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Research Proposal CME&UD 

Voorwoord 

Voor u ligt het research proposal dat ter voorbereiding dient voor het 
afstudeeronderzoek dat uitgevoerd gaat worden ter afronding van mijn studie 
Construction Managementand Engineering (CME) aan de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek zal worden uitgevoerd 
binnen het onderzoeksgebied van Prof. Dr. Wim Schaefer en Prof. Dr. Bauke de 
Vries. De onderzoeksgebieden beslaan de onderwerpen privatisering van 
steden 'door marktpartijen en analyse en voorspellen van besluitvormingsprocessen. 
Mijn interesse in deze onderzoeksgebieden is groot, vooral in de mogelijkheden die 
ontstaan wanneer deze twee worden gecombineerd. 

Het afstudeeronderzoek zal worden uitgevoerd bij Stevens Van Dijck 's
Hertogenbosch. Stevens Van Dijck is een bouwmanagement- en 
huisvestigingsadviesbureau. Door het specifieke onderzoeksgebied is er een 
samenwerkingsverband aangegaan met BIEB. BIEB is een onderneming die 
gespecialiseerd is in begeleiding van particulieren bij collectief opdrachtgeverschap. 

Dit rapport bestaat uit een research proposal voorzien van bijlagen. Wanneer het 
lezen van dit rapport bij u vragen oproept ben ik graag bereid deze te beantwoorden. 

Sven van Pelt 

's-Hertogenbosch, 7 december 2007 

S.T.HA (Sven) van Pelt 
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Construction Managementand Engineering & Urban Development (CME&UD). 
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Prof. Dr. Ir. W.F. (Wim) Schaeter 
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E-mail: b.d.vries@bwk.tue.nl 

Portfoliomentor: 
Ir. P.H.H.J. (Piet) van Drunen 
Faculteit Technologie Management 
PAV A.10, TUle 
Tel: +31(0) 40 247 3520 
E-mail: p.h.h.Lv.drunen@tm.tue.nl 

Showcase portfoliomentor: 
A.F.W.M. (Ton) Davits 
Faculteit Bouwkunde 
VRT 7.28, TUle 
Tel: +31(0) 40 247 4735 
E-mail: a.f.w.m.davits@bwk.tue.nl 

Showcase portfolio website: http:/lwww.student.tue.niiRis.t.h.a.v.peiUPortfoliowebsite 

FutureSite: 
Ir. F.J.M. (Frans) van Gassel 
Voorzitter FutureSite 
VRT 8.15 
Tel: +31(0) 40 247 4077 
E-mail: f.Lm.v.gassel@bwk.tue.nl 
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Begeleidingscommissie afstudeerbedrijf Stevens Van Dijck 's-Hertogenbosch 

Algemeen I dagelijkse begeleider: 
Ir. RB. (Roei) Smit 
Directeur/ Partner Stevens Van Dijck 
Rompertdreef 1 b, 5233 EO 's-Hertogenbosch 
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Adviseur recht: 
Mr. W.J.H. (Wim) Wenselaar 
PAV 01.14, TU/e 
Tel: +31(0) 40 247 3236 
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Adviseur stedenbouw: 
Ir. S.J.E. (Stephan) Maussen 
VRT 8.36, TU/e 
Tel: +31(0) 40 247 3792 
E-mail: s.j.e.maussen@bwk.tue.nl 
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Leerdoelen 

Bij de aanvang van de Masteropleiding CME is het portfolio-onderwijs 
geïntroduceerd. Hiervoor dienen tijdens het doorlopen van de studie een aantal 
competenties gerealiseerd te worden. Deze zijn door mij tijdens het reguliere 
studieprogramma uitgevoerd en behaald. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om 
tijdens het afstuderen nieuwe leerdoelen op te stellen die concreet op het onderzoek 
kunnen worden afgestemd. De leerdoelen die ik mijzelf tijdens het afstuderen stel zijn 
onder te verdelen in de volgende categorieën: 

Innovatie in de bouwwereld 

Ontwikkelen van kennis van de laatste innovaties in de bouwwereld 
Ontwikkelen van kennis van innovatie-implementatie in de bouwwereld 

In het afstudeeronderzoek wil ik me verdiepen in recente innovaties op het gebied 
van gebiedsentwikkeling van stedelijke gebieden met de bijhorende 
(on)mogelijkheden die hiermee samenhangen. 

Gebiedsantwikkeling 

Ontwikkelen van kennis en kunde over gebiedsentwikkeling 
Ik wil mijzelf verdiepen in het onderwerp Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 

In het afstudeeronderzoek wil ik me richten op gebiedsentwikkeling betreffend 
stedelijke gebieden middels CPO. 

Bouwmanagement en advisering 

Ontwikkelen van kennis en kunde van bouwmanagement en advisering 
Ik wil mijzelf verdiepen in de projectorganisatiestructuur van een CPO project 
Ik wil mijzelf verdiepen in samenwerking- en communicatievormen bij een CPO 
project met als verdiepingspunt de initiatieffase. 

In het afstudeeronderzoek wil ik me richten op bouwmanagement en advisering, met 
een verdieping naar CPO. De hiermee gemoeide projectorganisatiestructuur, 
samenwerking- en communicatievormen wil ik duidelijk in kaart brengen. Met als 
uiteindelijk doel een voorstel ter ondersteuning van de initiatiefase. 

S.T HA (Sven) van Pelt 
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Afstudeeronderwerp 

Aanleiding 

De aanleiding van dit onderzoek is tweeledig; naast de zeer actuele politieke status 
speelt de vele aandacht vanuit diverse marktpartijen een belangrijke rol. 

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 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. 

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. 

