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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek "Snel en goedkoop woningen bouwen met een 
woningcorporatie" dat in het kader van de afronding van de studie Bouwkunde, 
afstudeerrichting Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit 
Eindhoven geschreven is. 

In het onderzoek ben ik ingegaan op het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap waarbij op initiatief van een woningcorporatie met particulieren 
woningen gerealiseerd worden. Voor de corporatie is co-opdrachtgeverschap een 
instrument om invulling te geven aan haar maatschappelijke taak en om zeggenschap op 
de eigen woning uit te laten oefenen. Hierbij zijn korte ontwikkelingstijd, korte bouwtijd 
en lage stichtingskosten als randvoorwaarde gesteld. Hierdoor wordt het voor 
woningcorporaties mogelijk snel op de marktontwikkelingen in te springen en wordt voor 
de particulier een eigen koopwoning bereikbaar gemaakt. 

Ten eerste wil ik ir. L.A.M .C. van de Ven en ir. S.J.E. Maussen MRE bedanken voor de 
stimulerende begeleiding en de kritische opmerkingen . Daarnaast wil ik in het bijzonder 
ing. J.A.A.M. Verhagen, dhr. B Peperzak en de overige directe collega's van de afdeling 
Projecten van de woningcorporatie BrabantWonen in Oss bedanken voor de begeleiding 
en verdere medewerking aan dit onderzoek. Verder wil ik dhr. B van der Laag en Dhr. B 
Kaiser bedanken voor de tijd en kennis die zij ter beschikking hebben gesteld voor de 
expert interviews in dit onderzoek. 

Tot slot wil ik mijn ouders Herman en Ans en mijn goede vriendin 
Simone van Putten bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. 

Jaap Zehenpfenning 

's-Hertogenbosch, februari 2007 
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Samenvatting 

Aanleiding 
Momenteel is er een tekort aan passende huisvesting in zowel de huur als koopsector. 
Veel woningen in de markt voldoen bouwtechnisch aan de eisen, maar hebben niet de 
vereiste woonkwaliteit en gewenste woonomgeving die door huurders en kopers 
verlangd worden. Bovendien wensen de huurders en kopers volgens de overheid steeds 
meer zeggenschap over de woning . Particulier opdrachtgeverschap biedt hierop een 
antwoord en daarom streeft de overheid in 2010 naar een aandeel particulier 
opdrachtgeverschap in de bouwproductie van minimaal 33%. Om dit aandeel te kunnen 
realiseren is een rol vanuit de woningcorporaties zeer welkom. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Particulier opdrachtgeverschap is onder te verdelen in individueel particulier 
opdrachtgeverschap {!PO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Naast deze 
twee "pure" vormen van particulier opdrachtgeverschap wordt ook co
opdrachtgeverschap onderscheiden. Bij co-opdrachtgeverschap, dat afgeleid is van CPO, 
verwerft een groep particulieren in samenwerking met een andere opdrachtgever een 
bouwlocatie en realiseert vervolgens naar gezamenlijk inzicht een project voor eigen 
gebruik. In dit onderzoek neemt een woningcorporatie de rol van de andere 
opdrachtgever op zich. Omdat CPO het uitgangspunt van co-opdrachtgeverschap vormt 
zijn in dit onderzoek de kritieke succesfactoren en de knelpunten en risico's opgesteld. 

De woningcorporatie 
Nederland bezat in december 2005 ruim 500 woningcorporaties die circa 2,4 miljoen 
woningen beheren. Hiermee hebben ze een belangrijke positie op de Nederlandse 
woningmarkt in handen. Voor het voeren van hun beleid dienen woningcorporaties zich 
aan de prestatievelden uit de BBSH te houden. Hiernaast streven woningcorporaties ook 
doelen na. Om haar beleid uit te kunnen oefenen beschikt een woningcorporatie over 
bepaalde kerncompetenties. Deze eigenschappen die woningcorporaties voordeel bieden 
tegenover concurrenten in de markt zijn in dit onderzoek opgesteld. 

Stichtingskosten 
De stichtingskosten van een woning zijn opgebouwd uit grond-, bouw- en bijkomende 
kosten. Bij CPO komen hier geen overige kosten bij, dus vormen deze stichtingkosten de 
totale prijs van de woning. Het doel van het onderzoek is goedkope woningen te 
bouwen, dus woningen met lage stichtingskosten te realiseren. In dit onderzoek zijn voor 
het ontwikkelen en realiseren van een woning met lage stichtingskosten een aantal 
aanbevelingen gedaan. 

Ontwikkelingstijd en bouwtijd 
De ontwikkelingstijd van projecten in CPO is momenteel langer dan de ontwikkeltijd van 
een traditioneel ontwikkeld project, echter door vertragingen bij CPO gerelateerd aan de 
gemeente en veroorzaakt door de trage interne besluitvorming op te lossen zou deze 
ontwikkelingstijd verkort kunnen worden. Hoe dit te realiseren is in dit onderzoek 
uiteengezet. Verkorting van de bouwtijd bij co-opdrachtgeverschap moeten gezocht 
worden in optimalisatie van het traditionele bouwproces, omdat het toepassen van snelle 
bouwsystemen niet mogelijk is door het gebrek aan kwaliteit en voldoende zeggenschap. 
Het verkorten van het traditionele bouwproces is mogelijk door de ontwikkelingen van 
innovatieve werkwijzen, innovatieve materialen en innovatief materieel. 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
CPO is de meest logische vorm van particulier opdrachtgeverschap voor 
woningcorporaties, omdat het beter bereikbaar is voor de doelgroep van 
woningcorporaties en in samenwerking met een woningcorporatie goed te realiseren is. 
Indien een woningcorporatie gezamenlijk met een groep particulieren woningen gaat 
ontwikkelen in CPO spreekt men van co-opdrachtgeverschap. 
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Er dient kennis en ervaring aanwezig te zijn binnen een collectief om samen de woningen 
te kunnen realiseren. Over het algemeen beschikken particulieren niet over deze kennis 
en ervaring. De tekortkomingen van de groep particulieren kunnen worden aangevuld 
door de kerncompetenties van een woningcorporatie. Woningcorporaties kunnen binnen 
het gehele ontwikkelingsproces de particulieren dus ondersteunen en adviseren. 
Daarnaast dient CPO ook concreet voordelen te bieden aan de woningcorporatie, deze 
voordelen zijn in het onderzoek uiteengezet. 

De vraag zal altijd blijven of de voordelen voor de woningcorporatie opwegen tegen het 
extra risico en de extra tijdsbesteding. Deze beslissing zal iedere woningcorporatie in de 
toekomst voor zichzelf moeten maken. 

De verdeling van de zeggenschap bij co-opdrachtgeverschap is afhankelijk van de 
competenties die de particulieren bezitten om zich in mindere of meerdere mate met het 
ontwikkelingsproces te kunnen bemoeien. Op basis van deze competenties zijn vier 
modellen uiteen gezet met betrekking tot de mate van bemoeienis van de particulieren 
binnen het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. 

Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Voor de vorming van een collectief is in dit onderzoek een model uiteengezet. De 
vorming van een collectief is noodzakelijk. Dit proces loopt parallel aan het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Beide 
processen zijn uitgewerkt. Uiteindelijk is in één model het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie vastgesteld. Daarnaast is uiteengezet 
welke partij verantwoordelijk is voor de te ondernemen stappen en zijn de 
aanbevelingen voor het verlagen van de stichtingskosten en het verkorten van de 
ontwikkelingstijd en bouwtijd verwerkt. 

Conclusie 
Momenteel zijn er nog maar weinig woningcorporaties die actief zijn op het gebied van 
CPO. Woningcorporaties zijn niet gewend om verantwoordelijkheden en zeggenschap uit 
handen te geven aan een collectief en particulieren zijn niet gewend veel zeggenschap te 
bezitten en veel verantwoordelijkheden te dragen bij de aankoop van een woning. Dit 
maakt het voor woningcorporaties en particulieren niet eenvoudig om de stap te zetten 
naar het ontwikkelen en realiseren van koopwoningen in co-opdrachtgeverschap. 

Toch zijn er voor woningcorporaties voldoende redenen om over te gaan tot co
opdrachtgeverschap. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er vanuit de markt voor de 
in dit onderzoek omschreven doelgroep voldoende vraag is naar co-opdrachtgeverschap 
en bovendien biedt het voordelen voor de woningcorporatie, met betrekking tot de 
doelen die zij nastreven en de prestatievelden die voorgeschreven zijn in het BBSH. 

Aanbevelingen 
Er zijn in dit onderzoek aanbevelingen opgesteld voor de woningcorporatie voor het 
gebruik van het opgestelde model van het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap. Deze zijn hieronder weergegeven: 

• Overwegen overstap naar co-opdrachtgeverschap door afweging kritieke 
succesfactoren CPO en aanwezigheid benodigde kerncompetenties 

• Bewust zijn van het feit dat er verantwoordelijkheden en zeggenschap uit 
handen gegeven moet worden aan particulieren. 

• Bij overstap naar co-opdrachtgeverschap het model van het ontwikkelingsproces 
hanteren en bijbehorende aanbevelingen in acht nemen. 

• Particulieren zich er in een vroeg stadium van bewust maken dat zij veel 
zeggenschap en een grote verantwoordelijkheid gaan bezitten. 
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Hoofdstuk 1. 
Inleiding 

1.1 Inleiding 
Het onderzoek naar co-opdrachtgeverschap met een corporatie begint met een inleidend 
hoofdstuk. In dit eerste hoofdstuk komen de aanleiding, doelstelling en de 
onderzoeksvragen aan bod en is de onderzoeksopzet weergegeven. Vervolgens is een 
model voor het plan van aanpak opgesteld dat kort toegelicht is. 

1.2 Aanleiding 
De woningnood die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan is in feite nooit opgelost. Op 
grond van de gegevens uit het Woningbehoeftenonderzoek (WBO 2002) blijkt dat bijna 
1.900.000 Nederlanders verhuisgeneigd zijn. Hiervan wensen bijna 200.000 particulieren 
een woning gezamenlijk in een collectief te realiseren. Hieruit blijkt dat er momenteel 
nog steeds een tekort aan passende huisvesting is. Veel woningen in de markt voldoen 
bouwtechnisch aan de eisen, maar hebben niet de vereiste woonkwaliteit en gewenste 
woonomgeving die door huurders en kopers verlangd worden. Bovendien wensen de 
huurders en kopers volgens de overheid steeds meer zeggenschap over de woning . Als 
antwoord hierop is in het jaar 2000 door Staatssecretaris Remkes de nota 'Mensen, 
Wensen, Wonen' gepresenteerd. Deze nota had onder andere als doel vanaf 2005 
minimaal 33% van de woningbouwproductie door middel van Particulier 
Opdrachtgeverschap tot stand te laten komen. 

"Inmiddels is gebleken dat dit streefpercentage particulier opdrachtgeverschap uit de 
Nota "Mensen Wenen wonen" niet gerealiseerd is. Sinds de publicatie van de Nota in 
2000 is het aandeel particulier opdrachtgeverschap in de bouwproductie zelfs gedaald 
van circa 16% in 2000 tot 11,2% in 2005." 1 Toch is er door VROM met een twintigtal 
verstedelijkte regio's in de Convenanten Woningbouwafspraken voor de periode 2005 tot 
2010 uitgesproken dat er voor deze periode opnieuw gestreefd wordt naar minimaal 
33% particulier opdrachtgeverschap. 

Sinds 2000 zijn veel onderzoeken gepubliceerd over particulier opdrachtgeverschap. 
Daarin worden redenen aangedragen voor de stagnatie in de toepassing van particulier 
opdrachtgeverschap. In dit onderzoek zijn de knelpunten en risico's van CPO onderzocht 
en is op zoek gegaan naar een mogelijkheid om in samenwerking met een 
woningcorporatie particulieren eigen koopwoningen te laten ontwikkelen. Hiervoor is 
gekozen voor de woningcorporaties, omdat zij een bijzondere partij zijn die al meer dan 
100 jaar woningen realiseren en hierdoor meer dan 35% van de woningen in Nederland 
in bezit hebben. Zij spelen de komende jaren een belangrijke rol in de 
herstructureringsopgave, omdat de herstructureringsgebieden in grote mate in het bezit 
zijn van deze woningcorporaties. Zij nemen vaak het initiatief en voeren dan de regie bij 
de herontwikkeling van deze wijken. Hierbij wordt door de woningcorporaties gestreefd 
naar meer differentiatie door middel van nieuwe huur- en koopwoningen. 

1 statline.cbs.nl 
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1.3 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is voor woningcorporaties een model op te stellen voor 
het, in co-opdrachtgeverschap met een groep particul ieren, ontwikkelen en rea liseren 
van koopwoningen met zeggenschap, lage stichtingskosten en een korte 
ontwikkelingstijd en bouwtijd . 

1.4 Centrale vraag 
Kunnen woningcorporaties samenwerken met een groep particulieren en in co
opdrachtgeverschap koopwoningen met zeggenschap, lage stichtingskosten en een korte 
ontwikkelingstUd en bouwtijd realiseren? 

1.4.1 Onderzoeksvragen en deelvragen 

1. Wat is particulier opdrachtgeverschap? 
a) Wat is individueel particulier opdrachtgeverschap? 
b) Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap? 
c) Wat zijn de kritieke succesfactoren van collectief particulier 

opdrachtgeverschap? 
d) Wat zijn de knelpunten en risico's van collectief particulier 

opdrachtgeverschap? 
e) Hoe zien enkele voorbeelden in de huidige markt eruit? 

2. Wat is een woningcorporatie? 
a) Wat is de ontstaansgeschiedenis van woningcorporaties en hoe zijn de 

ontwikkelingen in de sector? 
b) Aan welke regels moeten woningcorporaties zich houden? 
c) Welke doelen stellen woningcorporaties zichzelf? 
d) Wat zijn de kerncompetenties van woningcorporaties? 

3. Wat is een goedkope woning? 
a) Hoe zijn de stichtingskosten van een woning opgebouwd? 
b) Hoe kan een woning met lage stichtingskosten gebouwd worden ? 
c) Welke woningen met lage stichtingskosten worden er op de markt 

aangeboden? 
d) Welke aanbevelingen kunnen er voor het realiseren van een koopwoning 

met lage stichtingskosten gegeven worden? 

4. Wat is een korte ontwikkelingstijd en bouwtijd? 
a) Hoe ziet het vastgoedontwikkelingsproces bij een woningcorporatie en bij 

collectief particulier opdrachtgeverschap eruit? 
b) Hoe kan een korte ontwikkelingstUd gerealiseerd worden? 
c) Hoe kan een korte bouwtijd gerealiseerd worden? 
d) Welk type woningen met een korte ontwikkelingstUd worden er op de 

markt aangeboden? 
e) Welk type woningen met een korte bouwtijd worden er op de markt 

aangeboden? 
f) Welke aanbevelingen kunnen er voor het realiseren van een koopwoning 

met een korte bouwtijd en ontwikkelingstUd in CPO gegeven worden? 

5. Hoe ziet de samenwerking en het gehele ontwikkelingsproces van 
co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie eruit? 

a) Welke bijdrage kan een woningcorporatie bieden aan collectief particulier 
opdrachtgeverschap? 

b) Wat is de meerwaarde van collectief particulier opdrachtgeverschap voor 
een woningcorporatie? 

c) Hoe ziet het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap een met 
woningcorporatie met inachtneming van de aanbevelingen uit hoofdstuk 
3 en 4 eruit en hoe is de verdeling van verantwoordelijkheid? 
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1.5 Theoretische Relevantie 
Dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van de theoretische kennis over co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie en de rol die de particulieren en de 
woningcorporatie daarin vervullen in relatie tot het beleid van deze woningcorporatie. 
Hierbij zijn lage stichtingskosten en een korte ontwikkelingstijd en bouwtijd als 
randvoorwaarden gesteld. 

1.6 Praktische relevantie 
De conclusies en aanbevelingen die aan het eind van het onderzoek opgesteld worden 
kunnen binnen corporaties bijdragen aan de discussie over het beleid van corporaties in 
relatie tot co-opdrachtgeverschap. Het opgestelde ontwikkelproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie en de toewijzing van de 
verantwoordelijkheden dragen bij aan de beleidsoverwegingen ten opzichte van co
opdrachtgeverschap bij een woningcorporatie. 

1.7 Afbakening 
Om het onderzoek niet te complex te maken en het overzicht te kunnen behouden is de 
volgende afbakening gehanteerd: 

1. Het onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse koopwoningmarkt. 

2. Het gaat om woningbouwproj ecten waarvan het initiatief bij de 
woningcorporatie ligt. 

3. Het onderzoek richt zich nadrukkel ij k op de (later) omschreven doelgroep van 
de woningcorporaties. 

4. De herontwikkeling van bestaande gebouwen met een andere functie tot een 
woonfunctie is buiten beschouwing gelaten. 

1.8 Onderzoeksopzet 
Fig. 1. Uitgangspunten onderzoek 

"' / 
\ 

Woningcorporatie 

"",- -- -...._. 

Particulier 
opdrachtgeverschap 

' ' J 
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...._. ___ ___ 
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en bouwtijd 
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1.9 Model plan van aanpak 

Particulier opdrachtgeverschap 
Hoofdstuk 2. 
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Aanbevelingen voor 
verkorten ontwikkelingstijd 
en bouwtijd 

Voorbeeldprojecten korten 
ontwikkelingstijd en bouwtijd 
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1.10 Toelichting model plan van aanpak 

In het model op de voorgaande bladzijde is het plan van aanpak voor het onderzoek 
schematisch weergegeven. Hieronder zijn de verschillende onderdelen kort toegelicht. 

Hoofdstuk 1. 
Inleidend hoofdstuk 
In dit hoofdstuk komen de aanleiding, doelstelling en de onderzoeksvragen aan bod en is 
de onderzoeksopzet in een figuur weergegeven. Vervolgens is een model voor het plan 
van aanpak opgesteld. 

Hoofdstuk 2. 
Particulier opdrachtgeverschap 
In dit hoofdstuk zijn individueel particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier 
opdrachtgeverschap en co-opdrachtgeverschap geïntroduceerd en zijn de definities 
opgesteld. Hierna richt het onderzoek zich op de voordelen en nadelen die particulieren 
ervaren binnen collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast komen de 
knelpunten en risico's die zich voordoen aan bod. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap is het uitgangspunt voor het onderzoek naar het optimale 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. 

Hoofdstuk 3. 
Woningcorporaties 
Hier worden de ontstaansgeschiedenis en de doelen van de woningcorporaties in 
Nederland onderzocht en beschreven. Daarnaast zijn er wetten en besluiten waar 
woningcorporaties zich aan moeten houden. Deze komen in dit hoofdstuk aan bod. 
Verder worden de kerncompetenties van een woningcorporaties onderzocht 

Hoofdstuk 4. 
Stichtingskosten 
De koopprijs van een woning die gerealiseerd is door particulier opdrachtgeverschap is 
opgebouwd uit de grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten. Deze kosten, ook 
wel stichtingskosten genoemd, zijn de kosten exclusief een vergoeding voor winst en 
risico. Hoe de stichtingskosten van een woning of appartement exact opgebouwd zijn is 
in dit hoofdstuk onderzocht. Tevens is er onderzocht of deze stichtingskosten te verlagen 
zijn en hiervoor worden verschillende aanbevelingen gedaan. Tot slot komen enkele 
voorbeeldprojecten aan bod waar lage stichtingskosten gerealiseerd zijn. 

Hoofdstuk 5. 
Ontwikkelingstijd en bouwtijd 
Het ontwikkelingsproces bevat verschillende fases. In dit hoofdstuk is het 
ontwikkelingsproces en bouwproces van collectief particulier opdrachtgeverschap en van 
de realisatie van woningen bij een woningcorporatie in een schema in beeld gebracht. Na 
het ontwikkelingsproces gaat het bouwproces van start. Hoelang het bouwproces van 
een woning duurt en of het eventueel te verkorten is, is in dit hoofdstuk onderzocht en 
beschreven. Tot slot komen enkele voorbeeldprojecten aan bod waar korte 
ontwikkelingstijden en/of bouwtijden gerealiseerd zijn en worden er aanbevelingen 
gedaan om de ontwikkelingstijd en bouwtijd te verkorten. 

