren. De opgestelde doelstelling van dit afstudeeronderzoek was: 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het terugbrengen van de tijdsduur van de initiatiefase van CPO 

projecten. 

Om zeker te weten dat met de ontwikkelde oplossing, de geïntegreerde planning, het doel van dit 

afstudeeronderzoek bereikt is de oplossing voorgelegd aan een expert panel. Op basis van 

onderstaande drie criteria is door de experts beoordeeld: 

• Toepasbaarheid vanuit eigen vakgebied 

• Toepasbaarheid vanuit overige vakgebieden 

• Toepasbaarheid vanuit collectief 

Daarnaast is de ontwikkelde oplossing tot slot getoetst aan de gestelde criteria. Uit de toetsing volgde 

dat de geïntegreerde planning voldoet aan al de gestelde criteria. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is bereikt door het oplossen van een van de hoofdoorzaken van 

vertraging gedurende de initiatiefase. Het terugdringen van de tijdsduur is hieruit een direct gevolg. 
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Door het inzichtelijk en beheerbaar maken van het ontwikkelproces in de initiatiefase is een brug gelegd 

tussen particulieren en professionele partijen die nodig was om de tijdsduur van de initiatiefaseterug te 

kunnen brengen. 

Het ontwerp van de geïntegreerde planning is gebaseerd op de gestelde ontwerpvragen. De oplossing 

is ontworpen voor toepassing door de adviserende partij maar ook hanteerbaar door het collectief. De 

oplossing bestaat hiertoe uit drie hoofdonderdelen, te noemen: 

• De stroomschema's 

• De actorenschema's 

• De geïntegreerde planning 

De stroomschema's maken het proces inzichtelijk voor de particulieren in het collectief. Voor aanvang 

van een project heeft het collectief een totaaloverzicht van uit te voeren processen en te nemen 

beslissingen. Het proces is hierdoor inzichtelijk gemaakt en beheersbaar. 

De actorenschema's specificeren de deelprocessen door het benoemen van de actoren per deelproces 

en hun rol bij de uitvoering. Het inzicht van de particulieren in het collectief wordt hiermee versterkt wat 

een positieve uitwerking heeft op de deelprocessen. 

De geïntegreerde planning, verwerkt in een MS project template, slaat een brug tussen het collectief en 

professionele externe partijen. De planning koppelt de interne procesgang van een collectief, afgestemd 

op de particulieren, met de externe procesgang van de professionele partijen zoals die van de architect. 

De geïntegreerde planning is zo ontworpen dat deze door een adviserende partij met CPO kennis kan 

worden ingevuld en toegepast. De geïntegreerde planning moet gezien worden als een succesrecept 

voor CPO projecten. Dit wil zeggen dat een collectief met alleen het succesrecept nog niet zelfstandig 

het project kan uitvoeren. Ter verduidelijking, een kok met een perfect recept hoeft nog niet succesvol 

en lekker te kunnen koken. Hier komen veel meer factoren bij kijken of het recept daadwerkelijk 

resulteert in een succesvol en lekker gerecht. Ook dit is van toepassing op CPO collectieven. De 

geïntegreerde planning kan de ervaren vertragingen uit de bestudeerde cases ondervangen mits juist 

toegepast en wel door een professionele adviserende partij. 

Door het ondervangen van de onduidelijkheid zoals die nu wordt ervaren bij CPO projecten wordt door 

de experts uit het bedrijfsleven de ontwikkelde oplossing om vertraging tijdens de initiatiefase terug te 

dringen als een goede en direct werkbare oplossing beoordeeld. De doelstelling van dit 

afstudeeronderzoek is hierdoor behaald. 
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18.2 Aanbevelingen 

Op basis van de getrokken conclusies kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. 

Aanbevelingen met een directe link in dit afstudeeronderzoek voorzien van directe onderbouwing en 

aanbevelingen voor verder onderzoek. Deze laatste aanbeveling voor verder onderzoek volgen ook uit 

dit afstudeeronderzoek alleen missen een directe invulling waarvoor verder onderzoek nodig is. 

18.2.1 Aanbevelingen uit onderzoek 

Op basis van het gehele uitgevoerde onderzoek, zowel op theoretische- als praktijkbasis kunnen de 

volgende aanbevelingen worden opgesteld, per onderwerp: 

Ondersteuning CPO collectief 

De noodzaak tot onafhankelijke ondersteuning door een professionele partij is tijdens dit 

afstudeeronderzoek meerdere malen naar voren gekomen. De geïnterviewde experts vanuit de 

gemeente, de architect, achtervang en deelnemers van de CPO case projecten benadrukken de 

waarde van een onafhankelijke partij. De ondersteunende partij zorgt voor een kennisbrug tussen de 

particulieren en de professionele partijen. Daarnaast zorgt een ondersteunende partij voor een wakende 

en bemiddelende functie bij eventuele belangenverstrengelingen. Het verplicht aanstellen van een 

ervaren ondersteunende partij, zo vroeg mogelijk in het proces bij CPO projecten, zou hierdoor moeten 

worden opgenomen in de randvoorwaarde die een gemeente kan stellen aan CPO projecten. 