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, 2007) 

S T.HA (Sven) van Pelt 
0590153 
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Probleemkader 

Markt 

De vraag naar woningen in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Waar in het 
verleden de huurwoning het meest in trek was groeit nu de vraag naar 
koopwoningen. De vraag naar eengezins koopwoningen is het grootst echter is er 
niet voldoende aanbod om in de vraag te kunnen voorzien . 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 (2007) 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. Onderstaand schema geeft dit 
visueel weer. (VROM, 2007) 

Belangstetling voor bouwen op een eigen kavel 

alle woningzoekenden 

[
---·------~------~] 

1.910.000 
--------~~~---------------· 

·., 

belangstelling voor ~-------3~-;~~~0 ~~ __ 
7 

e igen bouwkavel L __j 

bij 20% hogere kosten 

bij 20% hogere kosten en 
een half jaar langere bouwtijd 

I 
I 

' ~-

134.000 
I 

-~ 

120.000 _] 

zelf ontwerpen 22 ~ 

samen met een architect 47 ~ 
uit catalogus 26% 

weet niet 6% 

100% 

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. 

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 

STHA (Sven) van Pelt 
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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 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 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 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 monopolypositie 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, 2007) 

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

Projectkader 

Het onderzoek richt zich op de actoren particulieren, gemeenten, 
bouwprocesmanagers, architecten en aannemers. Het streven is om duidelijkheid en 
inzicht te creëren in de initiatieffase van CPO projecten, waardoor onderbouwde 
keuzes gemaakt kunnen worden door het collectief. Daarbij is het onderzoek gericht 
op stedelijke herontwikkelingsgebieden binnen Nederland waar verregaande 
privatisering van het te ontwikkelen gebied een basisuitgangspunt is. 

Met duidelijkheid en inzicht in de initiatieffase 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. 

Begripsbepaling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Het particulier opdrachtgeverschap kent enkele varianten. Het ministerie van 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". 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 
rijwoningen of appartementen. Veelal wordt daartoe een vereniging of stichting 
opgericht, die als contractpartner voor de gemeente optreedt. De eerste variant wordt 
geschaard onder de 'traditionele eigenbouw', de tweede onder 'collectief particulier 
opdrachtgeverschap'. (KEI, 2007) 

De literatuur omschrijft het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als een van de 
meest interessante opties voor particulier opdrachtgeverschap ten behoeve van de 
realisatie van woningen. 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 (af)bouw van de woning, worden dan ook niet tot particulier 
opdrachtgeverschap gerekend. Daarnaast zijn er tal van mengvormen bekend. Zo 
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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 samenvoegen en/of renoveren. (KEI, 2007) 

Dit onderzoek zal zich beperken tot de zuivere vorm van collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Op de vraag hoe dergelijke projecten ondersteund dienen te 
worden in de initiatieffase om ze te laten slagen bij overheden en particulieren 
bestaat nog geen concreet antwoord. 

Probleemstelling 

De aanleiding van dit onderzoek is de volgende probleemstelling: 

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

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is: 

"Het doel van het onderzoek is het terugbrengen van de tijdsduur van de initiatieffase 
van CPO projecten': 

Vraagstelling 

Om dit doel te kunnen bereiken wordt antwoord gezocht op de volgende 
vraagstellingen: 

"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?" 

Deelvragen 

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

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? 
Wat is het kritieke pad? 
Waarvan is de doorlooptijd afhankelijk? 
Wat zijn succes en faalfactoren in de initiatieffase van CPO projecten voor 
particulieren en gemeenten? 
Hoe betrek je een groep particulieren bij de initiatieffase van CPO projecten? 
Hoe betrek je een gemeente bij de initiatieffase van CPO projecten? 
Welke informatie moet op welk moment en op wat voor manier naar wie 
gecommuniceerd worden in de initiatieffase van CPO projecten? 
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Technisch ontwerp 

Research 

De opzet van het onderzoek zal bestaan uit de volgende te onderzoeken research 
aspecten en daarop afgestemde research methodologie. 

Research aspecten 

Om tot resultaten te komen zijn de volgende onderdelen van onderzoek opgesteld: 
Literatuuronderzoek naar CPO en traditionele projectontwikkeling 
Case onderzoek naar CPO 
Plan van Aanpak (PvA) voor de ondersteuning van de initiatie van CPO 
Programma van Eisen (PvE) voor de ondersteuning van de initiatie van CPO 
Ontwerp van een procesmodel voor de ondersteuning van de initiatie van CPO 
Berekening doorlooptijd aan de hand van procesmodel 

Research methodologie 

Het onderzoek zal in de vorm worden gegoten van een toepassingsgericht 
wetenschappelijk onderzoek. Dit gezien het feit dat het opstellen van een oplossing 
voor in de praktijk het gewenste resultaat is. 

Het onderzoek zal starten met een verkenning van de Nederlandse woningmarkt 
naar de ontwikkelingen en toepassing van CPO en traditionele projectontwikkeling in 
de literatuur. Er zal ongestructureerd worden gezocht naar literatuur op internet en in 
bibliotheken. Deze informatie zal vervolgens worden geordend en verwerkt in een 
literatuurstudie. 

Het vervolg op het literatuuronderzoek zijn case studies bij BIEB waar veelvuldig 
CPO is toegepast. Deze praktijk ervaringen zullen worden vergeleken met de 
eerdere bevindingen uit het literatuuronderzoek. Naast literatuuronderzoek en case 
studie(s) zullen met betrokken partijen interviews worden aangegaan. Ter validatie 
van de gevonden bevindingen. 

Een knelpuntenanalyse volgens de Porras-methode, met oorzaak- en gevolgschema 
en een stroomschema, op basis van het literatuuronderzoek de case studies en 
interviews zullen worden gebruikt om het PvA en PvE op te kunnen stellen. 

Vervolgens zal een Plan van Oplossing op basis van de input van al het voorgaande 
worden opgesteld door het opstellen van morfologische schema's met als 
eindresultaat een aangepast procesmodel voor de ondersteuning van de initiatie van 
CPO. 
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Ontwerp 

Het ontwerp binnen dit onderzoek zal bestaan uit de volgende te onderzoeken 
ontwerpaspecten en daarop afgestemde ontwerpmethodologie. 

Ontwerpaspecten 

De ontwerpaspecten van het onderzoek beslaan voornamelijk uitwerking van de 
researchvragen en aspecten uit het vorige hoofdstuk. Na het uitvoeren van het 
onderzoek per researchvraag en aspect kan vervolgens per vraag en aspect een 
conceptinvulling, een definitieve invulling en afsluitend een evaluatie worden 
opgesteld. De verkregen informatie uit het onderzoek zal worden verwerkt in een 
procesmodel voor de procesmanager. 