Hoofdstuk 6. 
Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie (samenwerking) 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten uit de voorgaande hoofdstukken 
gematched. In eerste instantie zijn de uitgangspunten van co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie opgesteld en is aan de hand van een match beschreven welke 
voordelen CPO biedt voor een woningcorporatie om over te gaan tot co
opdrachtgeverschap. Door een tweede match is vervolgens beschreven welke bijdrage 
een woningcorporatie voor particulieren kan bieden voor de optimalisering van CPO tot 
co-opdrachtgeverschap. Vervolgens is de bijdrage van particulieren binnen CPO 
uiteengezet. Tot slot is uiteengezet wat de rol van de woningcorporatie en wat de rol van 
de particulieren zou moeten zijn binnen co-opdrachtgeverschap. 
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Hoofdstuk 7. 
Model ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap met woningcorporatie 
In dit hoofdstuk is aan de hand van het beschreven ontwikkelingsproces van CPO en het 
ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie opgesteld. Hierin is uiteen gezet wie voor 
welke handelingen verantwoordelijk is. Daarnaast zijn in dit proces de aanbevelingen 
voor het verlagen van de stichtingskosten en de aanbevelingen voor het verkorten van 
de ontwikkelingstijd en bouwtijd meegenomen. 

Hoofdstuk 8. 
Toetsing model 
In dit hoofdstuk is de in het voorgaande hoofdstuk opgestelde model voor het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie getoets. 
Deze toetsing vindt plaats op basis van een aantal halfgestructureerde diepte interviews 
met experts op het gebied van CPO. 

Hoofdstuk 9. 
Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk is in conclusies antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag. 
Tot slot zijn aanbevelingen voor gebruik van het model en voor vervolgonderzoek 
gegeven. 
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Hoofdstuk 2 
Particulier opdrachtgeverschap 

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap 
geïntroduceerd en is de definitie ervan gegeven. Daarnaast is de historie van particulier 
opdrachtgeverschap beschreven en komen de vraag, de voordelen en knelpunten en 
risico's van particulier opdrachtgeverschap aan bod. Tot slot zijn een aantal 
voorbeeldprojecten bestudeerd en zijn er conclusies over de verschillende vormen van 
particulier opdrachtgeverschap getrokken. 

2.2 Particulier opdrachtgeverschap 
Particulier opdrachtgeverschap is te verdelen in drie verschillende vormen. Deze vormen 
zijn: 

1. Individueel particulier opdrachtgeverschap 
2. Collectief particulier opdrachtgeverschap 
3. Co-opdrachtgeverschap 

2.2.1 Individueel particulier opdrachtgeverschap (IPO) 
De meest traditionele vorm van particulier opdrachtgeverschap betreft individueel 
particulier opdrachtgeverschap. Bij individueel particulier opdrachtgeverschap geeft één 
particulier individueel opdracht voor de realisatie van zijn of haar eigen woning. Vroeger 
kwam uitsluitend deze vorm van bouwen voor in zowel binnenstedelijk gebied als op het 
platteland. Tegenwoordig is deze vorm van bouwen het meest te vinden in het 
buitengebied en aan randen van steden. 2 

2.2.2 Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
Naast individueel particulier opdrachtgeverschap is collectief particulier 
opdrachtgeverschap de tweede vorm van particulier opdrachtgeverschap. Hierna 
omschreven als CPO. Bij CPO geeft een groep particulieren gezamenlijk opdracht voor de 
realisatie van de eigen woningen. Deze vorm wordt tegenwoordig naast uitleglocaties het 
meest toegepast in verstedelijkte gebieden, waarbij over het algemeen 
eengezinswoningen of appartementen gerealiseerd worden. 

2.2.3 Co-opdrachtgeverschap 
Naast deze twee "pure" vormen van particulier opdrachtgeverschap wordt ook co
opdrachtgeverschap onderscheiden. Bij co-opdrachtgeverschap, dat afgeleid is van CPO, 
verwerft een groep particulieren in samenwerking met een andere opdrachtgever een 
bouwlocatie en realiseert vervolgens naar gezamenlijk inzicht een project voor eigen of 
gezamenlijk gebruik. In dit onderzoek neemt een woningcorporatie de rol van andere 
opdrachtgever op zich. 

Naast deze vormen van particulier opdrachtgeverschap wordt ook vaak het 
consumentgericht bouwen en het consumentgericht ontwikkelen toegepast, maar deze 
concepten mogen officieel niet tot particulier opdrachtgeverschap gerekend worden, 
omdat de particulier niet de opdrachtgever voor de bouw van de woning is. 3 

2 www.particulieropdrachtgeverschap.nl 
3 

VROM, Een uitbreidingsplan met differentiatie en particulier opdrachtgeverschap 
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2.3 Wat houdt individueel particulier opdrachtgeverschap in? 
Als men schrijft over IPO worden door de verschillende marktpartijen en de overheid 
verschillende definities gehanteerd . Hieronder worden vier definities gegeven. Met deze 
definities als input is er vervolgens een definitie gevormd die gebruikt is voor dit 
onderzoek. 

1. Individueel particulier opdrachtgeverschap (VROM) 
"Bij individueel particulier opdrachtgeverschap is er één huishouden dat een 
kavel koopt en opdracht geeft tot het ontwerp en de bouw van een woning. 
Meestal gaat het hierbij om een vrijstaande woning in een duurdere prijsklasse. 
Soms wordt een woning uit een catalogus gekozen." 

2. Individueel Particulier opdrachtgeverschap (SEV) 
"Een enkel huishouden welke zelfstandig opdracht geeft voor het realiseren van 
zijn woning op een eigen bouwkavel. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de 
eisen/wensen van de woonconsument en ontstaat een woning op maat." 

3. Particulier opdrachtgeverschap (ICEB) 
"Een burger (of een groep burgers zonder winstoogmerk) heeft de volledige 
juridische zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de 
grond, het ontwerp en de bouw van de woning." 

4. Individueel Particulier Opdrachtgeverschap 
(www.particulieropdrachtgeverschap.nl) 
"Een individu verwerft een kavel en laat vervolgens voor eigen gebruik een 
woning naar eigen wens bouwen. Deze vorm komt het meest voor in 
buitengebieden en aan de rand van steden. Ook toepassing in stedelijke 
gebieden is mogelijk. Het voordeel van individueel een woning bouwen is dat 
men maximaal de eigen woonwensen kan realiseren." 

De belangrijkste elementen uit de voorgaande definities van IPO zijn : 
• het gaat om woningbouw; 
• één particulier of huishouden als opdrachtgever; 
• particulier bouwt op eigen kavel; 
• particulier gaat er zelf wonen; 
• particulier geeft opdracht tot ontwerp en realisatie van de woning; 
• particulier heeft volledige juridische zeggenschap over en 

verantwoordelijkheid voor de grond, het ontwerp en de bouw; 
• particulier bouwt meestal in duurdere prijsklasse; 
• particulier bouwt meestal een vrijstaande woning. 

Met behulp van de bovengenoemde elementen is nu de definitie geformuleerd voor IPO 
die voor het onderzoek gehanteerd is. 

Definitie Individueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO) 
Bij individueel particulier opdrachtgeverschap geeft één particulier opdracht tot het 
ontwerpen en het realiseren van een eigen woning op een vooraf verworven kavel. 
Hierbij heeft de particulier de volledige juridische zeggenschap en 
verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp en de realisatie van de woning. De 
particulier dient zich echter wel aan de geldende bouwregelgeving te houden. Over 
het algemeen betreft het hier een vrijstaande woning in een duurdere prijsklasse. 
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In de bovenstaande definitie wordt onder opdrachtgeverschap verstaan het proces 
zodanig organiseren dat het leidt tot een resultaat waar alle betrokken partijen zich in 
voldoende mate in kunnen vinden. 4 Daarnaast wordt onder zeggenschap verstaan het 
door een particulier aandragen van mogelijkheden en oplossingen op basis van eigen 
inbreng en creativiteit om invloed uit te kunnen oefenen op de woning en de 
leefomgeving. De mate van zeggenschap van een particulier wordt bepaald door de 
positie. Een sterke positie impliceert veel zeggenschap en een zwakke weinig 
zeggenschap. 5 Zo heeft een particulier die zijn eigen woning ontwerpt en bouwt een 
sterke positie en dus veel zeggenschap. 

2.4 Wat houdt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in? 
Hierna zijn vier definities van CPO van belangrijke spelers op de markt gegeven. Met 
deze definities als input is er vervolgens een definitie gevormd die gebruikt is voor dit 
onderzoek. 

1. CPO volgens VROM 
"Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met 
woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in 
een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar 
architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen 
dus in groepsverband gerealiseerd. CPO kan beschouwd worden als een variant 
op de traditionele kavelbouw." 

2. CPO volgens SEV 
"Groep mensen, veelal verenigd in een stichting welke zonder winstoogmerk, 
gezamenlijk opdracht geven voor de realisatie van een aantal woningen." 

3. CPO volgens ICEB 
"Een groep toekomstige bewoners (vereniging of stichting) verwerft gezamenlijk 
de grond en treedt voor het eigen bouwproject gezamenlijk op als 
opdrachtgever." 

4. CPO volgens particulieropdrachtgeverschap.nl 
"In meer verstedelijkte gebieden, is het ook mogelijk als groep gelijkgestemde 
particulieren een bouwlocatie te verwerven en vervolgens naar eigen inzicht een 
project voor eigen gebruik te realiseren. De afgelopen decennia zijn op deze 
manier diverse aansprekende projecten gerealiseerd. Het kan gaan om de 
nieuwbouw van eengezinswoningen, een appartementencomplex of een 
woonwerkgebouw, maar bijvoorbeeld ook om de herontwikkeling van een oude 
school, pakhuis, klooster of kerk. Het voordeel van CPO is dat u uw project naar 
eigen wens en toch tegen relatief lage kosten en financiële risico's kunt 
realiseren. Deze vorm van bouwen maakt het ook mogelijk om in een gebied met 
een hogere dichtheid zelf het heft in handen te nemen. De realisatie van een 
project met CPO is wel zeer tijdrovend." 

De belangrijkste eigenschappen uit voorgaande definities van CPO: 
• het gaat om woningbouw; 
• één groep particulieren als opdrachtgever; 
• particulieren vormen in een vroeg stadium een stichting of vereniging zonder 

winstoogmerk; 
• particulieren bouwen op eigen bouwkavels; 
• particulieren gaan er zelf wonen; 
• particulieren realiseren in nieuwbouw meestal eengezinswoningen of 

appartementen die fysiek of qua intentie een eenheid vormen; 
• particulieren kunnen ook woningen realiseren vanuit een herstructurering; 
• particulieren geven opdracht tot het ontwerp en de realisatie van de woningen; 

4 
Gemeente Amsterdam, Effectief Opdrachtgeverschap bij Ruimtelijke Projecten 2004 

5 Prof. Ir. w.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer Lexicon 
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• particulieren hebben volledige juridische zeggenschap en verantwoordelijkheid 
over grond, ontwerp en bouw; 

• particulieren kunnen woningen realiseren tegen een optimale prijs/kwaliteit 
verhouding. 

Met behulp van de bovengenoemde eigenschappen is nu de definitie geformuleerd voor 
CPO, die voor het onderzoek gehanteerd is. 

Definitie Collectief Particulier opdrachtgeverschap 
Bij CPO geeft één groep particulieren opdracht tot het ontwerpen en het (laten) 
realiseren van eigen woningen op een eigen bouwkavel. Hiervoor vormen zij in een 
vroeg stadium een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. De groep 
particulieren (het collectief) heeft de volledige juridische zeggenschap en 
verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp en de realisatie van de woning. De 
groep particulieren dient zich echter wel aan de geldende bouwregelgeving te 
houden. Over het algemeen betreft het hier eengezinswoningen of appartementen die 
fysiek of qua intentie een eenheid vormen, of woningen vanuit een herstructurering. 

De leden van het collectief binnen CPO zijn gezamenlijk opdrachtgever van het gehele 
proces van de realisatie van de eigen woningen . Dit brengt complexiteit met zich mee op 
het gebied van de interne taakverdeling en de externe vertegenwoordiging, omdat ieder 
lid zijn eigen woonwensen heeft en prioriteiten stelt. 

Het initiatief voor een project in CPO ligt over het algemeen bij een groep particulieren, 
maar kan ook liggen bij een woningcorporatie, een gemeente, een ontwikkelaar of een 
adviesbureau. Hoe het vormingsproces van het collectief eruit ziet wordt hierdoor 
bepaald. Indien een woningcorporatie, gemeente of ontwikkelaar het initiatief neemt is 
er over het algemeen een locatie en kan vervolgens het collectief gevormd worden. 
Indien het initiatief bij één particulier of een groep particulieren ligt wordt over het 
algemeen eerst een initiatiefgroep gevormd en gaat men daarna op zoek naar een 
geschikte bouwlocatie. 

Bij de vorming van een collectief voor een project in CPO is het van zeer groot belang 
dat de volgende aandachtspunten meegenomen worden: 

• keuze rechtsvorm 
• de interne taakverdeling 
• de externe vertegenwoordiging 
• geloofwaardig en consistent collectief 
• dekking risico's planvoorbereiding 
• financiering planvoorbereiding 
• advies en begeleiding 
• werving, selectie en toelating leden 

Enkele van de bovenstaande punten zijn hier toegelicht. De overige punten komen op 
een andere plek in het onderzoek aan bod. 

Keuze rechtsvorm 
Voor het organiseren van een collectief wordt over het algemeen een keuze gemaakt 
tussen de rechtsvorm vereniging of de rechtsvorm stichting. Het grote verschil tussen de 
stichting en de vereniging is al dan niet de aanwezigheid van leden. Een vereniging heeft 
leden en een stichting niet. Bij de vereniging bepalen de leden het beleid. De leden 
kunnen door middel van contributie vermogen opbouwen. Dit vermogen kan worden 
gebruikt voor de financiering van de planvoorbereiding, waarbij gedacht kan worden aan 
de kosten van de architect of van grondonderzoek. Een vereniging is democratischer dan 
een stichting, maar omdat iedereen kan meepraten, kan de besluitvorming ook trager 
zijn, omdat voor belangrijke beslissingen altijd gewacht moet worden tot de Algemene 
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Ledenvergadering . De ledenvergadering bepaalt het beleid, neemt de beslissingen en 
draagt de verantwoordelijkheid. Een stichting kan slagvaardiger zijn, omdat een kleine 
groep particulieren die het bestuur vormt zelfstandig beslissingen neemt. Dit 
stichtingsbestuur kan een overeenkomst met de overige particulieren sluiten over de 
mate van inspraak. De inspraak van de overige leden is dan vaak zeer beperkt, wat 
ingaat tegen het principe van CPO. De voorkeur gaat dus uit naar de rechtsvorm 
vereniging. Hierbij zal de slagvaardigheid van de vereniging gegarandeerd moeten 
worden. Er zal dus met regelmaat een Algemene Ledenvergadering gehouden moeten 
worden om de voortgang te binnen een project te handhaven en een korte 
ontwikkelingstijd te kunnen realiseren. 

Interne taakverdeling en externe vertegenwoordiging 
Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit voor zover hem die taken zijn 
toebedeeld en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Bij een stichting draagt 
het bestuur de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast 
vertegenwoordigt het bestuur de stichting. Andere belangrijke afspraken die de 
particulieren maken in de vereniging of stichting moeten vastgelegd worden in de 
statuten. Hierin komt de doelstelling te staan, wie er lid mogen worden en hoe ze dat 
kunnen worden, wat de taken van het bestuur zijn en bij de vereniging wat de 
verantwoordelijkheid van de leden is, hoe het bestuur gecontroleerd kan worden en hoe 
besluiten worden genomen. De statuten worden bij een notaris vastgelegd. 

Van der Linden 
Voor de vorming van een collectief heeft J. van der Linden, TU/e in 2004 in zijn 
onderzoek "CPO in de woningbouw" een model opgesteld. Dit model is in fig. 1. 
weergegeven . 

Fig . 1. 
Werving 

1 1 
I Orientatiefase I Juridische Operationele organisatie 

I organisatie 

Bron: J. van der Linden, Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 

In het model ontbreekt echter de initiatieffase. Tevens zijn de stappen die gedurende het 
proces genomen moeten worden erg afhankelijk van welke speler op de markt het 
initiatief neemt voor de ontwikkeling. Verder in dit onderzoek is een verbeterd model 
opgesteld dat gebaseerd is op het voorgaande model van J. van der Linden. 

2.5 Wat houdt co-opdrachtgeverschap in? 
Co-opdrachtgeverschap is een begrip dat nog weinig tot geen bekendheid geniet. 
Medeopdrachtgeverschap wordt in de bouwsector in kleine mate gehanteerd en een 
definitie van dit begrip vormt dan ook basis voor de definitie van het begrip ca
o pd rachtgeverscha p. 

Mede-opdrachtgeverschap volgens Ali Akin en Yildirim Karabekir 
"Medeopdrachtgeverschap is een afgeleide vorm van het CPO waarbij naast particulieren 
nog een tweede opdrachtgever aanwezig is. Dit is het geval indien bijvoorbeeld een 
woningcorporatie het initiatief neemt en besluit om de bouwopgave met een groep 
particulieren te realiseren, waarbij de particulieren een bepaalde mate van zeggenschap 
hebben. De woningcorporatie dingt in het ontwikkelingsproces mee als volwaardige 
partner aangezien zij als beheerder van de te realiseren huurwoningen belangen heeft in 
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het project. De bouwopgave wordt gekenmerkt door geschakelde en/of gestapelde 
woningbouw en heeft vaak een gecombineerd karakter van zowel huur als koop. Door de 
aanwezige belangen van een tweede opdrachtgever naast de particulieren vindt er 
belangenafweging plaats tussen de verschillende deelnemers." 6 

De belangrijkste eigenschappen van co-opdrachtgeverschap zijn: 

• het gaat om woningbouw; 
• één groep particulieren en een woningcorporatie als opdrachtgever; 
• particulieren bouwen op kavel dat in bezit is van of verworven is door een 

woningcorporatie; 
• particulieren gaan er zelf wonen; 
• particulieren geven opdracht tot de realisatie van de woning of bouwen zelf; 
• particulieren en woningcorporatie hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid 

over grond, ontwerp en bouw; 
• particulier bouwen meestal eengezinswoningen of appartementen; 
• particulieren kunnen woningen realiseren tegen een optimale prijs/kwaliteit 

verhouding zonder winstoogmerk. 

Met behulp van de bovengenoemde eigenschappen is nu de definitie geformuleerd voor 
co- opdrachtgeverschap met een woningcorporatie die voor het onderzoek gehanteerd is. 

Definitie Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Bij co-opdrachtgeverschap geeft één groep particulieren gezamenlijk met een 
woningcorporatie opdracht tot het ontwerpen en het (laten) realiseren van eigen 
koopwoningen op vooraf verworven kavels. Hiervoor vormen zei in een vroeg stadium 
een vereniging zonder winstoogmerk. De groep particul ieren heeft samen met de 
woningcorporatie de volledige juridische zeggenschap en verantwoordelijkheid over de 
grond, het ontwerp en de realisatie van de woningen. De woningcorporatie neemt het 
initiatief voor het woningbouwproject, maar iedere partij heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheden. Over het algemeen betreft het hier eengezinswoningen of 
appartementen die fysiek of qua intentie een eenheid vormen. 

In de figuur 31 is uiteindelijk de positie van co-opdrachtgeverschap tussen reguliere 
projectontwikkeling bij een woningcorporatie en CPO weergegeven. Bovendien is in de 
figuur weergegeven dat zowel de woningcorporatie als de particulieren over zeggenschap 
beschikken. 