Selectie architect 

Bij de selectie van een architect moet een collectief een volledig overzicht aanleveren van het wensen/ 

eisenpakket voor het te maken ontwerp. Een duidelijke uitspraak met betrekking tot de mate van 

individuele verwerking van woonwensen ligt hieraan ten grondslag. Het uitgangspunt van CPO is 

natuurlijk de volledige inspraak van een particulier in het ontwerp van hun woning, echter moet een 

duidelijke kanttekening worden geplaatst. Bij CPO gaat het om individuele inspraak in een collectief 

ontwerp. De basisgedachte van een collectief moet bestaan uit een basisontwerp waarop de individuele 

wensen kunnen worden geprojecteerd. Het te selecteren architectenbureau moet dit belang 

onderkennen en kunnen behartigen. Wanneer een architect het collectief uit het oog verliest ontstaat er 

een groot afbreukrisico met betrekking tot de financierhaalbaarheid. Een ervaren architect met CPO of 

een architect met een sterke persoonlijkheid en beschikt over commucatieve vaardigheden die nodig 

zijn om met particulieren te kunnen werken is noodzakelijk voor het succes van een CPO project. 

18.2.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Op basis van de uitgevoerde toets van de oplossing, de geïntegreerde planning volgen de volgende 

aanbevelingen voor verder onderzoek: 

S.T.HA (Sven) van Pelt 

0590153 

113 



Eindscriptie CME&UD 

Mogelijke bouwvormen 

In dit afstudeeronderzoek is uitgegaan van een traditioneel bouwproces. De overige bouwvormen, zoals 

bijvoorbeeld een Bouwteam zijn niet beschouwd. Het ontbreken van cases in de praktijk bij uitvoering 

van dit afstudeeronderzoek ligt hieraan ten grondslag. Bij de afronding van dit onderzoek bestaan de 

ideeën bij de geïnterviewde ondersteunende partijen om ook hier mee te gaan experimenteren. De 

mogelijkheid tot het inpassen van het gebruik van de geïntegreerde planning en de procesmodellen 

voor een collectief moeten hiervoor extra worden onderzocht. 

Optimaliseren geïntegreerde planning 

De ontwikkelde geïntegreerde planning is door het vakjargon niet geschikt bevonden om te kunnen 

worden ingevuld door een particulier. Het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en de 

mogelijkheid tot interactief gebruik door particulieren is niet verder onderzocht door tijdgebrek. De 

ervaringsdeskundige geïnterviewd gedurende dit afstudeeronderzoek geven aan dit een zeer wenselijke 

functionaliteit te vinden mits de particulieren ondersteund blijven door een professionele partij. Het 

besef van het ontwikkelproces en samenhangende beslissingen kan hierdoor nog meer verbeterd 

worden. Op welke manier de geïntegreerde planning geschikt te kunnen maken voor particulier gebruikt 

moet nader onderzocht worden. 

Opstellen handboek 

Op basis van de ontwikkelde processchema's is het mogelijk een universeel handboek te realiseren 

voor direct gebruik door particulieren, individueel of gezamenlijk in een collectief. De noodzaak voor 

professionele ondersteuning blijft hierdoor nog wel bestaan alleen kan bij een beter besef van het 

ontwikkelproces door de particulieren de procesgang nog meer verbeterd worden. Verder onderzoek 

naar marktvraag en specifiek gewenste informatie door collectieven is hiervoor noodzakelijk. 

Informatie uitwisseling 

Tijdens het afstudeeronderzoek is meerderenmalen opgevallen dat er veel onduidelijkheid bestaat 

binnen collectieven omtrent beschikbare informatie, versiebeheer en al dan niet genomen beslissingen. 

De mogelijkheden om dit beter te faciliteren door een ondersteunende partij verdiend zeker 

vervolgonderzoek. 

CPO in samenwerking met projectontwikkelaar 

In de huidige situatie bij CPO projecten wordt de projectontwikkelaar als een concurrent gezien. Uit het 

onderzoek blijkt dat de werkzaamheden door een ondersteunende partij nagenoeg gelijk zijn aan die 

van een projectontwikkelaar. Door het grote grondbezit en kennis van ontwikkelen zou een 

projectontwikkelaar een uitstekende partij om niet als tegenstander maar als medestander te hebben. 

Een verandering in de attitude van de projectontwikkelaar ligt hieraan ten grondslag. Tot nu toe worden 
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de mogelijkheden tot samenwerken met een projectontwikkelaar te sterk onderkend door de heersende 

vooroordelen. Een projectontwikkelaar zou er goed aan doen zich niet te laten beperken door CPO 

maar juist als uitbreiding op hun functiewaaier moeten zien en zich zo ook op de markt moeten 

positioneren. Verder onderzoek naar de mogelijkheden bij een projectontwikkelaar is hiervoor 

noodzakelijk. 
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