Ontwerpmethodologie 

De ontwerpmethodologie van het onderzoek zal per aspect volgens de structuur, 
opgenomen in bijlage 1, worden uitgevoerd. Om de ontwerpaspecten te kunnen 
onderzoeken zal gebruik worden gemaakt van semigestructureerde interviews met 
experts en betrokkenen uit de praktijk. De vragen zullen gebaseerd worden op de 
opgedane kennis uit het literatuuronderzoek. Onderzoeksdata uit al gerealiseerde 
onderzoeken naar CPO zullen wanneer bruikbaar overgenomen worden. Door het 
samenwerkingsverband met BIEB is het mogelijk een concrete invulling te geven aan 
het beoogde ontwerp. 

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 beheersingsaspec1en 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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Beheersplan 

Om de voortgang en de kwaliteit van het afstudeeronderzoek te kunnen waarborgen 
is een planning en een plan ter afdekking van risico's opgesteld. 

Planning 

De algemeen vastgestelde doorlooptijd van het afstuderen bedraagt zuiver 26 
weken. Rekeninghoudend met vakanties en werkzaamheden voor het bedrijf is de 
een algemene planning op te stellen rondom de volgende onderdelen: 
literatuuronderzoek, afbakenen en opstellen onderzoek, eindrapport, afstudeerartikel, 
wetenschappelijk paper, begincolloquium, tussencolloquium, groenlicht gesprek, 
eindcolloquium en tot slot showcaseportfolio 2. De planning is als balkenplanning 
opgenomen in bijlage 2. 

Risico's 

Tijdens het afstuderen bestaat de kans dat de planning niet gehaald of haalbaar blijkt 
te zijn. Het grootste afbreukrisico ligt naar mijn mening bij de contacten met experts 
uit de praktijk ten behoeve van het opstellen en onderbouwen van het onderzoek 
doormiddel van cases. Vooralsnog lijkt er voldoende literatuur beschikbaar om een 
literatuurstudie van hoge kwaliteit neer te kunnen zetten. Daarnaast heb ik meer dan 
genoeg vertrouwen dat contact met de praktijk geen probleem hoeft op te leveren 
gezien de vele mogelijke ingangen vanuit het afstudeerbedrijf. 

Mochten er desondanks andere problemen ontstaan, wil ik deze tijdig signaleren en 
communiceren tijdens een voortgangsoverleg en dit kortsluiten met mijn 
afstudeerbegeleiders. 
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Bronnen 

Deskundigen 

Op het CPO gebied zijn een aantal deskundigen aan te wijzen. Onderstaande 
personen I bedrijven zal ik tijdens mijn afstuderen benaderen ter verificatie van het 
onderzoek. Deze lijst zal in de komende periode verder aangevuld worden. 

Naam Bedrijf/ instelling 
Mr. W.J.H. (Wim) Wenselaar Faculteit TM Recht TU/e 
Ir. S.J.E. (Stephan) Maussen Faculteit Stedenbouw TU/e, BIEB 
Dhr. H .. (Hans) Vos SEV Realisatie 
Dhr. T. (Teun) de Bok BIEB 
Dhr. H. (Harry) Bakker VROM 
.. 

Referentieprojecten 

Naast deze deskundige zijn een aantal referentieprojecten in de literatuur bekend. 
De betrokken partijen kunnen eventueel achterhaald worden voor informatie. 
Onderstaande referentieprojecten zijn in de literatuur bekend. Deze lijst zal in de 
komende periode verder aangevuld en aangepast worden. 

Naam 
Mi akoma di color 
Koop je eigen Bijlmer 
Amsterdamsebuurt 
Biz Botuluyuz 
Dibbetsstraat 
Rustenburg Oostbroek 
Roombeek 
Nieuw Leyden 
De Omscholing 
Marinus (West) 
Wallisblok 
Zandstraat 
Plan Cappens 
Terbregse.nl 
.. 
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Amsterdam, Bijlmer 
Amsterdam, Bijlmer 
Haarlem 
Rotterdam 
Den Haag 
Den Haag 
Enschede 
Leiden 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Bladel 
Bladel 
Nieuw Terbregge 
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De volgende trefwoorden zijn gebruikt bij het zoeken van informatie van CPO: 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
Collectief Opdrachtgeverschap 
Particulier Opdrachtgeverschap 
Bouwen in eigen beheer 
Eigen Bouw 
Eigen initiatief 
Burgerinitiatief 
Collective assignments 
Private finance initiative (PFI) 
Gated community 
Private stad 
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Bijlage 2-

Succes- en faalfactoren 



Succes· en faalfactoren 

De knelpunten uit het afstudeeronderzoek hangen nauw samen met onderstaande gevonden succes

en faalfactoren. De succes- en faalfactoren zijn onderverdeeld in een categorie algemeen en specifiek. 

Algemeen 

• Randvoorwaarden vanuit de gemeente moeten duidelijk gesteld worden 
• Randvoorwaarden moeten redelijk zijn 
• Provincie neemt initiatief om gemeente te stimuleren inzake CPO (Brabant) 
• Rol/ kennis van het adviesbureau (staat het groepsproces centraal) 
• Het gevoel dat je het zelf hebt gedaan (meer dan catalogusbouw) 
• Werkverdeling door het instellen van commissies 
• Het accepteren van verschillen tussen de deelnemers 
• Architect die ook bouwkundig onderlegd is 
• Emancipatie 
• Indien corporaties kopersverenigingen willen faciliteren 
• Enthousiasme bij alle deelnemers (kopers en professionele partijen) 
• Communicatie 
• Maatschappelijk belang 
• Leefbaarheid van de dorpen 
• Bewonersinvloed 
• Veel m3 voor weinig geld 
• Betrokkenheid van eindgebruiker in het proces 
• Mogelijkheid om ontwerp zelf te verbeteren 
• Meedenkende gemeente 
• Koppeling tussen prijs en doelgroep 
• Overbrengen van informatie en kennis aan bewoners door professionele partijen 
• Duidelijke visie van de architect op de locatie 
• Er moet sprake zijn van een 'klik' tussen bewoners en andere partijen (o.a. architect) 
• Goede aannemersselectie 
• CPO is goedkoper 
• Door het collectief wordt het betaalbaar en bereikbaar 
• Er ontstaat altijd iets van een collectieve inrichting 
(Maussen, 2007) 