6 
Ali Akin en Yildirim Karabekir (2005) Corporaties en medeopdrachtgeverschap, 

TUDelft 
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Fig. 31. Zeggenschapsverdeling binnenco-opdrachtgeverschap 

Reguliere project 
ontwikkeling bij 
een corporatie 

Nadruk 
zeggenschap 
bij corporatie 

1111 .. 

Co-opdrachtgeverschap 
met woningcorporatie 

2.6 De geschiedenis van particulier opdrachtgeverschap 

1111 .. 

Collectief particulier 
opdrachtgeverschap 

Nadruk zeggenschap 
over woonwensen bij 

particulieren 

In de periode voor de negentiende eeuw werden bijna alle gebouwen door middel van 
IPO gerealiseerd. De individuele particuliere opdrachtgever huurde een architect in en 
vervolgens werd de bouw uitbesteed aan een gildenmeester. Kerken zijn hier altijd een 
uitzondering op geweest. Deze werden in opdracht van een collectief gerealiseerd. 

Gedurende de laatste helft van de negentiende eeuw was er een grote bevolkingstrek 
van het platteland naar de grote steden. Deze werd veroorzaakt door de economische 
bedrijvigheid in de steden. De bevolkingsaantallen verdubbelden en in sommige gevallen 
vervijfvoudigde het aantal bewoners zich zelfs. In deze tijd werd het grootste deel van 
de nieuwe woningen vervaardigd in IPO. De gemeenten trok de rooilijnen en verkavelde 
het gebied. Het individuele grondbezit en particulier opdrachtgeverschap leiden tot een 
gevarieerd stadsbeeld. De gemeente stelde niet eens voorwaarden aan de bouwhoogten, 
zodat hier ook een grote variatie in is ontstaan. 7 De vele verschillende geveltjes langs 
de grachten in de oudere steden getuigen hier nog van. Doordat de steden snel groeiden 
woonden veel mensen onder erbarmelijke omstandigheden. De arbeiderswoningen waren 
klein en de sanitaire voorzieningen slecht. De overheid voelde zich hiervoor niet 
verantwoordelijk, maar er kwamen wel wetten die de ergste toestanden op het gebied 
van de volksgezondheid en de volkshuisvesting verbeterden. In 1901 werden deze 
Gezondheidswet en Woningwet ingevoerd. 

Een groot deel van de huidige woonwijken is ontstaan door middel van massaproductie. 
Dit was een direct gevolg van de woningnood, onder andere veroorzaakt door de 
verwoestingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De gesubsidieerde wederopbouw na 
1945 werd de taak van de overheid en zorgde voor goede tijden voor de bouwsector 
waarbij de volle aandacht lag bij het produceren en de zeggenschap ondergeschikt was. 
In deze periode was de toepassing van particulier opdrachtgeverschap zeer beperkt. 

7 Abrahamse. 2002 
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Vinex-locaties 
Vanaf 1993 zijn de VINEX-locaties geïntroduceerd. Vinex is de afkorting voor Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra, een notitie van het ministerie van VROM uit 1993. In deze 
notitie werden uitbreidingsgebieden aangewezen aan de rand van grote steden voor 
massale nieuwbouw. 8 De nota richt zich echter in eerste instantie op de kortere termijn 
van 1995 tot 2005. In deze periode zijn er bijna 484.000 woningen nieuw gebouwd en 
102.000 woningen onttrokken.9 

Critici vinden dat op de eerste Vinex-locaties te veel eengezinswoningen gerealiseerd zijn 
die te veel op elkaar lijken, waarvan de kavels te klein zijn, de parkeervoorzieningen 
ontoereikend zijn en de groenvoorziening niet voldoet. Bovendien zouden de woningen 
te weinig gericht zijn op de wensen van de potentiële kopers. De kopers hebben op 
VINEX-locaties we1n1g tot geen zeggenschap over hun woning. De nieuwere 
nieuwbouwwijken zijn op deze punten sterk verbeterd en meer aangepast op de wensen 
van de koper. Er is tegenwoordig volgens de meeste bewoners niets mis met hun woning 
en wijk. Uit een onderzoek onder mensen die in een Vinex-woning wonen, is gebleken 
dat zij over het algemeen tevreden zijn. 10 

Nota 'Mensen, Wensen, Wonen' 
Als reactie op de nota van Heerma en de ervaringen met VINEX-locaties presenteert 
Staatssecretaris Remkes in 2000 de Nota 'Mensen, Wensen, Wonen'. Hierin wordt de 
visie van het kabinet op het wonen in de 21e eeuw neergelegd. 

Er wordt geconstateerd dat op de woningmarkt de marktwerking in het algemeen, en de 
keuzevrijheid van de koper in het bijzonder, te wensen overlaat. Met name in de 
nieuwbouw blijkt de positie van de koper ten opzichte van de aanbiedende partijen zwak 
te zijn. Deze nota heeft dan ook onder andere de volgende doelen: 

• meer zeggenschap voor koper over woning en woonomgeving; 
• kwaliteit van wonen in steden vergroten; 
• meer ruimte voor 'groene' woonwensen; 
• vanaf 2005 minimaal 33% Particulier Opdrachtgeverschap. 

Om deze doelen te bereiken heeft Remkes destijds de volgende maatregelen opgesteld. 

Bestuurlijke afspraken 
Remkes heeft met de stedelijke regio's afspraken gemaakt over het aandeel vrije kavels 
binnen de verstedelijkingsopgave tot 2010 en de subsidies die het rijk daarvoor 
beschikbaar heeft. 11 

Innovatiebudgetten 
Om vernieuwende experimenten en voorbeeldprojecten aan te jagen, heeft Remkes geld 
beschikbaar gesteld in de vorm van het Innovatiebudget Stedelijke Vernieuwing (IPSV). 
Daarbij ligt het accent op bijzondere vormen van CPO, zoals opdrachtgeverschap vanuit 
een vereniging van eigenaren, mogelijkheden voor de lagere inkomensgroepen en in de 
huursector. 12 

Versterking positie burger 
In samenwerking met Architectuur Lokaal en de Vereniging Eigen Huis (VEH) is er een 
informatie- en documentatiecentrum opgericht waar mensen terecht kunnen met vragen 
over alle facetten van het bouwproces. 13 

8 www.vrom.nl 
9 Woningproductie ten tijde van vinex, een verkenning, NAI uitgevers 2006 
10 www.VROM.nl 
11 APS: MINVROM: Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk, 10-05-2001 
12 APS: MINVROM: Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk, 10-05-2001 
13 APS: MINVROM: Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk, 10-05-2001 
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Grondbeleid 
Door een wijziging van de Grondexploitatiewet kunnen gemeenten bij het verlenen van 
een exploitatievergunning eisen stellen aan het aandeel particulier opdrachtgeverschap, 
ook wanneer zij de grond niet in handen hebben. 14 

Ondanks deze maatregelen is inmiddels gebleken dat het streefpercentage van 33% 
particulier opdrachtgeverschap in 2005 uit de Nota "Mensen Wensen Wonen" niet 
gerealiseerd is. Sinds de publ icatie van de Nota in 2000 is het aandeel particulier 
opdrachtgeverschap in de bouwproductie zelfs gedaald van circa 16% in 2000 tot 11,2% 
in 2005. 15 De oorzaak hiervan ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat er niet genoeg 
kavels aangeboden worden . Daarnaast is inmiddels het Innovatiebudget Stedelijke 
Vernieuwing afgeschaft, waardoor een f inancieel voordeel wegvalt voor particuliere 
initiatieven. 

De eerst projecten die in CPO gerealiseerd zijn zoals de pilotprojecten "de Spoorlaan" in 
Eindhoven en "de Kattenbosch" in Rosmalen zijn inmiddels al zo 'n 30 jaar oud. Deze 
projecten werden in de jaren tachtig gerealiseerd. Vaak met de nodige tegenslagen. In 
de afgelopen 20 jaar zijn in Nederland zo'n 70 projecten gerealiseerd variërend van tien 
tot meer dan duizend woningen. Deze projecten worden binnenstedelijk en 
buitenstedelijk gerealiseerd en bestaan gemiddeld uit zo'n 60 woningen per project.16 

Het aantal projecten dat gerealiseerd is door middel van co-opdrachtgeverschap ligt nog 
een stuk lager. Het zijn over het algemeen pilotprojecten die als test case in de markt 
gezet zijn. 

2.7 De vraag naar particulier opdrachtgeverschap 
Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven is het percentage van 33 % particulier 
opdrachtgeverschap in 2005 niet gerealiseerd en is het aandeel particulier 
opdrachtgeverschap sinds 2000 zelfs gedaald. Er zijn in Nederland echter duidelijk 
regionale verschillen wat betreft het aandeel particulier opdrachtgeverschap. Door de 
betere beschikbaarheid van vrije kavels, een andere mentaliteit, een andere wooncultuur 
en een relatief ontspannen woningmarkt werd in het noorden van het land in 2005 
24,2% van de nieuwe woningen gerealiseerd door particulier opdrachtgeverschap, 
tegenover 5,5% in de Randstad. De cijfers voor de voorgaande jaren en de landelijke 
gemiddelden zijn weergegeven in fig. 2. 

Fig. 2. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Noord Nederland 33,4% 25,7% 25,3% 19,8% 22,2% 24,2% 

Oost Nederland 18,6% 21 ,2% 13,9% 11 ,4% 13,7% 14,3% 

~est Nederland 7,8% 7,6% 5,9% 5,2% 5,4% 5,5% 

lzuid Nederland 24,8% 23,2% 18,6% 15,2% 15,0% 17,2% 

[Gem. Nederland 16,4% 16,2% 12,2% 9,7% 10,5% 11 ,2% 
Bron: statfine.cbs.nl 

Toch is de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) van mening dat particulier 
opdrachtgeverschap toekomst heeft. Uit het onderzoek van Trendbox dat eind 2005 
uitgevoerd is in opdracht van de SEV is gebleken dat bijna 50 % van de verhuisgeneigde 
Nederlandse bevolking in is voor het bouwen van een eigen woning. De kosten van het 
bouwen en de complexiteit van het proces zijn volgens de SEV de voornaamste redenen 
om van het bouwen van een eigen woning af te zien. 

14 APS: MINVROM: Meer particulier opdrachtgeverschap mogelijk, 10-05-2001 
15 statline.cbs.nl 
16 TU/e J. van der Linden, Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw. 
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Het meest recente onderzoek is uitgevoerd door Bouwkennis.nl. Uit dit onderzoek volgt 
dat van de mensen die in de afgelopen vijf jaar een nieuwbouwhuis kochten, bijna de 
helft aangeeft een volgend huis in eigen beheer te willen bouwen. Ruim eenderde heeft 
hier geen behoefte aan. Bij de particulieren die in een woning ouder dan vijf jaar wonen 
zou 37% overwegen om ooit een woning in eigen beheer te bouwen. Dat geldt met name 
bij mensen met een koopwoning en is zichtbaar in fig. 3. 

Fig. 3. 
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Bron: Bouwkennis, december 2005 
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Dat er uit de markt een grote vraag is blijkt ook uit de nieuwsberichten. Zo was te lezen 
dat mensen in caravans een maand lang kamperen op een parkeerplaats in Slochteren 
om een kavel te kunnen kopen. Mensen met slaapzakken voor de deur overnachten om 
in Roombeek (Enschede) te kunnen bouwen. En nu zijn er in Nieuw-Stalberg, Venlo 
alleen nog maar vrije kavels te koop, omdat de kant en klare woningen op papier niet te 
verkopen waren. Dat benadrukt dat er bij particulieren wel degelijk een sterke behoefte 
is aan het bouwen van een eigen huis. Blijkbaar is de vraag er wel, maar openbaart deze 
zich pas op het moment dat er daadwerkelijk vrije kavels worden aangebodenY 

Op grond van de gegevens uit het Woningbehoeftenonderzoek (WBO 2002) blijkt dat het 
aantal verhuisgeneigde particulieren in Nederland 1.859.933 bedraagt. Men is 
verhuisgeneigd als men de vraag "Wilt u binnen twee jaar gaan verhuizen?", met "ja" 
beantwoord heeft.18 Van deze groep wenst 50% zijn eigen woning te bouwen door 
middel van particulier opdrachtgeverschap. Van deze groep kiest 19% voor het 
realiseren van de woning in een collectief, wat overeenkomt met een groep van 176.693 
particulieren. Dit is voldoende draagvlak voor woningcorporaties om 
woningbouwprojecten en co-opdrachtgeverschap aan te kunnen beiden. 

2.8 De kritieke succesfactor en van CPO 
Particulier opdrachtgeverschap wordt vaak gezien als een oplossing voor het bieden van 
meer zeggenschap/keuzevrijheid voor de koper. Het is van belang dat het verschil 
tussen zeggenschap en keuzevrijheid duidelijk is, omdat deze begrippen in de markt veel 
door elkaar gebruikt worden. 

Zeggenschap 
De mogelij kheid aangeboden krij gen om bij de ontwikkeling van een won ing als 
particulier zelf mogelijkheden aan te dragen . 

Keuzevrijheid 
De mogelij kheid aangeboden krijgen om bij de ontwikkel ing van een woning als 
particul ier zelf een keuze te maken uit vooraf door een ander opgestelde 
mogelijkheden. 

17 www.sev.nl 
18 www.vrom.nl.woon 
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Naast deze positieven eigenschap bezit particulier opdrachtgeverschap ook andere 
kansen die de toepasbaarheid vergroten . Deze voordelen zijn in vele publicaties over 
CPO uiteengezet. Een overzicht van deze voordelen voor particulieren die deelnemen aan 
woningbouwprojecten in CPO ten opzichten van traditionele ontwikkelingen zijn 
hieronder beschreven. 

2.8.1 Zeggenschap/keuzevrijheid 
Indien een particulier een woning koopt van een projectontwikkelaar staan de 
woningindeling en architectuur min of meer vast. Tegenwoordig bij het consumentgericht 
ontwikkelen en bouwen tracht de ontwikkelaar de koper steeds meer keuzevrijheid te 
geven. Toch blijft deze keuzevrijheid over het algemeen beperkt tot de keuze van een 
kleine uitbouw of een dakkapel, de indeling van de woningen en de keuze van het 
sanitair. Daarnaast zijn, indien het al mogelijk is, aan het aanbrengen van grote 
veranderingen vaak hoge kosten verbonden, door de inbreuk op het seriematige 
karakter van de bouw. 

Fig. 4. Particulier opdrachtgeverschap en zeggenschap. 
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Particulieren die woningen realiseren door middel van CPO hebben gezamenlijk de 
volledige zeggenschap over de grond, het ontwerp en de realisatie, maar zullen ook 
gezamenlijk tot één plan van eisen moeten komen. Dit heeft mogelijk het gevolg dat de 
particulieren enkele concessies moeten doen, met betrekking tot de persoonlijke 
woonwensen. 

Over de zeggenschap/keuzevrijheid die een toekomstige bewoner over zijn woning heeft 
kan gezegd worden dat deze afneemt naarmate hij later binnen het bouwproces 
betrokken wordt. Dit verband is in fig. 5 weergegeven . 
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2.8.2 Financiële kansen 
Bij de reguliere ontwikkeling van woningen is de prijs van de woning afhankelijk van de 
marktwerking. Bij CPO wordt de prijs van de woning bepaald door de stichtingskosten. 
De stichtingskosten zijn het totaal aan kosten welke toegekend worden aan de 
ontwikkeling, realisatie en het gebruiksklaar maken van de woning gedurende de periode 
tot de oplevering. Een uitgebreidere toelichting van dit begrip komt in hoofdstuk 4. aan 
bod. De stichtingskosten die een particulier bij CPO voor zijn woning betaald kunnen 
onder de VON-prijs van een gelijkwaardige woning die regulier ontwikkeld is liggen. 

2.8.3 Eigen woning 
Door betaalbare woningen te realiseren door middel van CPO wordt het eigen woning 
bezit vergroot. Dit is al jarenlang een doelstelling van de overheid. Dit is bepaald geen 
verkeerde prioriteit, omdat het grote maatschappelijke voordelen biedt. Het bezit van 
een eigen woning zorgt voor verantwoordelijkheid en heeft positieve effecten het 
onderhoud van de woning en de leefomgeving. 

2.8.4 Unieke woning door extra kwaliteit 
Indien een particulier zijn woning in een duurdere sector realiseert door middel van CPO 
en kiest voor een specifiek thema, bezit hij een woning waarmee hij zich kan 
onderscheiden van andere. Vooral het gevoel van het bezitten van een "unieke" woning 
draagt bij aan het woongenot van de koper. De besparingen die ontstaan door de eigen 
ontwikkeling worden vaak teruggeïnvesteerd in de woning door het toevoegen van extra 
kwaliteit, bijvoorbeeld duurzaamheid, aanpasbaarheid of ecologisch bouwen. Hierdoor 
ontstaat er een perfecte afstemming van vraag en aanbod met een gunstige 
prijs/kwaliteitsverhouding. Dit voordeel zal zich echter bij de voor dit onderzoek 
beschreven doelgroep in mindere mate voordoen, omdat besparingen vanuit de 
doelstelling direct ten gunste zullen komen van financieel voordeel. 

2.8.5 Unieke woning door betaaibaarheid 
Indien de besparingen niet teruggeïnvesteerd worden in extra kwaliteit kan er een 
betaalbare koopwoning voor particulieren met lagere inkomens ontstaat. Deze doelgroep 
maakt normaal gesproken geen kans op een koopwoning, omdat men deze in de huidige 
markt simpelweg niet kan financieren. 

2.8.6 Leefbaarheid en sociale duurzaamheid 
Particulieren die hun woning door middel van CPO realiseren zijn meer betrokken bij de 
ontwikkeling van de eigen woning en woonomgeving en voelen zich hiervoor meer 
verantwoordelijk. Daardoor is er een positief effect op de leefbaarheid binnen en binding 
met de woonomgeving. Hij herstructurering neemt het draagvlak voor vernieuwing onder 
de bewoners in de rest van de wijk toe en zijn de initiatieven vaak een impuls voor 
fysieke en sociale vernieuwing binnen de wijk. 19 Ze tonen aan dat zelf initiatief nemen 
mogelijk is. 

Daarnaast wordt bij CPO al vanaf de start van het project gewerkt aan de sociale 
verbanden. Men kent elkaar al, voordat men buren van elkaar wordt. De sociale 
verbanden zoals die al worden opgebouwd in collectieve particuliere projecten zijn, naast 
allerlei andere aspecten, een van de belangrijkste meerwaarden van CPO. Deze sociale 
duurzaamheid is als het ware een gratis bijproduct. De waarde van de sociale 
duurzaamheid mag niet worden onderschat. Zo worden bijvoorbeeld bij 
woningbouwprojecten die gerealiseerd zijn in CPO, vaak vanaf de oplevering, 
gemeenschappelijke activiteiten ondernomen. Bij regulier ontwikkelde projecten moet de 
sociale duurzaamheid vanaf de oplevering van een project helemaal vanaf nul worden 
opgebouwd. 20 

19 www. particulieropdrachtgeverschap. nl 
2° Collectief particulier opdrachtgeverschap in de praktijk, Steunpunt WONEN, juli 2003 
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2.9 Knelpunten en risico's van CPO 
Naast deze voordelen bezit CPO ook andere knelpunt en risico's. Deze knelpunten ten 
opzichten van traditionele ontwikkelingen zijn hieronder beschreven. 

2.9.1 Complexiteit van het proces 
Het gehele proces dat particulieren moeten doorlopen om hun woning door middel van 
CPO te realiseren wordt als complex en bovendien tijdrovend en risicovol ervaren. 

Particulieren hebben over het algemeen weinig werkelijke kennis van bouwen. Hierdoor 
is het moeilijk het proces van CPO op te starten en tot een bevredigend einde te brengen 
zonder kennis in te huren. Daarnaast zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor 
particulieren vaak erg onduidelijk en op meerdere wijzen interpreteerbaar, waardoor een 
plan zelden direct goedgekeurd wordt door de de gemeenten. 