Specifiek 

Locatie 

Succesfactoren locatie: 

• locatie is gelegen in populaire of geliefde wijk 

Faalfactoren locatie: 

• parkeerproblematiek, (drugs)overlast, vervuiling, voorzieningenaanbod 



Werving 

Succesfactoren werving: 

• bij werving richten op doelgroep die past bij woonmilieu van de locatie (zie schema) 

Faalfactoren werving: 

• te veel afgaan op makelaarsadvies 

Projectomvang 

Succesfactor projectomvang: 

• projectomvang bij externe werving bij voorkeur rond de 30 woningen 
• bij kleine projecten (1 0-20 woningen) gericht zoeken naar trekkers 

Faalfactoren projectomvang: 

• financiële haalbaarheid bij kleine projecten in verband met ontbreken schaalvoordeel en hogere 

bijkomende kosten 

Bouwvorm 

Succesfactoren bouwvorm: 

• bij renovatie een kopersgroep die affiniteit met de bebouwing heeft 

• eengezinswoningen en stadswoningen op binnenstedelijke locaties 

Faalfactoren bouwvorm: 

• onvoorziene problemen bij renovatie 

• meergezinswoningen die geen extra kwaliteit bieden 

Koopsom 

Succesfactoren koopsom: 

• goede prijs-kwaliteitverhouding 

• inkomenstoets vooraf voor kopers met daarin investeringsruimte 

Faalfactoren koopsom: 

• marktontwikkelingen kunnen leiden tot forse verhoging V ON-prijzen 

• werving op goedkoop kan leiden tot haalbaarheidsproblemen bij tegenvallers 

• speculanten die afkomen op relatief lage VON-prijzen 



Samenstelling kopersgroep 

Succesfactoren kopersgroep: 

• reeds bestaande groep neemt initiatief 

Faalfactoren kopersgroep: 

• te groot verschil tussen inzet trekkersgroep en gewone leden 

• rechtlijnigheid in doelstelling kopersgroep 

Trekkersgroep 

Succesfactoren trekkersgroep: 

• samenstelling op basis van vaardigheid en motivatie 

• communicatie tussen trekkersgroep en kopers vooraf vastleggen 

• beloning leden trekkersgroep met eerste kavelkeus 

Faalfactoren trekkersgroep: 

• ontbreken van teamspirit bij trekkersgroep 

• achtervang die zich te nadrukkelijk met opdrachtgeverschap bemoeit 

Samenwerking 

Succesfactoren samenwerking: 

• alle partijen vinden slagen project belangrijk 

• vertrouwen in elkaar 

Faalfactoren samenwerking: 

• twijfel in haalbaarheid bij een partij 

Subsidie en grondkosten 

Succesfactoren subsidie en grondkosten: 

• lage(re) grondkosten 

• onderhandelbaarheid grondkosten bij onvoorziene tegenvallers 

• subsidies als startmotivatie 

• duidelijkheid over manier van berekening grondkosten 

Faalfactoren subsidie en grondkosten: 

• casco-oplevering en grondkosten over inbouwpakket 

• verlaagde grondkosten zonder antispeculatiebeding 



Projectvoorbereiding 

Succesfactoren projectvoorbereiding: 

• uitgewerkt plan van aanpak met communicatieparagraaf 

• verplichting tot het inhuren van deskundigen 

• overzicht van adviseurs en inzicht in kosten daarvan 

Faalfactoren projectvoorbereiding: 

• overregulering voor groepen die zelf initiatief hebben genomen 

Adviseurs 

Succesfactoren adviseurs: 

• juiste adviseurs per fase en goede overdracht 

• ervaring adviseurs met collectief particulier opdrachtgeverschap 

• combinatie architect, aannemer en kopersadviseur moet goed zijn 

Faalfactoren adviseurs: 

• architect in rol kopersadviseur 

(Steunpunt wonen, 2003) 
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Overzicht afgenomen interviews 



Lijst van interviews 

Overzicht van het aantal afgenomen interviews per partij, besproken onderdelen van ontwerp en de 

genomen besluiten. 

Interview 1: Controle architectenplanning en planning collectief 

Architectenplanning en planning collectief moeten aan elkaar gekoppeld worden. Planning collectief 

moet voorlopen op de architecten planning. 

Interview 2:Controle voorstel oplossingsrichting 

Opdeling in werkgroepen is goed, koppeling met collectief door besluitmomenten in afstemming op de 

planning van architect is wenselijk. 

Interview 3: Controle oplossing 

Volledig opgenomen in verslag. 

Interview 1: CPO algemeen 

Verkenning van CPO binnen bedrijf. Voorstel tot onderzoek richting gemeenten, deze zijn kaderstellend. 

Uitvoeren studie naar problematiek omtrent CPO. Voorstel om gespecialiseerde adviesbureaus te 

benaderen voor actuele cases. 

Interview 2: Controle voorstel oplossingsrichting 

Oplossingsrichting in ondervangen problemen binnen collectief volgt uit onderzoek en heeft voorkeur. 

Om de beslismomenten inzichtelijk te maken moet de documentenstroom worden bekeken. 

Beslissingen worden op basis van deze documenten gemaakt. 

Interview 3: Controle oplossing 

Oplossing is zoals voorstel uitgewerkt. Geen opmerkingen op eindresultaat. Meerdere adviezen voor 

vervolgonderzoek worden gegeven. Deze zijn verwerkt in Deel E. 



Interview 1: CPO algemeen 

Verkenning CPO in algemeen. Discussie over ervaringen met betrekking tot CPO, resulterend in 

voorstel tot verder onderzoek richting collectief. 

Interview 2: Controle voorstel onderzoeksrichting 

Voorstel om processen binnen collectief te onderzoek is aanvaard, wel afstemmen op randvoorwaarden 

zoals eisen overheid etc. 

Interview 3: CPO voortraject in politiek 

Ter verbreding van inzicht een discussie over de invloed van de politiek op CPO projecten. Zowel 

landelijk als door gemeente. Randvoorwaarden opgenomen in knelpuntenanalyse. 

Interview 4: Controle voorstel oplossingsrichting 

Oplossing is zoals voorstel uitgewerkt. Aantal herschikkingen in procesgang. Verder compleet. 

Interview 5: Controle oplossing 

Volledig opgenomen in verslag. 

Interview 1: CPO algemeen 

Verkenning CPO in algemeen. Discussie over ervaringen met betrekking tot CPO, resulterend in 

voorstel tot verder onderzoek richting collectief. 

Interview 2: Basis opbouw CPO collectief 

Uiteenzetting op basis van processchema's uit literatuur. Basisschema's opzet voor verder uitwerking 

op basis van notulen en projectplanning van referentie cases. Verdeling in werkgroepen, collectief, 

architect, bestuur en ALV momenten 

Interview 3: Kernwerkgroep en Bestuurwerkgroep 

Verdieping in uiteenzetting voor deze werkgroepen. Alle deelprocessen worden benoemd in relatie tot 

andere werkgroepen, collectief en ALV vergaderingen. 



Interview 4: Architectenwerkgroep 

Verdieping in uiteenzetting voor deze werkgroep. Alle deelprocessen worden benoemd in relatie tot 

andere werkgroepen, collectief en ALV vergaderingen. 

Interview 5: Aannemerswerkgroep 

Verdieping in uiteenzetting voor deze werkgroep. Alle deelprocessen worden benoemd in relatie tot 

andere werkgroepen, collectief en ALV vergaderingen. 

Interview 6: Bestekwerkgroep en Installatie-I Duurzaamheidwerkgroep 

Verdieping in uiteenzetting voor deze werkgroepen. Alle deelprocessen worden benoemd in relatie tot 

andere werkgroepen, collectief en ALV vergaderingen. 

Interview 7: Keuken-I Sanitairwerkgroep en beslissingen collectief 

Verdieping in uiteenzetting voor deze werkgroepen. Alle deelprocessen worden benoemd in relatie tot 

andere werkgroepen, collectief en ALV vergaderingen. 

Interview 8: Controle oplossing 

Volledig opgenomen in verslag. 

Interview 1: CPO algemeen 

Gebreken huidige structuur en aandachtspunten op gebied van ondersteuning door adviseur. Sluit goed 

aan bij ingeslagen weg onderzoek. 

Interview 2: Controle voorstel oplossingsrichting 

Oplossing is zoals voorstel uitgewerkt. Diverse opmerking over leesbaarheid door een leek. 

Versimpeling of toelichting van het vakjargon is wenselijk. Diverse deelprocessen van toelichting 

voorzien in digitale planning. 

Interview 3: Controle oplossing 

Volledig opgenomen in verslag. 
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Procesgang collectief opdrachtgeverschap 
Fase Activiteiten 

1.1nitiatienase - Kel'f'1!70E!P forTllUeert gezamenljke en individuete wensen en eisen 
ta.v. toekomstige bouwlocatie 

- Ideeënvorming en bepaling budget en nagaal 
finanderingsrmge~jkheden 

- Ideeënvorming omtrent. en zoeken naar, locatie 
- Bestemmingsplannen inzien 

2. Definitiefase - Na gevonden locatie overleg met eigenaar grond over 
randvoorwa..-den. 

- Opstellen PVE door collectief en opstellen plaming 
- Opstellen PVA m.b.t organisatie, finandering, risico's en uitbesteding 
- Zoeken architect 
- Zoeken aannemer 
- Eventueel zoeken extern adviseur(s) 
- OVerige partners 
- Veelal afspraken met derden om risico's te dekken of taken uit te 

besteden 
- Veelal extern adviseur aangetrokken voor ondersteuning bij litwef1dng 

voorgenoemfe zaken 
3. Planfase - Door architect, catalogusbouwer of in enkel geval door p..ticuleren zelf 

~A«dt VO en daarna 00 gemaakt 
Bij DO 'MXdt bepaald welke materialen en installaties 
OVerleg met brandweer, rl.ltsbectijven, welstand e.d. m.b.t ontwerp 
Qver1eg en afspfaken over individueel maatwerk 

- Onlwefp wordt vastgelegd in bestek en tekeningen 
Aanvraag bouwverguming 
Aanbesteding 
Toewijzilo (eventueel) externe begaleicing bij het voorgenoemde 
Slliten koopl-aannemingsovereenkomst 

4. Realisatiefase - Voordat bouw start is het belangrijk dat directievoeting en toezicht op 
bouw goed is geregeld. 

- Tijdens reaUsatie eventueel met aannemer overleg mb.t afwerking 
- Oplevering 
- (Eventueel afbouw bepaalde delen door particulieren) 
- Afspraken over inrichting woonomgeving 

5. Beheertase - Bij groter project (10 tot 100 woningen) vaak beheerorganisatie 
opgestart welke verantv.oordelijk is voor onderhoud gebouwen en 
eventuele gemeenschappeli.Jre zaken. 