Tevens kan CPO erg complex en tijdrovend zijn, omdat iedere particulier uiteenlopende 
woonwensen heeft en zijn eigen prioriteiten stelt. Uiteindelijk zal het plan tot één 
definitief ontwerp gekneed worden, waarin iedereen zijn individuele woonwensen kan 
realiseren. Dit leidt tot intensieve overlegstructuren die gepaard gaan met een hoop 
inzicht en geduld van de deelnemers. Er is dan ook vaak vooral in de aanloopfase naar 
de realisatie meer tijd mee gemoeid dan in projecten waar één enkele opdrachtgever 
aanwezig is.21 Later in het onderzoek zal naar voren komen of een woningcorporatie 
hierin een kaderstellende rol kan spelen. 

2.9.2 Financiering en financiële risico's 
Het realiseren van een eigen woning door middel van CPO brengt aanzienlijk meer 
risico's met zich mee dan het verkrijgen van een woning uit reguliere project 
ontwikkeling. Het brengt extra risico's met zich mee met betrekking tot de financiering 
van de woning. Daarnaast zijn er ook extra financiële risico's aan CPO verbonden. Deze 
risico's worden in het hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 

2.9.3 Betaaibaarheid 
Om een beeld te krijgen van de betaaibaarheid van woningen gebouwd door middel van 
CPO worden de stichtingskosten vaak vergeleken met VON-prijzen van regulier 
ontwikkelde woningbouwprojecten. Dit leidt bij woningbouwprojecten die gerealiseerd 
worden door woningcorporaties soms tot verkeerde conclusies omdat de woningen in de 
sociale koopsector wel eens te goedkoop worden verkocht. Er vindt dan verschrijving van 
kosten tussen verschillende projecten plaats.22 Door deze ondoorzichtige marktsituatie 
worden regulier ontwikkelde woningen soms onder de kostprijs op de markt gezet. 
Particulieren die hun woningen bouwen door middel van CPO worden vaak belast met 
hoge grondprijzen, wat doorgaans een zeer negatief effect heeft op de betaaibaarheid 
van de woningen. De problematiek rondom de hoge grondprijzen komt verder in 
hoofdstuk 4 aan de orde. 

2.9.4 Tijdsbesteding 
Particulieren dienen veel tijd over te hebben voor het bepalen van de eigen woonwensen. 
Onder andere voor de indeling van de woning en het maken van de keuze van de tegels 
en het sanitair. Daarnaast moet er ook tijd gestoken worden in het ontwerp van de 
buitenkant van de eigen woning. Naar deze tijdsbesteding binnen CPO is in 2004 door 
Sietze van Hemmen in het onderzoek "Tussen droom en daad, een onderzoek naar het 
collectief particulier opdrachtgeverschap" onderzoek gedaan. 

21 SEV, 1999 
22 SEV, Onderzoek kosten en kwaliteitsvergelijking collectief particulier opdrachtgeverschap. 

26 



Fig. 6. Gemiddeld aantal bestede uren per week per woning 

bou· .. :fas-e -.•,•oor,fas.:! (huidig) 

/ ~ Goe<lerneent • Kersentuin •Terbregse.nlj 

bron: afstudeerondef7oek Tussen Droom en Daad1 een onderzoek naar het collectief PO, 
2004 

Uit fig. 6 blijkt dat er rekening gehouden moet worden met een besteding van zeker 3 
uur per woning per week. Particulieren die hun woningen gaan realiseren door middel 
van CPO dienen er dus rekening mee te houden dat dit aanzienlijke meer tijd kost dan 
de koop van een woning door middel van een reguliere ontwikkeling. Bovendien kan de 
tijdsbesteding bij CPO vaak verder vergroot worden door de langdurige beslistrajecten 
van de verschillende particulieren. 

2 .9 .5 Beschikbaarheid vrije kavels binnen gemeenten 
Een van de eerste stappen uit de initiatieffase die particulieren moet nemen voor de 
realisatie van een woning door middel van CPO is het verkrijgen van een bouwkavel. Dit 
is tevens een van de moeilijkste stappen, omdat het aanbod zeer beperkt is. Gemeenten 
hebben de meeste gronden in handen, maar toch geeft zelfs eenderde van hen aan in 
zijn geheel niet over vrije kavels te beschikken. 23 

Als we de spreiding van vrije kavels over het land bekijken zien we dat slechts 8% van 
alle vrije kavels in het westen aangeboden wordt en 92% in de rest van Nederland. Dit 
sluit aan bij de constatering dat in het oosten van het land meer woningen door middel 
van !PO gerealiseerd worden dan in het westen. 24 

Deze schaarste aan vrije kavels is echter geen indicatie voor een tekort aan bouwgrond. 
De gemeenten beschikken over voldoende bouwgrond, maar geven deze niet uit voor 
collectieve ini tiatieven . Door de grond aan één grote marktpartij uit te geven zijn 
gemeenten van mening dat zij meer grip behouden op de kwaliteit, snelheid en op de 
zekerheid dat de kavels niet braak komen te liggen. 

Hoe in de nabije toekomst de beschikbaarheid van vrije kavels eruit ziet is erg 
afhankelijk van de eventuele cultuuromslag die gemeenten kunnen maken. Er zijn enkele 
gemeenten die hierin het voortouw nemen, maar de grotere gemeenten willen nog niet 
echt volgen. Wil CPO meer kans krijgen in bestaand stedelijk gebied, dan moet er 
daadwerke lijk ruimte gemaakt worden voor collectief individueel particulier 
opdrachtgeverschap. Dat betekent dat de cultuur ernaar moet zijn. Het gaat dan niet 

23 Schellevis, 2002 
24 Akin en Karabekir" Woningcorporaties en medeopdrachtgeverschap. 
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alleen om de vraag van bewoners, maar vooral ook om de wil van grondeigenaren, 
woningcorporaties, gemeenten et cetera. 25 

2.9.6 Vakjargon 
Over het algemeen spreken particulieren die hun woning door middel van CPO willen 
gaan realiseren de vaktaal van de bouwsector niet. Het is een vakjargon met veel 
bouwkundige termen en kreten. Het gebrek aan kennis kan leiden tot grote 
misverstanden bij de communicatie en bij het opstellen en interpreteren van 
overeenkomsten en afspraken. 

2.10 kritieke succesfactoren en knelpunten en risico's van CPO uit 
voorbeeldprojecten 

Om te toetsen of de bovenstaande opsomming van kritieke succesfactoren en 
knelpunten en risico's volledig is zijn twee woningbouwprojecten die in CPO gerealiseerd 
zijn onderzocht. Per project zijn de kritieke succesfactoren, knelpunten en risico's 
beschrevenen. De omschrijving van de projecten en de kritieke succesfactoren, 
knelpunten en risico's zijn in bijlage 1 weergegeven. Hieruit is op te maken dat enkel de 
communicatie met de gemeente als knelpunt aan de opsomming van knelpunten en 
risico's toegevoegd kan worden. 

25 RIGO in "PO en stedelijke vernieuwing:" 
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2.11 Conclusie 

Definitie Individueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO) 

Bij individueel particulier opdrachtgeverschap geeft één particulier opdracht tot het 
ontwerpen en het realiseren van een eigen woning op een vooraf verworven kavel. 
Hierbij heeft de particulier de volledige juridische zeggenschap en 
verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp en de realisatie van de woning. De 
particulier dient zich echter wel aan de geldende bouwregelgeving te houden. Over 
het algemeen betreft het hier een vrijstaande woning in een duurdere prijsklasse. 

De woningen die door middel van IPO gerealiseerd worden zijn vaak vrijstaand op een 
grote kavel met hoge stichtingskosten. Er kan dus geconcludeerd worden dat IPO voor 
een beperkte groep particulieren met een hoger budget bijdraagt aan de zeggenschap, 
maar slechts over een enkele woning bij een grote investering van tijd. IPO is financieel 
dus niet haalbaar voor de doelgroep particulieren die woningcorporaties voor ogen 
hebben. 

Definitie Collectief Particulier opdrachtgeverschap 

Bij CPO geeft één groep particulieren opdracht tot het ontwerpen en het (laten) 
realiseren van eigen woningen op een eigen bouwkaveL Hiervoor vormen zij in een 
vroeg stadium een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. De groep 
particulieren (het collectief) heeft de volledige juridische zeggenschap en 
verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp en de realisatie van de woning. De 
groep particulieren dient zich echter wel aan de geldende bouwregelgeving te 
houden. Over het algemeen betreft het hier eengezinswoningen of appartementen die 
fysiek of qua intentie een eenheid vormen, of woningen vanuit een herstructurering. 

Voor het realiseren van woningen in CPO moet een collectief gevormd worden. Op basis 
van de doelstelling, ideeën, financiële uitgangspunten en de bouwlocatie worden de 
leden voor het collectief geworven. Een aantal leden van het collectief vormt de 
initiatiefgroep die de kar (het collectief) trekt. Deze initiatiefgroep beschikt hiervoor over 
het algemeen niet over voldoende competenties. Zij zullen hierbij dan ook begeleid 
moeten worden door derden. 

CPO biedt voor particulieren de mogelijkheid om eigen koopwoningen te realiseren. Er 
kan door de particulieren op de bouwkosten en de bijkomende kosten bespaard worden 
waardoor een optimale prijs/kwaliteit verhouding ontstaat. Bovendien wordt er een 
hoger woongenot gerealiseerd dat tevens een positieve invloed heeft op de leefbaarheid 
in de wijk. 

Een nadeel van het realiseren van woningen door CPO is de complexiteit van het proces 
door onder andere de intensieve overlegstructuren. Daarnaast brengt het enkele 
financiële risico's met zich mee, zoals het afzetrisico en het overschrijden van het budget 
van de particulieren. Het realiseren van woningen door middel van CPO vergt meer tijd 
dan de realisatie van een woning door middel van een reguliere ontwikkeling. De 
tijdsbesteding kan echter een stuk beperkter zijn dan bij IPO. Tot slot is gebleken dat de 
onvoldoende beschikbaarheid van bouwkavels voor particulieren vaak tot grote 
vertragingen en problemen leidt en dat de communicatie met de gemeente vaak niet 
optimaal verloopt. 

Eigenschappen CPO 
Uit het voorgaande kan dus geconcludeerd worden dat CPO bijdraagt aan de 
zeggenschap over de woning en de leefomgeving en door schaalvoordelen voor een 
groep particulieren met minder hoge inkomens veel beter bereikbaar is dan IPO. De 
particulieren binnen het collectief en vooral binnen de initiatiefgroep moeten wel bereid 
zijn voldoende tijd en moeite in het gehele proces te steken. Verder in het onderzoek is 
beoordeeld of een woningcorporatie oplossingen kan bieden voor de knelpunten en 
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risico's binnen het proces van CPO. In fig 7 en 8 zijn de kritieke succesfactoren en 
risico's en knelpunten van CPO weergegeven. 

Fig. 7. Overzicht K.S.F. van CPO 

K.S.F. van collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) 

Zeggenschap • Volledige zeggenschap over de grond, het ontwerp en de 
realisatie 

• Zeggenschap over ontwerp en inrichting openbare ruimte . 
c Financiële • Prijs woning volledig bepaald door de stichtingskosten QJ 
I.. kansen • Kostenpost winst derden vervalt 
0 • Optima Ie prijs/kwa liteitsverhouding ..... 
V • Schaalvoordelen door in een collectief te bouwen 
nl 

\toe • Mogelijk extra besparingen door zelfbouw 
111 
QJ Eigen woning • Bevorderen eigen woning bezit V 
V 
::::J Unieke woning • Perfecte afstemming van aanbod op vraag 
111 
QJ Leefbaarheid • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de eigen woningen 
~ 
QJ en Sociale en woonomgeving 
:p duurzaamheld • Verantwoordelij k voor eigen woningen en woonomgeving ·- • Positief effect op leefbaarheid I.. 
~ • Differentiatie in woonomgeving (koop/huur en in typen) 

• Opbouw van zeer sterke sociale verbanden 
• Vergroot draagvlak voor vernieuwing bij herstructurering 

Fig. 8. Overzicht knelpunten en risico's van CPO 

Knelpunten en Risico's van collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) 

Complexiteit • Het groepsproces is complex 
proces • Het bouwproces is complex 

• Inhuren kennis en advies vaak noodzakelij k 
• Uiteenlopende woonwensen tot één definitief ontwerp 
• vormen . 

111 • Intensieve overlegstructuren .. • Inzicht en geduld van deelnemers vereist . 
0 • Communicatie met qemeente V ·- Financiering • Risico's planvoorbereiding . ~ • Voorinvesteringen vaak uit eigen middelen financieren a: 
c Financiële • Afzetrisico woningen 

QJ Risico's • Uitstappers uit collectief 
• Oplopen bouwkosten door verhogen Plan van Eisen met c als gevolg budget overschrijden QJ ..... 

c Betaalbaar- • Grondprijzen 
::::J 
Q. heid • Geen mogelijkheid verschrijving kosten naar duurdere - woningen als bij regulier ontwikkelde woningen 
QJ 
c 
~ Tijds • Aanzienlijke investering in tijd en energie 

besteding 

Beschikbaar- • Aanbod kavels stukken kleiner dan de vraag 
heid kavels 

Vakjargon • Particulieren spreken het vakjargon van de bouw niet 
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Hoofdstuk 3. 
De woningcorporatie 

3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is in eerste instantie de definitie van een woningcorporatie geformuleerd 
en vervolgens is zeer kort de historie van de woningcorporatie uiteengezet. Een 
uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis en de toekomst van woningcorporaties is 
in bijlag 4 te vinden. Verder worden in dit hoofdstuk de doelen van een woningcorporatie 
beschreven en komen de uitgangspunten aan bod waar het beleid van de 
woningcorporaties aan moeten voldoen. De nadruk van dit hoofdstuk ligt op het uiteen 
zetten van de kerncompetenties van een woningcorporatie. Daarnaast worden de 
ervaringen die corporaties reeds hebben opgedaan met particulier opdrachtgeverschap 
beschreven. 

Definitie woningcorporatie 
De woningcorporatie is een door de minister van VROM Toegelaten Instelling 
krachtens artikel 70 van de woningwet. In de praktijk wordt het begrip opgerekt tot al 
die verenigingen en stichtingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de 
volkshuisvesting en hun beschikbare financiële middelen uitsluitend daarvoor 
aanwenden. Woningcorporaties worden ook wel gerekend tot de non-profit sector of 
niet-winstbeoqende instel linqen. 27 

Het ontstaan 
In de afgelopen 150 jaar hebben woningcorporaties een belangrijke rol gespeeld in het 
volkshuisvestingsbeleid. De eerste woningcorporaties ontstonden halverwege de 19e 
eeuw. De overheid bemoeide zich in deze tijd nog niet met de woonomstandigheden van 
de burgers, maar hier kwam met de invoering van de woningwet in 1901 verandering in. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de sociale woningbouw sterk toe om de woningtekorten 
op te vangen en maakten de woningcorporaties een grote verzelfstandiging ten opzichte 
van de overheid door. De gemeenten trokken zich vanaf 1965 terug van de 
woningmarkt. In de jaren tachtig zetten de verzelfstandiging zich nog verder door en 
werden de woningcorporaties financieel nog verder onafhankelijk. In Nederland zijn eind 
december 2005 508 corporaties die circa 2,4 miljoen woningen beheren. Het gemiddelde 
woningbezit per woningcorporatie is nu 4700 woningen. Hiermee hebben de 
woningcorporaties circa 35% van de totale Nederlandse woningvoorraad in bezit en 
beheer.26 

3.2 Doelgroep 
Onder de doelgroep van een woningcorporatie omtrent hun huisvestingbeleid worden 
particulieren verstaan die niet zelfstandig in passende huisvesting kunnen voorzien. Dit 
zijn vaak particulieren met een laag inkomenY De doelgroep van woningcorporaties 
voor woningbouwprojecten die gerealiseerd worden in co-opdrachtgeverschap wordt in 
dit onderzoek gedefinieerd als starters op de koopwoningmarkt met een modaal bruto 
inkomen dat in 2005 gelijk was aan €29.000,-. Voor deze groep particulieren komen 
projecten in co-opdrachtgeverschap, waarbij het doel is zo laag mogelijke 
stichtingskosten te realiseren, het meest in aanmerking, omdat zij momenteel 
huisvesting huren zonder huurtoeslag te ontvangen en omdat het modale inkomen geen 
mogelijkheid biedt in de huidige markt een koopwoning te kopen. Een tussenwoning kost 
in 2006 gemiddeld €206.600 en een appartement ( 168.000. Deze doelgroep bevat over 
het algemeen géén of weinig eigen vermogen. 

27 Vastgoed Lexicom, Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS 
26 fhmwonen, Introductiedag nieuwe medewekers, augustus 2005 

27 www.Aedes.ni, woordenboek 
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Doelgroep voor co-opdrachtgeverschap 
De doelgroep van woningcorporaties voor bouwprojecten in de koopsector, die 
gerealiseerd worden in co-opdrachtgeverschap, zijn starters op de koopwoningmarkt 
met een modaal inkomen, dat in 2005 gelijk is aan €29.000,- bruto. Deze doelgroep 
bevat over het algemeen géén of weinig eigen vermogen. 

3.3 Taakstelling van de woningcorporatie 
Het wettelijke kader waar woningcorporaties zich aan moeten houden zijn vastgelegd in 
het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet. De uitwerking van deze regels staat in het 
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Dit besluit bevat de regels waaraan 
woningcorporaties zich moeten houden. Volgens het besluit dienen hun werkzaamheden 
op het terrein van de volkshuisvesting te liggen. Hiertoe heeft het BBSH (2001) de zes 
volgende prestatievelden opgesteld, waarbinnen het beleid van de woningcorporatie zich 
moet afspelen: 

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

2. Leefbaarheid (art. 12a BBSH). 

3. Wonen en zorg (art. 12b BBSH). 

4. De verhuur van woningen (art. 13-15 BBSH). 

5. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer (art. 16-20 BBSH). 

6. Financiële continuïteit (art. 21-25 BBSH). 

3.4 Overige doelen van woningcorporaties 
Naast de prestatievelden uit het BBSH hebben woningcorporaties nog specifieke doelen 
die zij nastreven. Deze doelen zijn vaak een middel om de prestatievelden uit de BBSH te 
kunnen realiseren. Deze doelen zoals die door een groot gedeelte van de 
woningcorporaties wordt nagestreefd zijn hieronder in een willekeurige volgorde 
toegelicht. 

Bevorderen van de doorstroming 
Een goede doorstroming komt alleen op gang in een woningvoorraad die kwalitatief en 
kwantitatief op peil is en daaraan schort het nu binnen de portefeuilles van veel 
woningcorporaties. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat Nederland al heel lang te 
eenzijdig, verkeerd en te weinig gebouwd heeft. Het strategische doel van 
woningcorporaties is dan ook het bouwen van woningen die er nog niet of te weinig zijn 
en bij voorkeur in reeds bestaande infrastructuren om de doorstroming te bevorderen. 28 

Het bouwen van woningen in CPO die aansluiten op de woonwensen van particulieren uit 
de doelgroep is een oplossing voor het tekort aan passende huisvesting in dit segment. 

Aanbrengen van differentiatie in de woonwijken 
Een van de doelen van de herstructurering is het op wijkniveau voorkomen of 
verminderen van etnische en sociaal-economische concentraties. Woningcorporaties 
vrezen dat ze leiden tot (onderwijs)achterstanden, tot stagnatie in de inburgering van 
migranten en tot overlast, verloedering en onbeheersbaarheid. De invloed van 
geconcentreerd wonen op het gedrag van de bewoners is echter tot op heden niet goed 
aangetoond. Concentraties van armen of etnische minderheden 'verdunnen' leidt 
statistisch gezien wel tot een vermindering van de problemen in die wijk. 29 Bovendien 
leidt differentiatie in de woonwijken tot ontmoeting tussen verschillende sociaal
economische groepen. 30 Een van de doelen van woningcorporaties is dan ook 
differentiatie aan te brengen in de woonwijken om de problemen in de wijk te 

28 NVM, visie op nieuwbouw, 2006 
29 State of the art. Herstructurering en de Sociale Opgave, VROM 2004 
3° Kleinhans e.a. 2000 
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verminderen en zo de leefbaarheid te verbeteren. Door in CPO woningen te realiseren in 
bestaande wijken ontstaat er differentiatie in koop/huur en woningtypen, wat een 
positieve invloed heeft op de leefbaarheid . 

Bevordering eigen woningbezit 
Al sinds de jaren vijftig stelt de Nederlandse overheid zich ten doel het eigenwoningbezit 
van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Later heeft de overheid zich dit opnieuw ten 
doel gesteld in de nota Mensen Wensen Wonen. Hierdoor worden woningcorporaties 
verplicht zich dit ook als doel te stellen. Het bezitten van een eigen woning heeft voor de 
particulier de volgende voordelen. 

• Een particulier die een eigen woning bezit bouwt een eigen vermogen op. Door de 
aflossingen op de hypotheek en door de waardestijging van de woning bouwt de 
particulier kapitaal op. 

• Van de totale lasten bij een koopwoning is een aanzienlijk deel (de 
hypotheekrente), fiscaal aftrekbaar. 

• Een huurder zal waarschijnlijk te maken krijgen met huurverhogingen. 
De hypotheeklasten van de eigenaar worden door de inflatie relatief lager. 

• Door in CPO koopwoningen te realiseren neemt het eigen woningbezit toe. 

Imagoverbetering 
Imagoverbetering kan onderverdeeld worden in twee facetten. Enerzijds de verbetering 
van het imago van de woningcorporatie zelf en anderzijds de verbetering van het imago 
van de wijken die de woningcorporatie bezit. Het imago van de woningcorporatie is 
afhankelijk van het beeld dat bewoners en andere stakeholders hebben van het 
maatschappelijk functioneren van de woningcorporatie. Het gaat dus niet zozeer om de 
vraag of een woningcorporatie haar taken goed uitvoert, maar of de won ingcorporatie de 
keuzen die ze maakt kan uitleggen, of de boodschap overkomt. Het imago van een wijk 
heeft twee karakters. Ten eerste een intern karakter, waarbij men moet denken aan het 
trots van de bewoners van de wijk op de eigen leefomgeving en anderzijds het externe 
karakter, waarbij men moet denken aan het beeld dat bewoners uit de omgeving hebben 
over de betreffende wijk. Door koopwoningen in CPO te realiseren kan een 
woningcorporatie zijn imago verbeteren, door dat bewoners en stakeholders een positief 
beeld van de woningcorporatie krijgen . Daarnaast zal ook het imago van de wijken waar 
woningen in CPO gerealiseerd zijn verbeteren . 

3.5 Kerncompetenties van Woningcorporaties 

Kerncompetenties van een ideale woningcorporatie 
De definitie van een kerncompetentie is als hieronder omschreven: 

Definitie kerncompetentie 
Een kerncompetentie van een onderneming is te omschrijven als een unieke 
combinatie van kennis, vaardigheden, structuren, technologieën en processen in dat 
bedrijf, die het mogelijk maken om producten of diensten te leveren die geen enkel 
ander bedrijf op dezelfde manier, op hetzelfde moment kan produceren . De 
kerncompetenties van een onderneming zijn dus die eigenschappen van dat bedrijf die 
het een voordeel tegenover zijn concurrenten bezorgt. 

Het definiëren van de kerncompetenties van een ideale woningcorporatie is in dit 
onderzoek gedaan aan de hand van de kerncompetenties die gedefinieerd zijn in het 
onderzoek "Won ingcorporaties buiten de won ingmarkt" van K.T.A. Kepers (2005) en aan 
de hand van kerncompetenties die door woningcorporaties uit de markt gedefinieerd zijn. 
Woningcorporaties uit de markt kunnen nooit al deze kerncompetenties bezitten, omdat 
de ideale woningcorporatie niet bestaat. De kerncompetenties die een woningcorporatie 
bezit zijn rechtstreeks afgeleid van de strategie. Hierdoor heeft iedere woningcorporatie 
min of meer unieke kerncompetenties. 
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In het onderzoek "Woningcorporaties buiten de woningmarkt" is onderzoek gedaan naar 
de kerncompetenties van woningcorporaties. Uit het betreffende onderzoek komen de 
volgende kerncompetenties naar voren: 

• Vastgoedkunde 
• Projectontwikkeling 
• Non-profit ondernemen 
• Samenwerken 
• Gebiedsgericht werken 
• Klantgestuurd opereren 
• Professioneel handelen 
• Innovatief handelen 
• Product ontwikkelen 

Vervolgens is uit een gesprek met Dhr. B. Peperzak van woningcorporatie BrabantWonen 
gebleken dat de bovengenoemde lijst aangevuld met de kerncompetentie "waarborgen 
financiële continuïteit". Daarnaast kan de kerncompetentie "projectontwikkeling" naast 
"beheren en exploiteren", "makelen" en "kennis van de locale woningmarkt" aan de 
kerncompetentie "vastgoedkunde" toegevoegd worden. Tot slot kan aan de 
kerncompetentie "product ontwikkelen" de ontwikkeling van diensten toegevoegd. Dit 
heeft geleid tot een volledigere lijst kerncompetenties die hieronder in willekeurige 
volgorde is uitgewerkt. 

Vastgoedkunde 
De kerncompetentie vastgoedkunde wordt in de literatuur onderverdeeld in de 
competenties projectontwikkeling, makelen, kennis van de locale woningmarkt en 
beheren en exploiteren. Woningcorporaties bezitten kennis over en hebben ervaring met 
het op eigen initiatief en voor eigen risico ontwikkelen van woningen voor de markt of 
voor eigen exploitatie. In tegenstelling tot een professionele ontwikkelaar, waarbij de 
nadruk van een ontwikkeling ligt op het behalen van een zo hoog mogelijk financieel 
rendement, ligt de nadruk bij een ontwikkeling van een woningcorporatie op 
duurzaamheid en betaalbaarheid. Daarbij worden echter de onderhoudskosten 
gedurende de beheerperiode niet uit het oog verloren. De kerncompetentie kan zeer 
goed ingezet worden voor de ontwikkeling van koopwoningen in CPO. 

Product- en dienstenontwikkeling 
Woningcorporaties zijn al enige tijd erg actief op het gebied van de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten. Deze competentie kan goed gebruikt worden om op het 
gebied van CPO nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 

Klantgericht werken 
Binnen het beleid van de woningcorporatie staat de klant centraal. De klant is de 
belangrijkste stakeholder en de woningcorporatie bezit dan ook veel kennis over deze 
klant. Woningcorporaties proberen in te spelen op de keuzevrijheid die de klant wenst en 
op de nieuwe woonwensen die ontstaan. Hierbij onderscheidt de woningcorporatie zich in 
het herkennen en beantwoorden van vragen die door "de markt" of "de overheid" niet of 
onvoldoende worden opgepakt. 31 Deze kerncompetentie sluit goed aan op de vraag naar 
CPO. 

Netwerken I Samenwerken 
Een vooraanstaand doel van samenwerking is de mogelijkheid kerncompetenties die een 
woningcorporatie zelf niet bezit in huis te halen. Hierdoor verbeteren de positie en 
prestaties van de woningcorporatie. Deze kerncompetentie kan gebruikt worden binnen 
CPO om kerncompetenties die niet in huis zijn binnen te halen. 

Gebiedsgericht werken 
Woningcorporaties zijn door hun bezit vaak sterk gebonden aan een buurt of wijk. 32 

Hierdoor bezitten zij specifieke, maatschappelijke kennis over bepaalde wijken en 

31 Riga 2002, Maatschappelijke ondernemers gezocht. 
32 Mevr. Glaser, directeur Woningstichting Ons Doel 
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buurten. 33 Deze kennis wordt ingezet voor het beheer van de betreffende buurten of 
wijken en kan bovendien ingezet worden voor de ontwikkeling van nieuwe 
woningbouwprojecten in CPO. 

Professioneel handelen 
Woningcorporaties hebben de afgelopen tien jaar een grote verandering doorgaan. Door 
de verzelfstandiging zijn ze professioneler geworden. Concrete voorbeelden hiervan zijn 
het strategisch voorraadbeheer, prestatieafspraken met gemeenten, efficiënt technisch 
beheer, verbeterd Human Resource Management, procesmanagement, financiële 
continuïteit, risicomanagement, doelmatige organisatie, toegankelijkheid van informatie, 
een klantvriendelijke organisatie en het binden van klanten. 34 Hierdoor worden ze door 
andere partijen, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers gezien als een 
serieuze partner om mee samen te werken, wat een stabiele basis vormt voor een nieuw 
concept als CPO. 

Innovatief handelen 
Doordat het speelveld van de woningcorporatie verbreedt is hebben ze de mogelijkheid 
gekregen zich door te ontwikkelen. Hierdoor hebben woningcorporaties de mogelijkheid 
op een innovatieve manier de prestatievelden uit de BBSH in te vullen. In de huidige 
markt zijn de prestatievelden "leefbaarheid" en "wonen en zorg" door de terugtrekking 
van de overheid en de vergrijzing veelbesproken onderwerpen. Een voorbeeld van 
innovatief handelen met betrekking tot het prestatieveld "leefbaarheid" is CPO met een 
woningcorporatie. 

Financiële continuïteit 
Veel woningcorporaties bezitten een sterke financiële positie. Een sterke financiële positie 
impliceert de mogelijkheid het huidige bezit goed te kunnen onderhouden en betaalbare 
nieuwbouwwoningen te bouwen. Daarnaast kunnen deze financiële middelen geïnvesteerd 
worden in de ontwikkeling van CPO. 

Non-profit ondernemen 
De bijzondere positie van een woningcorporatie, tussen markt en overheid, zorgt ervoor 
dat een woningcorporatie een bijzondere onderneming is. Kenmerkend voor 
woningcorporaties zijn het beheren van het non-profit vermogen en het 
maatschappelijke imago. Dit maatschappelijke imago is niet gericht op het behalen van 
financieel rendement. Dit zorgt ervoor dat partijen voor hun vastgoedprogramma naar 
de woningcorporatie toe komen.35 Hierbij valt te denken aan partijen zoals een collectief 
met een injtiatief voor een project in CPO. 

3.6 Woningcorporaties en particulier opdrachtgeverschap 
Enkele woningcorporaties zijn momenteel bezig met particulier opdrachtgeverschap. 
Hierbij spelen zij verschillende rollen. Zo treden sommige woningcorporaties op als 
adviseur bij projecten van CPO. Enkele woningcorporaties nemen intensiever deel aan 
het proces en zijn over gegaan tot co-opdrachtgeverschap met particulieren, waarbij 
beiden opdrachtgever zijn en verantwoordelijkheden dragen. Ondanks deze initiatieven 
beweren toch veel woningcorporaties bij voorbaat niet volledig toe te zijn aan projecten 
in co-opdrachtgeverschap vanwege de naar hun visie intensieve overlegstructuren, 
complexe proces en de naar hun idee langere looptijd. Kortom, woningcorporaties 
hebben nog onvoldoende kennis wat terughoudendheid voor de ontwikkeling van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie veroorzaakt. 

33 Dhr. De vries, Treasury & Control manager, Vestia Groep 
34 J.J .C. Gresnigt, TU/e Particuliere Opdrachtgever zoekt corporatie. 
35 Dhr. Duyts, directeur Vestia Zoetermeer. 

35 



3.7 Conclusie 

Woningcorporatie 
Een woningcorporatie dient zich aan de prestatievelden uit het Besluit Beheer Sociale 
Huurwoningen (BBSH) te houden. Naast deze prestatievelden bezitten woningcorporaties 
ook doelen die zij nastreven. De doelen en de prestatievelden zijn in fig. 10. 
weergegeven en kort toegelicht en zijn later in het onderzoek gebruikt als input voor de 
match tussen CPO en de woningcorporatie voor de ontwikkeling van koopwoningen in co
opdrachtgeverschap. Uit deze match zal later blijken of CPO op het gebied van de 
hieronder opgestelde doelen en prestatievelden voordelen biedt voor de 
woningcorporatie die bij kunnen dragen aan de overweging om tot co
opdrachtgeverschap over te gaan. 

Fig. 10. Prestatievelden uit de BBSH en doelen van woningcorporaties 

Doelen I middelen en prestatievelden van woningcorporaties 

c 
lU IA 
> CU 

Bevorderen 
doorstroming? 

Een van de doelen van woningcorporaties is het bouwen van woningen 
die er nog niet of te weinig zijn en bij voorkeur in al bestaande 
Infrastructuren om de doorstroming te bevorderen 
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~ E differentiatie in de woonwijken aan te brengen (koop/huur en woningtypen) om de 
~ &, woonwijken problemen In de wijk te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren 
"0 ~ ·- 0 ~----~--~-----+--~------------~--~--~----~--~--~------~~--~ E u Bevorderen eigen Woningcorporaties worden door de Nederlandse overheid verplicht zich 
......_ m woning bezit? ten doel te stellen het eigen woning bezit van de Nederlandse bevolking 
c .5 te bevorderen 
CU C 
- 0 ~------~~~--~----~~~~------~----~~~~----~~~----~~ 
~ ~ Imagoverbetering Een van de doelen van woningcorporaties is imagoverbetering van de 
Q woonwijken. Daarnaast wil men ook het imago van de woningcorporatie 

verbeteren 

Zorg voor de 
kwaliteit van 
woningen 

Leefbaarheid 

Wonen en zorg 

De verhuur van 
woningen 

Woningcorporaties dienen te zorgen voor kwalitatief goede woningen, 
waarbij het woongenot hoog in het vaandel staat 

Woningcorporaties dienen zich in te spannen voor de verbetering van 
leefbaarheid van de wijken waarbinnen zij woningen bezitten 

De 1oningcorporatie dient bij te dragen aan het tot stand brengen van 
huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 
begeleiding nodig 1ebben 

Een woningcorporatie is verantwoordelijk voor het huisvesten van haar 
primaire doelgroep (o.a. lagere inkomens) 

Betrekken van Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van overleg 
bewoners bij beleid tussen de woningcorporatie en belanghebbende met als doelstelling 
en beheer belangenbehartiging. 

Financiële 
continuïteit 

Woningcorporaties dienen een verantwoord beleid en beheer te voeren 
op financieel gebied. 

Om haar beleid uit te kunnen oefenen beschikken woningcorporaties over 
kerncompetenties. Deze eigenschappen die woningcorporaties voordeel bieden tegenover 
concurrenten in de markt zijn in fig. 11 weergegeven en kort toegelicht. Deze 
kerncompetenties zijn in het onderzoek gebruikt als input voor de match tussen CPO en 
de woningcorporatie voor de ontwikkeling van co-opdrachtgeverschap met een 
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woningcorporatie. Uit de match zal uiteindelijk naar voren komen of de woningcorporatie 
een collectief met haar kerncompetenties kan bijstaan met betrekking tot de knelpunten 
en risico's die CPO met zich meebrengt. 

Fig. 11. Kerncompetenties van woningcorporaties 

Kerncompetenties van woningcorporaties 

Vastgoedkunde Woningcorporaties bezitten kennis over en hebben ervaring met 
het op eigen initiatief en voor eigen risico ontwikkelen van huur- en 

- projectontwikkeling koopwoningen. Daarnaast bezitten ze vaardigheden m.b.t. de aan 
- makelen en verkoop van woningen, ofwel het makelen. De bovengenoemde 
-kennis van de locale kerncompetenties worden toegepast binnen de locale woningmarkt 

11) woningmarkt 
Cl - beheren en exploiteren 
'.P 

"' Product- en Woningcorporaties hebben ervaring met het ontwikkelen ... van 
0 dienstenontwikkeling nieuwe producten en diensten. 
Q. ... 
0 Klantgericht werken De klant staat centraal en de woningcorporatie bezit dan ook over 
u veel kennis over haar klanten. en 
c ·- Netwerken I Woningcorporaties werken samen en hebben hierdoor de c 
0 Samenwerken mogelijkheid nieuwe kerncompetenties in huis te halen. Hierdoor 

3: verbeteren de positie en de prestaties. 

c Gebiedsgericht werken Woningcorporaties hebben specifieke, maatschappelijke kennis 

"' > over bepaalde wijken en buurten. Deze kennis wordt ingezet voor 
11) nieuwe ontwikkelingen. 
Cl 
'.P Professioneel handelen Woningcorporaties zijn professioneler geworden en worden gezien 
c als een serieuzere partner om mee samen te werken. 
Cl ..... 

Innovatief handelen Woningcorporatie hebben zich doorontwikkeld, hierdoor vullen zij Cl 
Q. tegenwoordig de prestatievelden uit de BBSH op een Innovatieve 

E manier in. 
0 
u Financiële continuïteit Veel woningcorporaties bezitten een sterke financiële positie. c Hierdoor bezitten zij de mogelijkheid om betaalbare koopwoningen ... 
Cl te realiseren. 
~ 

Non-profit-ondernemen Woningcorporaties beheren een non-profit vermogen en bezitten 
een maatschappelijk Imago. Uit deze positie komt naar voren dat 
woningcorporaties kennis hebben van het ontwikkelen van 
woningen met lage stichtingskosten. 
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Hoofdstuk 4 
De (stichtings)kosten 
4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is beschreven waaruit de stichtingskosten van een koopwoning 
opgebouwd zijn . Er is een onderverdeling gemaakt in verschillende kostenposten en deze 
zijn toegelicht. Vervolgens is er onderzocht of de kosten van deze onderdelen verlaagd 
kunnen worden om de totale stichtingskosten van een koopwoning te verlagen. 
Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan om de stichtingskosten te verlagen. 

4.2 Stichtingskosten 
Bij de reguliere ontwikkeling van woningen is de prijs van de woning afhankelijk van de 
stichtingskosten en de marktwerking. Bij CPO wordt de prijs van de woning puur bepaald 
door de stichtingskosten. De stichtingskosten van een nieuwbouwwoning zijn het totaal 
aan kosten welke toegekend worden aan de ontwikkeling, realisering en het 
gebruiksklaar maken van de woning tot de oplevering. Deze bestaan uit grondkosten, 
bouwkosten en bijkomende kosten. Indien een woning ontwikkeld wordt door een 
projectontwikkelaar bevatten de bijkomende kosten o.a. beheers- 1 algemene kosten 
projectontwikkeling (gemiddeld 2% à 4% ) en winst en risico projectontwikkeling 
(gemiddeld 3,0% a 10,0%). De hogere percentages behoren dan toe aan projecten met 
een hoger risico, zoals complexe herstructureringsontwikkelingen en herbestemmingen 
van bestaande gebouwen tot andere functies. Daarnaast zijn ook de verkoopkosten 
(gemiddeld +/- 1,0 %) van een makelaar niet van toepassing, indien een particulier zelf 
opdracht geeft voor de realisatie van zijn woning. Op het eerste gezicht zou een 
particulier dus al snel zo'n 6% a 15% goedkoper uit moeten kunnen zijn. 

Bij projecten in CPO waarin goedkopere starterswoningen gerealiseerd worden liggen de 
verhouding van de stichtingskosten, zoals later in dit hoofdstuk zal blijken, als 
weergegeven in het onderstaande overzicht. Deze gegevens komen voort uit, door 
Bureau BIEB aangeleverde gegevens van gerealiseerde projecten in CPO. 