- Bij gestapelde wonir9looW is oprichting WE verplicht 
- Bij grondgeboden woningen kan beheer individueel blijven 

Tabel3 De procesgang bij collectief PO 

(Koeman, 2003) 



Bijlage 6-

Processchema's 



Goedkeuren PvE 
C.3.1 

Ar.2.1 

Keuze externe 
adviseur 

C.3.2 

1.2.5 

KeuzeGIW 
C.3.3 

An.2.2 

Grondreserverinlll 
--.--llol overeenkomst 

C2.1 

Goedkeuren 
statuten 
C2.2 

8 .2.3 

Goedkeuren VO 
C.3.4 

8.3.2 

Keuze 
materialisering 

exterieur 
C.3.5 

Ar.3.1 

Keuzeproef 
verl<aveing 

C.3.6 

KeuzeW
installatie I EPN 

maatregel 
C.3.7 

1.2.6 

1.2.6 

Keuze 
materialisering 

interieur 
C.39 

I 

Ar.3.2 

Collectief 
werkwijzer 

--~M Ontstaan initiatief 1----11 .. 
C.1.1 

Formeren 
knargroep 

c 1.2 

samenwerkings- J---1 .. 
overeenkomst 

Keuze ardlitect 
C.2A 

C.2.3 

8 .2.7 

Ks.2.2 

Goedkeuren DO 
C.3.12 

8 .3.4 

Ar.2.9 

Keuze uitvoeren 
keukens/sanitair 

coUectiefflndividueel 
C.3.11 

Ks.3.3 

Goedkeuren 
J----ol planning architect 

C.2.5 

8.2.9 

Vaststellen lijst 
met opties 

C.314 

8s.2.3 

Goedkeuren 
Vaststelling 

.. ~6oQI~lJk Keuze aannemer 
ken C.3.16 

verkaveling 

C.3.15 
C.3.17 

8s.3.2 An.3.10 



Kernwerkgroep 
werkwijzer 

Opstellen 

C1 programma van 
uitgangspunten 

K21 

Onênteren op 
tocat1e 
K22 

Globale planning/ 

... budget 
K23 

Onderzoek 
mogelijkheden ... achtervang 

K24 

Werven ... kandidaten -.. 
K25 

Informatie 

-... bijeenkomst 
K26 

lnschnjv1ng Loting ~ 

Vereniging 1n 
~ opricht1ng -.. K27 .. K28 K29 

GLV1 
lnventansat1e 

.... bestuur/ Vorming bestuur K1 architectenwerkgroep K211 .. 
K210 

~ 
Vorming .. architectenwerkgroep .. K2 
K212 



Oprichten 
vereniging 

8.2 1 

C.2.2 

1' 
Voorbereiden 
goedkeuren 

statuten 
8.2.3 

Onderzoeken 
subsidie

mogelijkheden 
8 2 4 

Maken financiële 
afspraken 

8 25 

Opstellen 
samenwerkings~ 

overeenkomst 
B 2.6 

Bestuurwerkgroep 

Toetsing 
kostenaming VO aan 
indivudueel budget 

8 .3.1 

werkwijzer 

Formele ondertekening 
samenwerkings~ 

overeenkomst 
8 28 

C.3.4 

C.2.5 

1' 
Voorbereiden 
goedkeuren 

planning architect 
B 2.9 

Voorbereiden 
goedkeuren VO 

8.3.2 

Toetsing 
Kostenraming DO aan 

individueel budget I---tM 
8.3 3 

Bepalen 
werkzaamheden 

doorderde 

C.3.12 

Voorbereiden 
goedkeuren DO 

8 .3.4 

B 210 

Voorbereiden AL V's 
met werkgroepen 

en adviseur 
B 211 



C.3.1 

Opstellen 
woonwensen 

enquete leden I PvE 
Ar.2.1 

Architectenwerkgroep 

Opstallen longlist 
geschikte 

architaclsn 
Ar2.4 

C.3.5 

Voorbereiding keuze 
matarialisaring 

exterieur 
Ar31 

werkwijzer 

Aanvraag 
architecten 

Ar2.5 

C.3.9 

Maken shortlist 
architecten 

Ar.26 

Voort:>ereiding keuze 
meterialisering 

interieur 
Ar.3 2 

Voorselectie 
architecten 

Ar.2.7 

Opstallen optielijst 
Ar 3.3 

Prasentatia door 

architecten tijdens 1--... ol 
ALV 

Ar.2.8 

C.2.4 

Voorbereiden 
keuze architact 

Ar.2.9 

Vonning 
t-..,..-~ Aamamerweri<groep 

Ar.2.10 

Vonning 
Bastakwerl<groep 

Ar2.11 

Vonning Keuken-/ 
Sanitairwerkgroep 

Ar.2.12 

Voort:>eraiding ALV'a 
mat architect Vm DO 

Ar.2.13 



Opstellen cntena 
Inventariseren 

Aanvraag 
aannemerselectie ---+ geschikte 

~ aannemers f-+ ... 
An31 aannemers Longl1st An 3 3 

An 3 2 

r;LV 6 
'-

Aannemerswerkgroep 

Maken Shortlist 
aannemers ... 

An34 

~VX-2 
4 

werkwijzer 

Verzamelen 
informatie GIW

garanlle 
An2 1 

Opsturen enquete 
An 35 

Opstellen Shortlist 

~ aannemers 
An36 

C.3.3 

Opstellen advies 
wel/ niet GIW

garanlle t b. v ALV 
An 2 2 

Aanbesteding ... 
An.3 7 

Selectie aannemer 
An.38 

S;:Lv x-1 G LVX ~VX+1 ...... ,__ 

C.3.1 6 

1' 
Onderhandeling/ 

Voorbereiden keuze 
Voorbereiding 

... acceptatie bod .. bouwvergaderingen 
aannemer 

afgevaardigde collectief aannemer 
An 310 

An 39 An 3 11 

~VX+2 S;:Lv X+3 ,__ ..... 



Bestekwerkgroep 
werkwijzer 

Controle algemeen Controle 
voorwaarden t----1M basisbestek i.s.m 
basisbestek architect 

Bs 2 1 Bs 2 2 

Controle voortopig .... totaal bestek .. 
Bs.31 

r-AL V ...... 

C.3.14 

Controleren 
optielijst 
Bs 2 3 

C.3.15 

t 
Voorbereiden 

vaststellen 
definitief bestek 

Bs 3 2 

ALV 

.. 

Installatie-/ Duurzaamheidwerkgroep 

Verdiepings 
enquete installatie/ 

duurzaamheid 
121 

Opstellen 
mogelijkheden 

installaties 
1.2 2 

werkwijzer 

Keuze wel/niet 
J---i.. externe adviseur 

12 3 

Voorlopige keuze 
installaties t---IM 

12 4 

C.3.2 

Voorbereiden 
keuze externe 

adviseur 
12.5 

C.3.7/8 

Voorbereiden 
definitieve keuze t--,-· 

installaties 
12.6 



Keuken- & Sanitairwerkgroep 
werkwijzer 

C.3.10 

Inventariseren Keuze wel/geen 
keuken & sanitair 1---1~ keuken/sanitair in 

wensen bestek 
KS 2 1 KS 2 2 

ALV 

C.3.11 

t 
Aanvraag keuken/ 

Onderhandeling en Voorbereiden Voorbereiden 1:1 

---+ selectie keuken/ keuze keuken/ contact keuken/ 
~ sanitairleverancier ....... sanitairleverancier ... sanitair leverancier ... sanitairleverancier 

KS 31 
KS 3 2 KS 3.3 KS 34 

~ 
ALV ..... 



Bijlage 7-

Actorenschema's 



a. 

i 
., 

Kernwerkgroep 
:::J e <11 ., 
~ <11 ·;:: 

·;; ~ ~ 
., 
$: z 

Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ partij 
K.2.1 Opstellen Programma van Uitgangspunten Programma van Uitgangspunten • /o o/• Randvoorwaarden gemeente 
K.2.2 Oriênteren op locatie (On)mogelijkheden locatie • 0 Grondbezitter 
K.2.3 Globale planning/ budget Planning/ budget indruk • lo 0 Programma van Uitgangspunten 
K.2.4 Onderzoek mogelijkheden achtervang Achtervang • 0 Programma van Uitgangspunten 
K.2.5 Werven kandidaten Ujst mogelijke kandidaten • 0 Programma van Uitgangspunten 

K.2.6 Informatiebijeenkomst Meer/ minder kandidaten • 0 Programma van Uitgangspunten 
K.2.7 Inschrijving Definitieve lijst kandidaten • 0 0 Randvoorwaarden gemeente 
K.2.8 Loting Toekomstige bewoners 0 Inschrijving 
K.2.9 Vereniging in oprichting Voorlopige vereniging • 0 Randvoorwaarden gemeente 
K.2.10 Inventarisatie bestuur- en architectenwerkgroep Overzicht competenties • /o 0 Programma van Uitgangspunten 
K.2.11 Vomning besluurwerkgroep Bestuur 0 o/• Inventaristalie 
K.2.12 Vorming architectenwerkgroep Architectenwerkgroep 0 o/• Inventaristalie 



c. 
3 

Q) 'Q; ü ii e 
8estuurwerkgroe Q) Cl ti .2l "' J 

·c: .!a -t: Q) 

~ s ·ê > Q) 8 ~ 5: z " 
Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ partij 
8.2.1 Oprichten vereniging Vereniging • Cl Cl ALV/ Achtervangt Gemeente 

8.2.2 Opstellen statuten Voorlopige statuten • lo 0 0 Cl Standaard statuten 

8.2.3 Voorbereiden goedkeuren statuten Definitieve Statuten • Cl • Cl Voorlopige statuten 

8.2.4 Onderzoeken subsidie mogetijkheden Aanvraag mogelijke subsidies • Cl Provincie/ Gemeente 

8.2.5 Maken financiele afspraken Financieel overzicht 0 Cl 0 Eisen grondeigeneaar 

8.2.6 Opstellen samenwerkingsovereenkomst Voorlopige samenwerkingsovereenkomst •/o 0 0 Cl Wensen achtervang & collectief 

8.2.7 Voorbereiden goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Definitieve samenwerkingsovereenkomst • io Cl • Samenwerkingsovereenkomst 

8.2.8 Formele ondertekening samenwerkingsovereenkomst CPO project •/o Cl 0 Samenwerkingsovereenkomst 

8.2.9 Voorbereiden goedkeuren planning anchiteet Tijd visie • io Cl • • Planning anchiteet 

8.2.10 Bepalen werkzaamheden door derde Overzicht werkzaamheden door derde • Cl 0 • Randvoorwaarden gemeente 

8.2.11 Voorbereiden />!V's met werkgroepen en adviseur Structuur in vergadering en planning • Cl Planning anchiteet 

8.3.1 Toetsing kostenraming VO aan individueel budget Mogelijke bijsturing anchiteet • cl• 0 • Individueel budget 

8.3.2 Voorbereiden goedkeuren VO vo • Cl 0 Woonwensenenquete/ materialisering exterieur 

8.3.3 Toetsing kostenraming DO aan individueel budget Mogelijke bijsturing anchiteet • cl• 0 • Individueel budget 

8.3.4 Voorbereiden goedkeuren DO DO • Cl 0 VO/ materialisering interieur 



a. 

j :::J ':i ~ 'lü t5 
Archltec:tenwer .~ ~ ti J!! :::J J!! 

~ ~ ~ Q) 0 s: ü 

Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ partij 
Ar.2.1 Opstellen woonwensen enquête leden/ PvE Overzicht woonwensen •Jo 0 0 • Voorbeeld document 
Ar.2.2 Vorming Installatie- & Duurzaamheidwerkgroep Werkgroep installatie en duurzaamheid • 0 0 Woonwensenenquete 
Ar.2.3 Opstellen criteria architectenselectie Overzicht criteria architectenselectie •Jo 0 0 oio Woonwensenenquete 
Ar.2.4 Opstellen longlist geschikte architecten Overzicht geschikte architecten •Jo 0 0 oio Criteria architectenselectie 
Ar.2.5 Aanvraag architecten Overzicht geïntresseerde architecten •Jo 0 0 Achtervang/Gemeente 
Ar.2.6 Maken shortlist architecten Shortlist architecten •io 0 0 oio Reactie architecten 
Ar.2.7 Voorselectie architecten 3 tot 4 architecten •Jo 0 0 oio Reactie architecten 
Ar.2.8 Presentatie door architecten tijdens ALV Mogelijkheid tot kiezen 0 Selectie van architecten 
Ar.2.9 Voorbereiden keuze architect Architect voor CPO project •lo 0 0 • Selectie van arch~ecten 
Ar.2.10 Vorming aannemerwerkgroep Wer1<groep aannemers • 0 0 oio Persoonlijke competenties leden 
Ar.2.11 Vorming bestekwerkgroep Wer1<groep bestek • 0 0 oio Persoonlijke competenties leden 
Ar.2.12 Vorming keuken-/ sanitairgroep Wer1<groep keuken-/ sanitair • 0 0 oio Persoonlijke competenties leden 
Ar.2.13 Voorbereiding AL V's met architect thn DO Structuur in vergadering en planning • 0 0 Planning 
Ar.3.1 Voorbereiding keuze materialisatie exterieur Keuze materialisering exterieur •lo 0 0 • • Woonwensenenquete 
Ar.3.2 Voorbereiding keuze materialisatie interieur Keuze malerialisering interieur .Jo 0 0 • • Woonwensenenquete 
Ar.3.3 Opstellen optielijst Optielijst •Jo 0 0 • • Persoonlijke wensen 



c. Q; 
':; 