~'!FX~l.!l',;i:.:l1tfil~fi{;tl~<;1}~~Tif@~l·r:'fi1t~riJ':;0'illi{f'g,5h ,cm~ 

~-~-~ 

Bouwkosten 62,6 % 

Grondkosten 25,8% 

Bijkomende kosten 11,6% 

Totaal Stichtingskosten 100% 

Gebaseerd op f1g. 21, B1eB 1n Eindhoven 

De stichtingskosten die een particulier bij CPO voor zijn woning betaald kunnen bij goed 
onderhandelen beduidend onder de VON-prijs van een gelijkwaardige woning die regulier 
ontwikkeld is liggen. Daarnaast worden er wel extra kosten gemaakt voor het inkopen 
van advies, echter deze kunnen beperkt worden door gezamenlijke adviseurs in te 
schakelen. Tot slot hoeft er geen winstpercentage aan een projectontwikkelaar betaald 
te worden en zijn verkoopkosten van een makelaar niet van toepassing. De besparingen 
kunnen daardoor volgens de SEV in de publicatie "Betaalbaar Particulier 
opdrachtgeverschap" oplopen tot 30% ten opzichte van de VON prijs van een 
gelijkwaardige woning die door middel van een reguliere ontwikkeling gerealiseerd is. 
Het bureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) heeft in 2005 en 2006 zelfs woningen 
gerealiseerd door middel van CPO, waarbij respectievelijk 38% en 34% bespaard is op 
de taxatiewaarde bij oplevering. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat 
regulier ontwikkelde koopwoningen bij oplevering ook al een waardestijging 
doorgemaakt hebben, ten opzichten van het tijdstip van de aankoop. De volledige 
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waardestijging van woningen gerealiseerd in CPO wordt dus niet totaal gecreëerd door 
het concept. 

4.3 Grondkosten 
Voorafgaand aan deze paragraaf dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden 
tussen de begrippen grondprijzen en grondkosten. De grondprijs is vaak vastgesteld 
door gemeente en is de prijs die een woningcorporatie, particulier of andere partij voor 
de bouwgrond betaalt. Deze prijs moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de kosten, zodat 
de gemeenten geen verlies maakt. Grondkosten zijn kosten die gemaakt worden om het 
perceel grond waar het bouwwerk op komt te staan, te verwerven en geschikt te maken 
voor bewoning.36 Voor het bepalen van de grondprijs kunnen binnen gemeenten 
verschillende methoden gehanteerd worden. De meest eenvoudige is een prijs/m2 , 
waarbij de prijs afhankelijk is van de ligging van het kavel. Een minder gunstige ligging 
heeft een lage prijs/m2 en een "kroonligging" resulteert in een hoge prijs/m2. Een 
andere methode, waarbij de grondkosten zijn opgebouwd uit een percentage van de 
VON-prijs van de woning, wordt de grond(kosten)quote genoemd. De grondquote in 
procenten neemt toe naarmate de VON-prijs van de woning stijgt. Tot slot wordt door 
gemeenten ook wel de residuele grondkostenbenadering gehanteerd. Bij deze methode 
wordt de grondprijs bepaald door het residu dat overblijft wanneer de bouwkosten en 
bijkomende kosten van de gecalculeerde verkoopprijs afgetrokken worden. 

De bovenstaande grondprijzen worden over het algemeen weergegeven exclusief btw. 
Naast de grondprijs moet de particulier dus rekening houden met extra kosten. Over een 
kavel betaalt de particulier meestal overdrachtsbelasting van 6%. Echter indien een 
gemeente of aannemer de grond bouwrijp gemaakt heeft en het dus bouwgrond betreft 
betaalt de particulier 19% btw in plaats van de overdrachtsbelasting. Van bouwgrond is 
sprake bij onbebouwde grond: 

1. waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden of plaatsvinden t.b.v. het kavel, 
2. of ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend 

dienstbaar zijn aan de grond, 
3. of in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen, 
4. of ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend. 37 

Daarnaast moet de particulier bij de koop van grond ook nog eens de kosten voor de 
eigendomsakte betalen. Hiervoor rekent een notaris 1,5 tot 2% van de grondkosten. 

4.4 Bouwkosten 
Onder de bouwkosten van een nieuwbouwwoning worden die kosten verstaan die 
gemaakt worden voor de bouw van de woning. Deze bouwkosten kunnen vanuit 
verschillende inzichten onderverdeeld worden. 

Een mogelijke onderverdeling in kosten is de volgende: 38 

• bouwkundige werken 
• werktuigbouwkundige installaties 
• elektronische installaties 
• bijzondere installaties 
• vaste inrichting 
• terreinvoorzieningen 

36 Ven, L.A.M.C. van de, Dictaat vastgoedontwikkeling 
37 www.gibogroep.nl 
38 Ven ir LAMC van de, TU/e 
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Een andere veel gehanteerde onderverdeling van kosten is de volgende: 39 

• bouwplaatskosten 
• materiaalkosten 
• loonkosten 
• staartkosten 

Indien de bouw van de woning uitbesteedt wordt aan een aannemer, spreekt men over 
de aanneemsom van de woning. De aanneemsom van een woning bestaat uit de 
bouwkosten van de woning vermeerderd met de algemene kosten van de aannemer en 
een percentage voor winst en risico. De aanneemsom die particulieren aan de aannemer 
betalen voor hun woningen is van eind 2003 tot eind 2006 vrij stabiel gebleven. De 
verwachting is dat deze vanaf 2007 door de aantrekkende markt zal gaan stijgen. 

4.5 Bijkomende kosten 
Naast bouwkosten en grondkosten bevatten de stichtingskosten ook bijkomende kosten. 
Dit zijn de overige kosten voor de realisatie van een woning. Volgens de literatuur 
worden de volgende kosten tot de bijkomende kosten gerekend: 

• Honoraria stedenbouwkundige, architect, constructeur en overige adviseurs; 
• Het bouwtoezicht; 
• De bouwleges; 
• De kosten p.r. en reclame; 
• De ontwikkelkosten; 
• Verkoopkosten; 
• De aansluitkosten; 
• De kosten ten gevolge van renteverliezen gedurende de bouwperiode; 
• Onvoorzien 
• Enz. 

Voor een snelle inschatting van de hoogte van de bijkomende kosten kan voor 
meergezinswoningen in de koopsector gemiddeld een percentage van 25% en voor 
eengezinswoning in de koopsector een percentage van 30% van de aanneemsom 
aangenomen worden. In de praktijk blijken de bijkomende kosten nogal ver uit elkaar 
liggen. Zo zijn de kosten voor nutsbedrijven afhankelijk van plaatselijke 
omstandigheden, heffingen en leges verschillen plaatselijk en zelfs per stadsdeel, 
rentekosten zijn afhankelijk van rentepercentages en bouwtijd, de honoraria voor 
architect en constructeur hangen samen met de hoogte van de aanneemsom en de 
projectgrootte. Om de bijkomende kosten nauwkeurig vast te stellen is een vast 
percentage dus niet goed bruikbaar. Juister is het de kosten te berekenen.40 Hieronder 
zijn de verschillende kosten die deel uitmaken van de bijkomende kosten toegelicht. 

Honorarium architect 
Het is van belang dat opdrachtgever en architect goede, schriftelijke afspraken maken 
over een opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van 
tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de bestede tijd of op een 
percentage van de bouwsom. 

Honorarium adviseurs 
In de praktijk schrijft een opdrachtgever vaak een aantal adviseurs aan die een 
prijsopgave voor een opdracht mogen geven. De goedkoopste krijgt over het algemeen 
het werk gegund. 

De directievoering 
Gedurende de realisatie van woningbouwproject dient er toezicht gehouden te worden op 
de uitvoering en de voortgang, daarnaast dient er een nauwkeurige administratie 
uitgevoerd te worden van de vorderingen van de werkzaamheden en dienen er 

39 www.statline.nl 
40 Bijkomende kosten nieuwbouwwoningen Amsterdam 2006, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
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bouwvergaderingen verzorgt te worden. De kosten van deze werkzaamheden worden tot 
de kosten directievoering gerekend. 

Het bouwtoezicht 
Vooral bij grotere woningbouwprojecten is het voor een opdrachtgever van belang dat er 
toezicht gehouden wordt op de bouw en de bouwbegeleiding. Hiervoor wordt door de 
opdrachtgever een opzichter ingeschakeld. Deze kan intern of extern in dienst zijn van 
de opdrachtgever. 

De bouwleges 
De legesvrijstelling bij het aanvragen van bouwvergunningen voor sociale woningbouw 
voor woningcorporaties is op 27 december 2005 vervallen. Hierdoor staan 
woningcorporaties tegenwoordig volledig gelijk met andere partijen op de woningmarkt. 
De bouwleges worden door gemeenten in rekening gebracht en zijn een bepaald 
percentage van de bouwkosten van een bouwproject. Iedere gemeente hanteert hiervoor 
zijn een eigen percentage. Binnen de gemeente Oss wordt hiervoor een percentage van 
2,16% gehanteerd, maar in het centrum van Amsterdam al snel 3,6% van de 
aanneemsom. 

De aansluitkosten 
Dit zijn de kosten voor het aansluiten van een nieuwbouwwoning op het elektriciteitsnet, 
gasnet, riool, waternet, telefoonnet en de CAI. De aansluitkosten voor de telefoon en de 
CAI komen vaak voor rekening van de bewoner. 

Renteverliezen 
Aannemers werken meestal met een bouwtermijnen schema's en brengt naarmate de 
bouw vordert een gedeelte van de koop- aanneemsom in rekening. Op het moment dat 
een particulier een woning financiert met een hypotheek wordt het nog niet aan de 
aannemer betaalde gedeelte gereserveerd op een bouwdepot rekening. De particulier 
ontvangt hierover een rentevergoeding. Naarmate de particulier betalingen doet aan de 
aannemer neemt het saldo van het depot af en ontvangt hij minder rente dan de 
hypotheekrente die hij betaalt. Het verschil tussen ontvangen en betaalde rente vormt 
het renteverlies tijdens de bouw.41 In bijlag 9 is een stichtingskostenopzet als overzicht 
van alle verschillende kosten weergegeven. 

4.6 De goedkope woning 
In de literatuur wordt vaak geschreven dat er in de huidige woningmarkt een tekort aan 
goedkope koopwoningen is. Hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan de vraag wat 
daadwerkelijk een "goedkope woning" is. Vele partijen hanteren hiervoor verschillende 
VON prijzen. Volgens Rigo Research en Advies B.V. uit Amsterdam is het anno 2006 een 
koopwoning met een koopprijs tot € 180.000 VON, volgens V2BO Advies, een 
adviesbureau voor beleid en ontwerp, bouwregelgeving, brandveiligheid, woonkwaliteit 
en kosten, wonen en zorg en opleidingen in de bouwsector, is dat een koopwoning tot 
€160.000 VON en volgens de woningcorporatie Mitros uit Utrecht een koopwoning tot 
€150.000 VON. Woningbouwbedrijf BAM is sinds 2005 bezig met de ontwikkeling van 
goedkope starterwoningen met een prijs vanaf €100.000 VON. 

41 www.renes-makelaardij.nl 
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Fig. 12 Prijsklassen verdeling nieuwbouwwoningen voor 2005/2006. 

's-Hertogenbosch Zwolle Amsterdam centrum Eindhoven 

Vanaf I Tot Vanaf I Tot Vanaf I Tot Vanaf I Tot 
... - 163.500 ... - 135.000 ... - 135.000 ... - 156.467 

Ql 163.500- 215.000 135.000- 225.000 135.000-244.000 156.467- 186.000 111 
111 215.000- 250.000 225.000- 275.000 244.000- 340.000 186.000- 320.000 ra 
::;: 250.000 - 320.000 275.000- ... 340.000- 450.000 320.000- ... 
111 320.000- 370.000 450.000- ... :::-... 370.000- ... 
Q. 

Uit de prijzen in fig. 12 is op te maken dat er landelijk geen eenduidig beleid gevoerd 
wordt met betrekking tot verdeling van koopprijsgrenzen voor nieuwbouwwoningen. 
ledere gemeente hanteert zijn eigen grenzen. Dit is direct het gevolg van het feit dat de 
woningmarkt sterk geografisch verdeeld is. Het is dus niet mogelijk landelijk een prijs te 
verbinden aan een goedkope woning. 

Het is ook mogelijk om vanuit de doelgroep te beredeneren wat een goedkope ofwel 
betaalbare woning is. Indien een particulier die behoort tot de doelgroep van een 
woningcorporatie een koopwoning kan financieren kan deze koopwoning als betaalbaar 
bestempeld worden. Onder de doelgroep van een woningcorporatie worden particulieren 
verstaan die niet zelfstand ig in passende huisvesting kunnen voorzien. Dit zijn vaak 
particulieren met een laag inkomen.4 2 De doelgroep van woningcorporaties voor 
koopwoningen die gerealiseerd worden in co-opdrachtgeverschap zijn in dit onderzoek 
dan ook gedefinieerd als starters op de koopwoningmarkt met een modaal inkomen dat 
in 2005 gelijk was aan €29.500,- bruto. 

Om te kijken wat de maximale VON-prijs van een koopwoning kan zijn bij dit modale 
inkomen, wordt de maximale hypotheek voor dit inkomen vastgesteld. Om de maximale 
hypotheek voor dit inkomen vast te stellen kijken hypotheekverstrekkers naar de 
verhouding tussen het bruto inkomen en de hoogte van de hypotheek. Sommige 
financiële instellingen stellen het maximum direct aan de hand van dit verband vast en 
lenen dan maximaal een aantal maal het bruto jaarsalaris van iemand uit.43 Een groot 
aantal instellingen kijkt naar de verhouding tussen de hypothecaire lasten en het bruto 
inkomen. Er mag dan een maximaal percentage van het inkomen worden besteed aan 
deze lasten. Dit percentage wordt de woonquote genoemd. De maximale 
financieringslast wordt aan de hand van de woonquote bepaald. Dit is de uitkomst van 
het gezamenlijke bruto-inkomen maal de woonquote. 44 Bij een inkomen van € 29.500,
wordt een woonquote van 30% gehanteerd. 

Fig. 13. Vergelijking maximaal verkrijgbare hypotheeksom volgens verstrekkers bij een 
inkomen van € 29 500 -
Hypotheekaanbieder Maximale hypotheeksom* 

Uuni 2006 I 30 j aar I 6%) 

Nationale hypotheek garant ie (NHG) € 121.000,-

I NG Bank € 129.111,-

RABO Bank € 131.000,-

Fortis € 135.000,-

Postbank € 141.159,-

* er is geen rekening gehouden met mogelij ke inkomensst ijging, het type object en de locatie van het object. 

42 www.Aedes.nl, woordenboek 
43 

Nufer, Risico's op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 
44 

Nufer, Risico's op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt in 2005-2010 
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Uit fig. 13. is op te maken dat een particulier/huishouden op basis van één modaal 
inkomen van € 29.500,- een maximale hypotheeksom van zo'n € 135.000,- à € 
140.000,- kan verkrijgen. In het kader van dit onderzoek is een goedkope woning dus 
gekoppeld aan een maximale VON-prijs van maximaal € 140.000,- (prijspeil 2006). Bij 
nieuwbouw is dit incl 19 % belasting en bij woningen uit de markt is dit incl. 6% 
overdrachtsbelasting. 

Definitie goedkope koopwoning 
Een goedkope koopwoning is in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als een 
koopwoning gericht op starters op de koopmarkt met een maximale VON prijs tot € 
140.000,- (oriisoeil 2006). 

Het aanbod van goedkope woningen op de Nederlandse woningmarkt is zeer beperkt. 
Volgens NVB bestaat de woningverkoop voor slechts 4 procent uit echte 
starterswoningen met een prijs tot 150.000 euro. 45 

4.7 Verlagen stichtingskosten 
Het betaalbaar maken van een nieuwbouwwoning en zo de stichtingskosten verlagen 
naar maximaal € 140.000,- kan mogelijk op verschillende manieren gerealiseerd worden. 
De eerste methode is gericht op een directe besparing op de stichtingskosten. Daarnaast 
zijn er ook enkele instrumenten ontwikkeld die ingezet kunnen worden om een 
koopwoning betaalbaar te maken. In de praktijk blijkt dat de mogelijkheden vaak 
gecombineerd toegepast moeten worden om de stichtingskosten optimaal te verlagen. 

4.7.1 Besparing op de grondkosten 
Er zijn een aantal mogelijkheden om op de grondkosten te besparen hieronder zijn de 
volgende mogelijkheden toegelicht en beoordeeld op de toepasbaarheid, binnen het 
verband van CPO: 

• korting op grondprijs; 
• besparing door compacte verkaveling; 
• overdrachtsbelasting (6%) betalen i.p.v. btw (19%) 
• in eigen beheer bouwrijp en woonrijp maken. 

Korting op grondprijs 
Grondprijzen worden door gemeenten vastgelegd in het grondprijzenbeleid. De meest 
kansrijke strategie om deze grondprijzen te verlagen is waarschijnlijk het stimuleren van 
gemeenten om op dit punt actief beleid te voeren. Bovendien hoeft grondprijsverlaging 
niet te betekenen dat de kavels onder de marktprijs worden verkocht. De enige instelling 
die de gemeenten kan dwingen tot het verlagen van de grondprijzen is de Rijksoverheid. 
Dit is echter een discussie waar anno 2007 nog steeds onenigheid over bestaat en het 
ziet er dan ook naar uit dat hierover op korte termijn geen afspraken gemaakt zullen 
worden. 46 Toch zijn er al enkele gemeenten die een actieve rol spelen en een voorbeeld 
kunnen vormen voor andere gemeenten. Zo heeft de gemeente Rotterdam in 2005 de 
reserveringsvergoeding voor het vrijhouden van bouwgrond totdat er een 
bouwvergunning is afgegeven verlaagd van € 5400,- naar € 1000,-. Daarnaast is het 
informatiepakket vrije kavels tegenwoordig gratis verkrijgbaar. 47 De gemeente wil met 
deze maatregelen de drempel voor het kopen van een bouwkavel verlagen. Het aanbod 
van dit soort kavels in de gemeente Rotterdam is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. De gemeente Bladel geeft particulieren die door middel van CPO goedkope 
woningen willen realiseren een korting op de grondprijs. Deze particulieren betalen 
€200,- per m2 in plaats van € 300,- per m2. Er zijn dus mogelijkheden binnen CPO om 
de grondkosten te verlagen, maar de mogelijkheid daartoe hangt samen met de 
welwillendheid van de gemeenten. Het is dus aan te bevelen voor ieder individueel 

45 www.garantiemakelaars .nl 
46 Samen wonen in zeven ambities, Regionale woonvisie SRE, 7 december 2004 
47 Algemeen dagblad 7 dec. 2005 
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project in CPO of co-opdrachtgeverschap bij de gemeente te informeren naar een 
goedkopere grondprijs. 

Besparingen door compacte verkaveling 
Een eenvoudige methode om de grondprijs van een woning te verlagen is door een 
compacte verkaveling toe te passen . Minder vierkante meter kavel resulteert direct in 
een lagere grondprijs, indien door de gemeente een grondprijs/m2 gehanteerd wordt. 
Indien een gemeente een grond(kosten)quote of de residuele grondkostenbenadering 
hanteert heeft een compacte verkaveling geen invloed op de grondprijs. 

Overdrachtsbelasting (6%) i.p.v. btw (19%) 
Als grond voor de ontwikkeling van woningen door particulieren aangekocht wordt kan er 
op de grondkosten bespaard worden door overdrachtsbelasting te betalen in plaats van 
btw. Dit is alleen mogelijk als de grond fiscaal niet bestempeld is als bouwgrond. Omdat 
de particulieren vanaf de start van het proces bekend zijn is het mogelijk de grond te 
leveren voor deze bestempeld wordt tot bouwgrond. Door deze constructie is 12 %op de 
grondkosten te besparen. Bij een toename van de rentekosten zal deze besparing 
afnemen. Deze methode is echter niet altijd mogelijk omdat het vaak niet mogelijk is de 
grond vroegtijdig in het proces aan de particulieren over te dragen. 

In eigen beheer bouwrijp en woonrijp maken 
Een andere mogelijkheid waar naar weinig onderzoek naar is verricht is, in het bijzonder 
voor een collectief, het in eigen beheer bouwrijp en woonrijp maken van kavels. Hierbij 
zouden de kavels met toestemming van en in overleg met de gemeente bouwrijp en 
woonrijp gemaakt kunnen worden. Door zelf opdrachtgever te zijn trekt het collectief 
hierdoor veel zeggenschap naar zich toe en heeft vervolgens de mogelijkheid de 
woonomgeving meer naar eigen idee in te richten. Het financiële voordeel dat behaald 
kan worden, zal per ontwikkeling zeer verschillend zijn en moeilijk op voorhand te 
berekenen. 

4.7.2 Besparing op de bouwkosten 
De bouwkosten maken deel uit van de stichtingskosten. Hieronder zijn een aantal 
mogelijkheden weergegeven hoe de bouwkosten van een woningbouwproject verlaagd 
zouden kunnen worden. De eerste drie mogelijkheden zijn afkomstig uit de publicatie 
"Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap" van de SEV. De overige drie zijn aan de lijst 
toegevoegd. 

• besparing door verhogen van tempo en efficiëntie bouw 
• besparing op de arbeidskosten 
• besparen op de materiaalkosten 
• besparingen door schaalvoordelen 
• besparingen door verkleinen vloeroppervlak/verhogen flexibiliteit 
• besparingen door het verlagen van de kwaliteit 

Vervolgens worden de verschillende mogelijkheden toegelicht en beoordeeld op de 
toepasbaarheid, binnen het verband van CPO. 

Besparing op de arbeidskosten 
Zoals al eerder beschreven is het volledig zelf bouwen van een woning een zeer 
betaalbare methode om een huis te realiseren, omdat er veel arbeidskosten bespaard 
kan worden door zelf werkzaamheden uit te voeren. Echter slechts een kleine groep 
particul ieren heeft hiervoor de kennis, vaardigheden en tijd in huis. Er moet wel gesteld 
worden dat dit geen eerlijke concurrentie is t.o.v. een reguliere ontwikkeling. Het is 
echter ook mogelijk een cascowoning door een aannemer te laten bouwen en deze 
vervolgens zelf af te bouwen. De besparingen van zo een cascowoning of ook wel 
afbouwwoning genoemd, zullen kleiner zijn, maar de te investeren tijd en het risico zijn 
ook kleiner. Tot slot kan de volledige woning ook door een aannemer gebouwd worden. 
Hierbij is de te investeren tijd en het risico het kleinst, maar de besparingen voor de 
particulier zijn dan ook vervallen. 
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Besparen op de materiaalkosten 
Door al vroeg in het bouwproces een aannemer te betrekken kunnen in overleg 
eenvoud ige en over het algemeen dus ook goedkope constructieprincipes en 
detailleringen worden toegepast. Het vroeg in het proces betrekken van een aannemer 
kan dus tot besparingen met betrekking tot de materiaalkosten leiden. Door te kiezen 
voor een slimme bouwmethodiek met vergaande prefabricage kan ook op de 
materiaalkosten bespaard worden. Enkele voorbeelden van planconcepten zijn bij de 
voorbeeldprojecten aan het eind van dit hoofdstuk onderzocht en beschreven. Een 
nadeel is echter dat er niet op kosten bespaard kan worden door het project gunstig aan 
te besteden. 

Besparingen door schaalvoordelen 
Door te bouwen in een collectief kunnen schaalvoordelen behaald worden. Dit lijkt echter 
in strijd te zijn met het principe van particulier opdrachtgeverschap. Toch zijn er 
bouwkundige aspecten die voor alle woningen hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld het slaan 
van heipalen of het aanleggen van een fundering. Door dit gezamenlijk te laten 
verrichten kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden verkregen terwijl het 
individuele woningontwerp zeer gedifferentieerd blijft.48 Als bijkomend voordeel kunnen 
bovendien de kosten van de architect, constructeur en adviseurs gedeeld worden en 
vallen bovendien de grondkosten voordeliger uit. Dit zou men af kunnen leiden uit fig. 
20. hieronder. De optimale projectgrootte zal, zoals uit de figuur blijkt, liggen rond de 25 
woningen. 

Fig. 20. Minimaal benodigde kwantitatieve bouwvolume* (aantal woningen) 
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Aanneemsom 142.000,00 110.600,00 90.500,00 83.500,00 79.200,00 77.700,00 

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

Grondkosten 49.000,00 38.000,00 31.000,0 28.600,00 27 .200,00 27.000,00 

STICHTINGSKOSTEN 244.600,00 189 .600,00 155.000,00 143.000,00 135.600,00 135.200,00 

.. * Uttgaande van een sober en doelmattge wonmg, tradtttoneel gebouwd, 2 lagen met kap en een kavel 
van ca. 110 m2 

Bron: Particuliere opdrachtgever zoekt woningcorporatie (m/ v), J.J.C. Gresnigt 
Grote projecten van meer dan 100 woningen komen voor zover bekend niet voor in CPO. 
Waarschijnlijk vanwege het ontwikkelingsrisico. Daarnaast is het zo dat bij projecten van 
meer dan 100 woningen er anonimiteit tussen de kopers onderling optreedt. De 
initiatiefgroep verricht dan werkzaamheden voor particulieren zonder ze echt te kennen. 
De voorkeur gaat in zo'n geval uit naar het opsplitsen van het project in vier projecten. 

Besparing door aanbieden woningtypen {standaardisatie) 
Door gestandaardiseerde keuzes aan te bieden in woningbouwprojecten in CPO kan op 
de stichtingskosten bespaard worden. Er zal vanuit het programma van eisen van het 
collectief een aantal woningtypen ontworpen moeten worden die de basis vormen voor 
het verdere project. Hierdoor kan op kosteneffectieve wijze keuzevrijheid via 
woningtypen ontwikkeld worden. Er zal daarbij gezocht moeten worden naar het vinden 
van een juiste balans tussen zeggenschap en keuzevrijheid. 

Besparingen door verkleinen vloeroppervlak/inhoud 
Door een woning te ontwerpen met een klein vloeroppervlak en dus een kleine inhoud 
kan op een eenvoudige manier op de bouwkosten bespaard worden . Het toepassen van 
een open trap is een voorbeeld van een mogelijkheid ruimte te besparen. Ook kunnen de 
afmet ingen van vertrekken zo veel mogelijk worden geminimaliseerd . Eventueel kunnen 
dan als meerwerk uitbreidingsmogelijkheden zoals een dakkapel of aanbouw aangeboden 
worden. Uit de tabel is op te maken dat de stichtingskosten gemiddeld voor 62,6% 

48 Particulier opdrachtgeverscha p, Randvoorwaarden en condities. 5 . Schuring, 2004. 
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opgebouwd zijn uit de bouwkosten, voor 25,8% uit grondkosten en voor 11,6% uit 
bijkomende kosten. Als de gemiddelde bouwkosten gedeeld worden door de gemiddelde 
inhoud in m3 volgt hieruit de kosten per m3 voor het bouwen van een starterswoning in 
CPO. Hieruit volgt vervolgens dat de maximale inhoud in m3 voor een woning met 
stichtingskosten van maximaal € 140.000,- maximaal 417 m3 kunnen zijn. Deze inhoud 
zou dan ook in het Plan van Eisen door het collectief en de woningcorporatie als 
maximaal aangehouden moeten worden. 

Fig. 21 Overzicht stichtingskosten projecten starterswoningen in CPO 

un~t. ~nln HoOploOft Startera Hpogeloon Gemlekleid vtonll'lg 
Casteren Netersel Bleshof Boekel Cappens CPO van 

4:1.40.000 
Aantal woningen 34 8 5 17 12 16 -
Oplevering 2005 2006 2006 . 2007 2007 2006 2006 

gemiddelde 360 m' 455 m• 400 m' 448 m' 424 m• 354 m• 417 m• 
woninginhoud (m•) 

-bouwkosten (C) (69.350 (80.550 (91.150 ( 99.700 ( 107.000 (;98.550 (;87.640 

-grond (C) 05.600 (38.600 (31.750 ( 39.900 ( 36.600 (;36.490 (;36.120 

-bljk. Kosten (C) (17.850 (17.850 ( 14.000 ( 17.000 ( 14.500 C16.240 (;16.240 

Stichtingskosten (C) ( 122.800 ( 137.000 ( 137.500 ( 156.600 ( 158.000 C142.380 C140.000 

-bouwkosten(%) 56,5% 58,8% 66,3% 63,7% 67,7% 62,6°/o 62,60/o 

-grond ( o/o) 29,0% 28,2% 23,1% 25,5% 23,2% 25,8% 25,80/o 

-bljk. Kosten(%) 14,5% 13,0% 10,2% 10,9% 9,2% 11,6 11,6 

Stichtingskosten Co/o 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1000/o 
gem.taxatiewaarde ( 198.500 (207.000 ( 198.500 ( 215.000 ( 218.000 c 207.500 c 207.500 

Gem. gerealiseerde ( 192,64 ( 177,03 ( 227,87 ( 222,50 ( 230,00 c 210,00 c 210,00 
bouwkosten per m• per m• per m• per m• perm• per m• perm• per m• 

lncl BTW incl BTW ind. BTW incl. BTW incl. BTW Incl. BTW Incl. BTW 

Bron: Gebasseert op gegevens van BIEB te Emdhoven, www.bouwenmetgenbeheer.nl 

Besparingen door het verlagen van de kwaliteit 
Het accepteren van een lager afwerkingsniveau kan ook geld besparen. In het zicht 
liggende leidingen zijn goedkoper dan geïntegreerde en weggewerkte leidingen. Het 
schilderwerk kan door veel bewoners zelf gedaan worden. Doe-het-zeivers behalen in de 
regel niet de kwaliteit die vaklui leveren, maar het is wel goedkoper. Eventueel kan deze 
strategie ook tijdelijk bewandeld worden. Zo kan een eenvoudige instapdouche na een 
aantal jaren vervangen worden door een luxe badkamer. Door in de woning zoveel 
mogelijk 'low tech' materialen te gebruiken en gangbare producten en systemen toe te 
passen, worden de mogelijkheden voor de bewoner om zelf het huis af te bouwen 
verruimd. Eventueel zouden opties in meerwerk aangeboden kunnen worden. 

4. 7.3 Besparing op de bijkomende kosten 
De bijkomende kosten maken deel uit van de stichtingskosten en bieden dus ook een 
mogelijkheid om deze te verlagen. 

Besparing op honoraria 
Een mogelijkheid om op de stichtingskosten te besparen is door in een collectief te 
bouwen. De honoraria van de stedenbouwkundige, de architect, de constructeur en 
overige adviseurs kunnen nu met alle particulieren gezamenlijk opgebracht worden. 
Daarnaast kunnen ook de kosten van de bouwleges gedeeld worden. Tot slot kan het 
collectief ook deels zelf een ontwerp vervaardigen. Er zal echter de vraag gesteld moeten 
worden of dit niet ten kosten gaat van de kwaliteit van het ontwerp. 

Besparing op aansluitkosten 
Op de aansluitkosten van de riolering kan binnen een nieuwbouwproject bespaard 
worden door alle woningen op een rioleringsleiding aan te sluiten en deze vervolgens op 
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het gemeentelijke riool aan te laten sluiten. Dan wordt voor het gehele project slecht 
eenmaal aansluitkosten voor de riolering in rekening gebracht. Daarnaast kan er ook op 
de stichtingskosten bespaard worden door geen gasinstallatie aan te leggen. 

4.8 Financieel/juridische instrumenten t.b.v. de betaaibaarheid en 
beschikbaarheid van een woning 

Er zijn een aantal instrumenten ontwikkeld die met name woningcorporaties in kunnen 
zetten om koopwoningen voor particulieren beter betaalbaar te maken. Daarnaast speelt 
de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor een tweede koper een zeer grote rol. 
Indien een eerste koper zijn sociale koopwoning bij verkoop aan zou bieden op de vrije 
markt tegen een marktconforme prijs zou de bereikbaarheid voor particulieren met een 
lager inkomen teniet gaan. Hiervoor zijn ook enkele instrumenten ontwikkeld. Deze 
verschillende instrumenten zijn hieronder beschreven en toegelicht. 

Financieel/juridische instrumenten 
t.b.v. de betaaibaarheid van een woning 

• koopsubsidie 
• starterslening 
• erfpacht 
• vereveningssystematiek 

Financieel/juridische instrumenten 
t.b.v. de beschikbaarheid van een woning 

• kettingbeding in het koopcontract 
• anti-speculatiebeding in het koopcontract 

Financieel/juridische instrumenten 
t.b.v. de betaaibaarheid en beschikbaarheid van een woning 

• verkoop onder voorwaarden (VOV) 
• maatschappelijk gebonden eigendom (v.b. koopgarant) 

4.8.1 Koopsubsidie 
Koopsubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming in de hypotheeklasten en bedraagt 
maximaal € 173,06 per maand (per 1 juli 2006). De koopsubsidieregeling valt onder de 
wet Bevordering Eigen Woningbezit. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie 
gelden verschillende voorwaarden. De prijs van de woning incl. verwervingskosten is aan 
een maximum van € 134.925,- gebonden en de hypotheek voor de woning mag 
maximaal € 107.950,- bedragen. Volgens de onderstaande berekening mogen de 
maximale kosten van de woning dus maximaal € 134.925,10 bedragen. 

Max aankoopprijs van de nieuwbouwwoning 
8% verwervingskosten 
Maximale kosten van de nieuwbouwwoning 

Koopsubsidie kent de volgende voordelen voor de koper: 

€ 124.930,55 
€ 9.994.45 + 
€ 134.925,10 

• overstap van huur- naar koopwoning financieel aantrekkelijker. 

Daarnaast kent koopsubsidie de volgende nadelen voor de koper: 
• uitgebreide regelgeving verhindert effectieve werking; 
• woningaanbod binnen maximaal gestelde aankoopprijs is gering. 

Van deze koopsubsidie wordt zeer beperkt gebruik gemaakt, omdat de te kopen woning 
van de particulier maximaal € 124.930,55 mag kosten en de particulier een eigen 
vermogen van minimaal € 16.980,55 moet investeren. 

4.8.2 Starterslening 
De starterslening wordt aangeboden door 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) 
bereikbaar. De Starterslening is bedoeld om het 

de Stichting Stimuleringsfonds 
en maakt koopwoningen beter 

verschil te overbruggen tussen de 
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kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de 
particulier bij een bank. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De 
Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste drie 
jaar renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt, op basis van uw dan geldende 
persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan 
worden. Indien dit het geval is, wordt de lening aangepast aan de nieuwe, persoonlijke 
situatie. Voor de starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning.49 

Een starterslening is vaak niet te combineren met Koopgarant. 

4.8.3 Erfpacht 
Het onroerend goed wordt gesplitst in een prijs voor de opstal en de grond, waarbij de 
grond in erfpacht wordt verstrekt. Deze mogelijkheid kan een particulier een korting 
opleveren van maximaal 30% op de totale aankoopprijs. Als verstrekker van de erfpacht 
blijft de woningcorporatie jarenlang betrokken bij de bemiddeling van het onroerend 
goed. 

Erfpacht kent dus de volgende voordelen voor de koper: 

• overstap van huur- naar koopwoning financieel aantrekkelijker voor zittende 
huurder; 

• behoud betrokkenheid corporatie gedurende lange periode; 
• betrokkenheid van bewoner bij de buurt wordt vergroot. 

4.8.4 Vereveningssystematiek 
Bij het realiseren van een woningbouwproject vindt er soms verevening plaats tussen de 
verschillende typen woningen. Daarnaast kan er ook verevening plaatsvinden binnen een 
of meerdere woningbouwprojecten. Sociale koopwoningen komen tegen een 
gereduceerde prijs op markt omdat het verlies wordt gecompenseerd met winst op 
verkoop van nieuwbouwwoningen uit het duurdere marktsegment. Om te voorkomen dat 
een vorm van oneigenlijke subsidiëring plaatsvindt, wordt vaak gekozen voor anti
speculatiebedingen om de woning op langere termijn beschikbaar te houden voor 
starters. 50 

De vereveningssystematiek kent dus het volgende voordeel voor de koper: 
• Sociale koopwoningen komen tegen een gereduceerde prijs op de markt. 

Daarnaast kent de vereveningssystematiek het volgende nadeel: 
• Zonder anti-speculatiebeding of verkoop onder voorwaarden vindt oneigenlijke 

subsidiëring plaats. 

4.8.5 Kettingbeding in het koopcontract 
Een methode om de betaaibaarheid van een woning en tevens beschikbaarheid voor de 
volgende kopers van de woning te garanderen is beschreven in de Notitie: Pilot "Bouwen 
voor specifieke groepen in kleine kernen"- eindevaluatie, van de Provincie Noord
Brabant. Deze methode wordt het "labelen" van een woning genoemd. Het komt erop 
neer dat in het koopcontract een kettingbeding met een boeteclausule wordt 
opgenomen. Een kettingbeding is een clausule in de koopakte waarin staat dat een 
verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan de volgende 
eigenaren van het onroerend goed. De eerste bewoner kan bijvoorbeeld geselecteerd 
worden op basis van een gemeentelijk punten toewijzingssysteem. Via een kettingbeding 
in het koopcontract is deze bewoner verplicht om bij verkoop van de woning deze te 
verkopen aan een persoon uit de doelgroep. Wordt de woning toch verkocht op de vrije 
markt dan moet een boete betaald worden. De hoogte van deze boete varieert per 
gemeente maar ligt gemiddeld rond de €50.000,--. Een kettingbeding geldt vaak voor 
een bepaalde periode, meestal voor 10 à 15 jaar. Na deze termijn vervalt het 
ketting beding. 

49 www.nhg .nl 
50 Wonen als wens, Provincie noord Brabant, juli 2003 
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4.8.6 Anti-speculatiebeding in het koopcontract 
Daarnaast kan ook een anti-speculatiebeding opgenomen worden in het koopcontract. 
Hiermee wordt voorkomen dat woningen met onevenredig veel voordeel kunnen worden 
doorverkocht. Deze maatregel is erop gericht woningen betaalbaar te houden. Het anti
speculatiebeding geldt vaak voor een bepaalde periode, gemiddeld rond de 10 jaar. Als 
binnen deze periode de woning wordt verkocht, moet een deel van de winst worden 
afgestaan aan de gemeente. Het kettingbeding en anti-speculatiebeding worden ook in 
combinatie met elkaar gebruikt. En altijd met een boeteclausule. 

4.8.7 Verkoop onder voorwaarden (VOV) 
Verkoop onder voorwaarden is een juridisch concept met als kernpunt dat woningen 
worden verkocht met kortingen. De kortinggever, vaak een woningcorporatie, krijgt een 
deel van de toekomstige waardestijging als vergoeding. De particulier koopt de woning 
die met korting betaalbaar en financierbaar is en deelt in de waardestijging. 51 Indien de 
woning in waarde daalt deelt de particulier dit verlies met de corporatie. Verkoop onder 
voorwaarden is gebaseerd op het in 2002 door het Ministerie van VROM ontwikkelde 
beleid 'Verkoop onder voorwaarden' (VOV). 

VOV kent dus de volgende voordelen voor de particulier: 
• betaalbare woning; 
• risicobeperking bij waardedaling. 

Daarnaast kent VOV ook enkele nadelen voor de particulier: 
• woning mag niet op de vrije markt worden aangeboden; 
• bij waardestijging slechts gedeeld profijt. 

4.8.8 Maatschappelijk gebonden eigendom 
Een 'labeling-constructie' die zowel de toekomstige beschikbaarheid als de 
betaaibaarheid waarborgt, is het Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). Hierbij is 
duidelijk geregeld dat de woning én voor een betaalbare prijs én voor de doelgroep 
beschikbaar blijft. De MGE-variant die door de meeste woningcorporaties wordt gebruikt 
heet 'Koopgarant' en is ontwikkeld door de woningcorporatie Woonbron uit Rotterdam. 

Indien woning tegen een optimale prijs/kwaliteit verhouding op de markt gekomen is 
moet deze betaalbaar blijven voor volgende kopers. Dit is door de woningcorporatie te 
realiseren door de woning onder koopgarant op de markt te zetten. Koopgarant is geen 
combinatie van huren en kopen, maar gaat uit van volledig juridisch eigendom. Het 
belangrijkste kenmerk van Koopgarant is de combinatie van korting op de koopprijs (20 
a 35%) en het delen in de waardeontwikkeling. 

Koopgarant kent een aantal voordelen voor de particulier: 
• betaalbare woning; 
• een terugkoopgarantie; 
• een waarborg voor goed onderhoud indien onderhoudscontract aangeboden 

wordt; 
• vrijheid om dingen te veranderen in de woning en profijt van zelf aangebrachte 

veranderingen; 
• verliesdeling bij een daling van de koopprijzen. 