Q) 1;; t:l 

I ':; e E 
Aannemers~ Q) C> iS ..!!! Q) 

.!!l .a -t" ..!!! ~ 
c: 

> <n Q) 8 
c: 

:::i1 
Q) "' en ~ ~ < 

Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ party 
An.2.1 Verzamelen infonmatie GIWijarantie Inzicht in GIWijarantie • 0 D Gewenst risico collectief 
An.2.2 Opstellen advies wet/niel GIWijarantie t.b.v. A!. V Besluit weilniet GIWijarantie • D • Gewenst risico collectief 
An.3.1 Opstellen criteria aannemerselectie Overzicht criteria aannemers • la 0 D o/o Referentieprojecten 

An.3.2 Inventariseren geschikte aannemers d.m.v. longlist Overzicht mogelijk geschikte aannemers • la 0 D o/o D Criteria aannemersselectie 
An.3.3 Aanvraag aannemers Reactie aannemers • la 0 D D Achtervangt Gemeente 
An.3.4 Maken shortlist aannemers Overzicht geïntresseerde aannemers • la 0 D o/o Reactie aannemers 
An.3.5 Opsturen enquête Reactie aannemers D D Criteria collectief 
An.3.6 Opstellen shortlist aannemers Overzicht geschikte aannemers • la 0 D o/o Reactie aannemers 

An.3.7 Aanbesteding Reactie aannemers D 0 D D D Bestek tekeningen/ Kaderstellingent Optielijst 
An.3.8 Selectie aannemers 3tot 4 aannemers D 0 D 0 lnschrijfbiljet/ Openbegroting 

An.3.9 Ondemandeling/ acceptatie bod aannemer Beter aanbod D 0 0 D 0 lnschrijfbiljetl Openbegroting 

An.3.10 Voorbereiden keuze aannemer Aannemer CPO project • /o 0 D • lnschrijfbiljet/ Openbegroting 
An.3.11 Voorbereiding bouwvergaderingen afgevaardigde collectief Structuur in vergadering en planning D Planning 



a. 

5 "' ~ i i 5 e 
~ J .~ "' .g' ál 

~ 
(ij 

"' 8 ~ "' CD :;: 
Code Subproces Resullaat Kaderstellend documenl/ partij 
Bs.2.1 Controle algemeen voorwaarden basisbestek Inzicht in algemeen voorwaarden bestek • Jo 0 • CPO component 

Bs.2.2 Controle basisbestek in samenwerking met architect, BO% omvang gehele bestek Voorlopig algemeen basisbestek • 0 0 • Materialisatie in-/ exterieur 
Bs.2.3 Controle optielijst, 20% omvang gehele bestek Voorlopig optielijst basisbestek • 0 0 • Wensen individuele leden 

Bs.3.1 Controle voorlopig totaalbestek Voorlopig totaalbestek •/o 0 0 0 • Voorlopig algemeen en optielijst basisbestek 
Bs.3.2 Vaststellen definitief bestek Definiteve opzet bestek •/o 0 0 • Voorlopig totaalbestek 



a. 

Instillatie-I Ou~ i 
':; ':; ~ :i? E Ql 

~ t5 
.!a :::> .!!1 > ~ ~ ~ ~ 0 

u 
Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ partij 
1.2.1 Verdiepingsenquête Overzicht wensen installatie en duurzaamheid • 0 0 Uitkomsten \\QOnwensenenquete 

1.2.2 Opstellen mogelijkheden installaties Overzicht mogelijkheden installaties • 0 0 • Uitkomsten verdiepingsenquete 
1.2.3 Keuze weUniet externe adviseur Externe adviseur of architect als adviseur • /o 0 0 0 •I• Ambities collectief 
1.2.4 Voorlopige keuze installaties Overzicht (kosten)installaties • io 0 0 • Geschikte installaties 
1.2.5 Keuze externe adviseur Externe adviseur • /o 0 0 • Voorlopige keus installaties 
1.2.6 Voorbereiden definitieve keuze installaties Onderbouwde keus installaties • 0 0 • Advies architect of externe adviseur 



a. 

i 
5 5 ~ :i? 1:S 

Keulceft.ISanlt Q) 0> }j ~ en ~ -l!: 

~ 
·;; 

~ 
Q) Q) ë5 
al s: u 

Code Subproces Resultaat Kaderstellend document/ partij 
Ks.2.1 Inventariseren keuken/ sanitair wensen, Overzicht keuken/ sanitair wensen • 0 0 Wensen individuele leden 
Ks.2.2 Keuze welfgeen keuken/sanitair in bestek. Welf geen keuken/ sanitair in bestek . Jo 0 • • Inventarisatie wensen 
Ks.3.1 Aanvraag keuken/sanitair leveranciers Reactie keuken/ sanitair leveranciers • 0 0 Wensen individuele leden 
Ks.3.2 Onderhandeling en selectie keuken/sanitair leverancier Beter aanbod • 0 0 Offertes 
Ks.3.3 Voorbereiden keuze keuken/sanitair leverancier Keuken/ sanitair leverancier CPO project • 0 0 • Aanbod Ievereneiers 
Ks.3.4 Voorbereiden 1:1 contact keuken/sanitair leverancier 1:1 contact bewoners met leveranciers • 0 Individuele leden 
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Geïntegreerde planning 
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