Daarnaast kent Koopgarant ook enkele nadelen voor de particulier: 
• woning mag niet op de vrije markt worden aangeboden; 
• bij waardestijging slechts 50% profijt. 

Doordat Koopgarantwoningen niet op de vrije markt mogen worden aangeboden, blijven 
ze altijd beschikbaar voor de doelgroep met lagere inkomens. De corporatie beslist 
vervolgens op welke wijze de woning in de markt wordt gezet: als huurwoning, als 
Koopgarantwoning of als koopwoning in de vrije sector.52 In een Koopgarantwoning is 

51 Wonen als wens, Provincie noord Brabant, juli 2003 
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het onderhoud voor appartementen geregeld in een Vereniging van Eigenaren. 
Eengezinswonin~en kunnen ook opgenomen worden in een V.v.E., waarin het onderhoud 
gewaarborgd is. 3 Bij terugkoop taxeert de corporatie de woning. Door deze waarde te 
vergelijken met de waarde in het taxatierapport bij de aankoop van de woning wordt 
vastgesteld of er sprake is van winst of verlies. Is de woning in waarde gedaald, dan 
deelt de koper dit verlies met de woningcorporatie. Is de woning in waarde gestegen, 
dan deelt de koper de winst met de woningcorporatie.54 In bijlag6. is ter verduidelijking 
een rekenvoorbeeld bijgevoegd. 

4.8.9 Eigen vermogen 
Tot slot biedt het inbrengen van eigen vermogen een grote mogelijkheid om een 
koopwoning bereikbaarder te maken. Eigen vermogen kan gebruikt worden voor 
inrichtingskosten van de woning. Voor de zaken die echt met de bouw van uw woning te 
maken hebben, is het gunstiger (als u die mogelijkheid hebt) om een hogere hypotheek 
af te sluiten (als uw inkomen dat toelaat), dan uw eigen vermogen daarvoor aan te 
spreken. Indien de maximale hypotheeksom bereikt is biedt eigen vermogen wel een 
mogelijkheid om de hypotheeksom te verhogen. In het kader van dit onderzoek dient 
men zich wel te realiseren dat een groot deel van de doelgroep weinig tot geen eigen 
vermogen bezit. 

4.8.10 Startershypotheek 
Het maximale hypotheekbedrag van een startershypotheek ligt tot ongeveer 30% hoger 
dan wat op basis van het inkomen in eerste instantie mogelijk zou zijn.55 Dit is mogelijk 
doordat deze hypotheek rekening houdt met het toekomstperspectief van de 
inkomensstijging van de particulier. 

De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar en de totale lening bestaat uit een 
hypothecaire lening bij een geldverstrekker naar keuze én de starterslening bij SVNG. 
Over de eerste drie jaar van de starterslening betaalt de particulier nooit rente en 
aflossing. Na drie jaar gaat de particulier in principe rente en aflossing betalen, berekend 
naar een resterende looptijd van 27 jaar. Na de eerste drie jaar kan de particulier een 
toets naar zijn financiële draagkracht laten uitvoeren. Als de draagkracht te laag is, dan 
kan het zijn dat de particulier voor een nieuwe periode van drie jaar geen rente hoeft te 
betalen. Een dergelijke inkomenstoets kan worden herhaald in het 6e, lOe en lSe jaar 
van de looptijd van de lening. Kortom: de particulier gaat pas aflossen als het inkomen 
het toelaat. Gemeenten stellen als voorwaarde dat de banklening van NHG garantie is 
voorzien. 

s2 www.koopgarant.nl 
SJ www.koopgarant.com 
s4 zie voetnoot 38 
ss www.DFT.nl 
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4.9 Conclusie 

Goedkope koopwoning 
De definitie van een goedkope woning voor een doelgroep als gedefinieerd in dit 
onderzoek is als volgt: 

Definitie goedkope koopwoning 
Een goedkope koopwoning is in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als een 
koopwoning gericht op starters op de koopmarkt met een maximale VON prijs van € 
140.000,-

Een dergelijk goedkope koopwoning kan gerealiseerd worden door op de stichtingskosten 
te besparen. Hiervoor zal op de grondkosten, bouwkosten en/of bijkomende kosten 
bespaard moeten worden. Aanbevelingen hiervoor zijn hieronder weergegeven. 

Aanbevelingen voor het realiseren van goedkope 
koopwoningen 

c m.b.t. • korting op grondprijs bedingen; 
CU grondkosten een compacte verkaveling toepassen; ~ • 11) 

0 m.b.t. • een architect selecteren die ervaring heeft met het ..:( 
11) bouwkosten ontwerpen van woningen met lage stichtingskosten; 
0\ • een woning met een inhoud van maximaal417m3 c 

+:i ontwerpen d.m.v. een slim ontwerp voor de indeling 
.c van de woning; u 
+:i • schaalvoordelen behalen door een projectgroote van 
11) +!- 25 koopwoningen; 
CU 
'0 • standaardisatie toepassen . 

,.J m.b.t. • grondoverdracht particulieren belasten met 
.Q bijkomende overdrachtsbelasting i.p.v. btw. 
E kosten 

Daarnaast zijn er ook financiële en juridische instrumenten die een koopwoning 
goedkoper, dan wel bereikbaarder kunnen maken voor particulieren. Aanbevelingen die 
gedaan kunnen worden met betrekking tot deze financiële en juridische instrumenten 
zijn hieronder weergegeven. 

Aanbevelingen voor het realiseren van goedkope 
koopwoningen 

CU 
aanbieden maatschappelijk gebonden eigendom (Koopgarant); :a; cue • 

;_ .C CU • verkrijgen startershypotheek; u u~ c 11) c • verkrijgen starterslening; 
~·-CU 
c :2 E • Overeenkomen projectfinanciering met een financiële instelling; 
·- a.. • inbrengen eigen vermogen. .... ::s::S 
,.J ..... b 
. c 11) 

~cue 
E ·-

De bovenstaande aanbevelingen zijn later in hoofdstuk 7 in het model van het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporaties gebruikt om 
aan te geven hoe gedurende het proces op de stichtingskosten bespaard kan worden en 
hoe de woningen bereikbaarder gemaakt kunnen worden voor de doelgroep. 
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Hoofdstuk 5. 
Ontwikkelingstijd en bouwtijd 
5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is als inleiding, aan de hand van een aantal voorbeelden van 
ontwikkelingsprocessen van partijen uit de markt, het ontwikkelingsproces van 
traditionele nieuwbouw bij een woningcorporatie opgesteld. Daarnaast is het 
ontwikkelingsproces van de nieuwbouw door middel van CPO op dezelfde manier 
opgesteld. Bovendien zijn de begrippen ontwikkeltijd, bouwtijd en doorlooptijd 
gedefinieerd en is er onderzoek gedaan naar het verschil in bouwtempo tussen een 
regulier ontwikkelingsproces en CPO. Tot slot is onderzocht hoe de ontwikkelingstijd en 
bouwtijd bij de nieuwbouw van woningen verkort kunnen worden en zijn hiervoor 
aanbevelingen gedaan. 

5.2 Het ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie 
Voor de uiteenzetting van het ontwikkelingsproces van woningbouw worden in de 
literatuur verscheidende beschrijvingen gehanteerd, die ieder een eigen verdeling in 
bouwfasen kennen. In dit onderzoek zijn drie uiteenzettingen van het 
ontwikkelingsproces naast elkaar gezet. Hierdoor is een overzicht ontstaan waaruit een 
ontwikkelingsproces is opgezet voor het ontwikkelen van woningen binnen een 
woningcorporatie. Er is gebruik gemaakt van de ontwikkelingsprocessen van: 

• Woningcorporatie BrabantWonen uit 's-Hertogenbosch en Oss 
• ir. LAMC van de Ven, verbonden aan de TU/e 
• Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) 

52 



Ql 
111 

~ 
Ql 

:;::; 
'ë 
I;: 
Ql 

Cl 

Ql 
111 

~ c. ... 
Ql 

! c: 
0 

Ql 
111 

~ 
Ql ... 
111 
Ql 

CD 

I 
VI 
en 
c: 
:SQI 
Ql VI ... ~ 
~ .... 
.c 
c 
~ 
ct 

I 
en c 

·;: Ql 
Ql 111 
0~ 
~ 
::l 

I 
VI 
en 

.: Ql 
"OVI 

g~ ... .... 
ct 

Het traditioneel ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie 

Brabantwonen 

Initiatief 

Acquisitie 

Haalbaarheld 
Onderzoek (basis) 

Opstellen 
Plan van eisen 

Vaststellen 
Plan van eisen 

VO architect 

DO architect 

Opstellen 
Investerlngsbegrotlng 

Welstand en 
Bouwvergunning 

Bestek 

Opdrachtverstrekking 

Investerlngsbegroting 
definitief 

Uitvoering bouw 

Exploitatle/beheer 

Ven ir. LAMC van de, 
TU/e 

Initiatief 

locatieverwerving 

Marktverkenning 

Plan van eisen 

VO architect 

DO architect 

~ 
Bestek 

~ Procedures 
~ Bouwvergunning ·..:.: overeenkomsten tussen 
·~ partijen 
c: 
g Raming kosten, 

opbrengsten en 

i risico's 

Investerlngsvoorstel 
En finanderlngsplan 

...... 0. Verhuur en 

~28 verkoop 
::J..:.: 
.J:,._ 
... Ql 

~> 

Ql 
:;::; 

Uitvoering bouw IQ 
.!!! 
iö 
Ql 

0: 

.!! .~ Exploitatle/beheer 
... .QI 
~i lil 
~-1 J:, 
O'· Gl-_ , .tl 

·~; 

53 



5.3 Het ontwikkelingsproces bij CPO 
Voor de uiteenzetting van het ontwikkelingsproces van CPO worden in de literatuur 
verscheidende beschrijvingen gehanteerd. Deze bezitten ieder een eigen verdeling in 
bouwfasen. In dit onderzoek zijn voor CPO drie uiteenzettingen van het 
ontwikkelingsproces naast elkaar gezet, waaruit een ontwikkelingsproces is opgezet voor 
het ontwikkelen van woningen door middel van CPO. Er is gebruik gemaakt van de 
ontwikkelingsprocessen van: 

• Dennis Bottram (TU/e) 
• Vereniging Eigen Huis 
• Stuurgroep experimentele Volkshuisvesting (SEV) 
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5.4 Ontwikkelingstijd en bouwtijd 
Nu het ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie en bij CPO uiteengezet is kunnen 
de begrippen ontwikkelingstijd en bouwtijd gedefinieerd worden. Hieronder zijn de 
definities weergegeven zoals ze in dit onderzoek gehanteerd worden. 

0 ntwi kkel i ng stijd 
De ontwikkelingstijd is de voor de ontwikkeling van de woning benodigde tijd, te 
rekenen vanaf het moment van het initiatief tot de aanvang van de 
bouwwerkzaamheden. Drie bepalende factoren voor de ontwikkelingstijd, die 
vertragend kunnen werken, zijn de eigendomsverhoudingen van de grond, 
planologische randvoorwaarden en het traject tot verkrijging van de bouwvergunning. 

Bouwtijd 
De voor de directe realisatie van de woning benodigde tijd, te rekenen vanaf het 
moment van de aanvang van de bouwwerkzaamheden tot de oplevering . 

Daarnaast wordt ook wel eens het begrip doorlooptijd gebruikt. De definitie van dit 
begrip is hieronder weergegeven. 

Doorlooptijd 
De benodigde tijd voor het traject van verlening bouwvergunning tot de oplevering. 

Fig. 21. Regulier ontwikkelingsproces en ontwikkelings-, bouw- en doorlooptijd. 
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Doorlooptijd 

Bouwtijd 

Naar het bouwtempo bij CPO is in tegenstelling tot het bouwtempo bij reguliere 
ontwikkelingen weinig onderzoek verricht. Uit reeds gerealiseerde projecten is echter 
gebleken dat de ontwikkelingstijd meer tijd zou vergen door het groepsproces binnen 
het collectief en door een soms stagnerende samenwerking met gemeenten. Er is echter 
geen verkoopfase dus hier is er tijd te besparen, omdat in principe alle particulieren al 
bekend zijn. Bij een reguliere ontwikkeling moet de verkoop op tekening meestal eerst 
70% bereiken met daarbij het risico van planomzetting, voor er gestart wordt met de 
bouw. 

Uit onderzoek van RIGO Research en Advies BV in 2005 naar CPO is gebleken dat in 
2001 en 2002 de gemiddelde bouwtijd van een woning in CPO 12 maanden bedroeg. Bij 
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de reguliere ontwikkelingen was de bouwtijd gemiddeld circa 1 tot 2 maanden langer. 56 

In het algemeen is het beeld van de afgelopen jaren dat het proces van verlening 
bouwvergunning tot oplevering meer tijd is gaan vergen. Het aandeel woningen met een 
doorlooptijd langer dan 2 jaar is in 1995-2004 flink opgelopen van 5% naar circa 30%. 
Dit ging vooral ten koste van de groep woningen met een doorlooptijd korter dan 1 jaar. 
De toename aan doorlooptijd heeft volgens CBS onder meer te maken met de 
toegenomen omvang van woningbouwprojecten en langere (bezwaar)procedures. 

Fig. 22. Doorlooptijd woningen 
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Bron: CBS 

De tijd vóór de realisatie, het ontwikkelingsproces, is bij CPO dus met name bepalend 
voor een mogelijk tempoverschil ten opzichte van een reguliere ontwikkeling van 
koopwoningen. 

Rigo Research en Advies BV heeft van de onderstaande projecten in CPO de 
ontwikkel ingstijd, de bouwtijd en het totale tempo onderzocht. Tevens zijn de 
vertragende factoren onderzocht. 

• Zandstraat, 34 rijwoningen in dorpskern Casteren, gemeente Bladel 
• Het Lage Land, 9 herenhuizen Prins Alexander in Rotterdam 
• Onze Woonwens, 12 patiowoningen in VINEXuitlegwijk Zuidbroek in Apeldoorn 
• BOl, 69 appartementen in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam 
• Waterwijk: 80 individuele kavels in VINEX-uitleglocatie Nesselande in Rotterdam 
• Wall isblok, renovatie 34 woningen in Spangen te RotterdamFig ... 

56 Tempo en doorstroming bij particulier opdrachtgeverschap, RIGO Nov. 2005 
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Fig. 23. Voortgang woningbouw van CPO 

Proj ect Kenmerken Projectvoor- Ontwlkkellngs- Bouwtijd TIJd totaal Vertraging en 
Kenmerken bereiding tijd factoren 

(gemiddeld) 

Zandstraat collectief PO, Niet bekend 24 maanden 0,5 jaar 2,5 jaar 1 jaar wachten op 
Casteren 34 rijwoningen gemeentelijk 
te Bladel voor starters grondprijsbeleid 

In dorpskern goedkope 
woningen 

Het Lage Land collectief PO, Niet bekend 19 maanden 0,9 jaar 2,5 jaar 0,8 jaar door 
Prins Alexander 9 herenhulzen begeleiding, 
In Rotterdam stedelijke grondpr1jsoverleg, 

vernieuwtnosbuurt gemeente-elsen 
In traject 
bouwvergunning 

Onze Woonwens collectief PO, Niet bekend 16 maanden 1,3 jaar 2,6 jaar Proces voor komen 
Zuidb.-k 12 patiowoningen tot gezamenlijk 
in Apeldoorn voor ouderen programma van 

VINEX uitlegwijk eisen 

801 Oostelij k collectief PO, Niet bekend 24 maanden 1,5 jaar 3,5 jaar 1 jaar a.g.v. 
Havengebled 69 appartementen grondpr1jsoverleg, 
in Amsterdam bestaande stad gemeente-elsen In 

traject 
bouwplan, compleK 
ontwerpen 
bouwproces door 
diversiteit 
woonwensen 

Waterwijk 80 individuele Niet bekend 14 maanden 0,8 jaar 2,1 jaar Paar maanden, 
Nesselande kavels In late vaststelling 
in Rotterdam uitleggebled bestemmingsplan 

Wallisblok collectief PO, Niet bekend 9 maanden 0,8 jaar* 1,6 jaar Geen 
Spangen 34 woningen 
te Rotterdam vla hoogniveau 

renovatie In 
stedelijke 
vernieuwtnosbuurt 

Tempo gemiddeld Niet bekend 18 maanden 110jaar 2,5 jaar 

Indicatie tempo zonder ver traging 6 maanden 10 maanden 1,0 jaar 2,0 jaar Geen 

Bron: Gebaseerd op onderzoek Tempo en doorstroming bij particulier opdrachtgeverschap, RIGO 
Nov. 2005 en ervaringen Bureau BieB Eindhoven 

5.5 Ontwikkelingstij d en bouwtijd verkorten. 
Twee uitgesproken mogelijkheden om de ontwikkelingstijd en bouwtijd te verkorten zijn 
het toepassen van systeembouw of catalogusbouw. Deze twee mogelijkheden zijn 
hieronder beschreven en er is beoordeeld of deze in aanmerking komen voor de voor 
woningbouwprojecten in co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie voor de 
omschreven doelgroep. 

5.5.1 Catalogusbouw 
Bij catalogusbouw koopt een particu lier een kavel en zoekt in een catalogus de gewenste 
woning of stelt aan de hand van voorbeelden de woning samen. De aanbieder van de 
cataloguswoning realiseert vervolgens de gekozen woning. Meestal kunnen extra 
onderdelen, zoals een dakkapel of serre, tegen betaling van meerkosten worden 
aangepast. Deze vorm van bouwen is goedkoper, omdat kant en klare bouwsystemen en 
volumes reeds zijn ontworpen en bouwklaar zijn gemaakt. Bovendien staat de prijs voor 
de bouw van de woning vooraf vast. Tot nu toe is de vraag bij cataloguswoningen bijna 
altijd gericht op vrijstaande en twee onder een kapwoningen. 57 Echter in het in het kader 
van de opkomst van consumentgericht bouwen en de promotie van CPO en zeggenschap 
zijn de catalogusbouwers in ontwikkeling om meer op de vraag naar kleinere (starters) 
woningen in te kunnen spelen. 

57 Particulier Opdrachtgeverschap Randvoorwaarden en condities, S. Schuring 2004 
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Catalogusbouw 
Kritieke Succesfactoren en Faalfactoren 

Kennis en BIJ catalogusbouw Is veel mlnder kennis en ervaring noodzakelijk voor de 
ervaring: opdrachtgever, omdat de woning uit een catalogus wordt gekozen. De 

catalogusbouwer heeft de verantwoordelijkheld de woning te bouwen volgens het 

Cl) gekozen ontwerp. Het planproces Is eenvoudiger. 
Q) Betaalbaarheid: Cataloguswoningen bieden In het algemeen een gunstige prlj s-kwallteltverhoudlng. 
V 
V 
::s Risico: Het te lopen risico blijft beperkt. Vooraf heeft de particulier Inzicht In het soort en 
Cl) 

de hoogte van de kosten. 
QJ c 

.:i: Q) 

Q) 1.. De tijdbesteding voor de particulier voor het gehele proces Is lager, omdat veel Tijdbesteding: 0 ·.p ... werkzaamheden door de catalogusbouwer worden gedaan. Daarnaast Is het 
'i: V 
~~ 

woningontwerp reeds gemaakt en kan snel begonnen worden met de bouw. 

Ontwerp en De diversiteit en flexibiliteit in woningontwerpen en materlaaigebruik is vrij 
materiaal: beperkt. De ontwerpen zijn afgestemd op een 'gemiddelde' smaak en 

rulmtebehoefte. Daarbij zijn de meeste catalogusontwerpen enkel geschikt voor 
vrijstaande en grote wonlngtypen. 

Zeggenschap: In theorie Is het mogelijk af te wijken van de standaard-oplossingen die de 
catalogusbouwer aanbiedt. Maar wanneer ver wordt afgeweken en er geen sprake 
van standaardisering meer Is worden de voordelen van het systeem tenlet gedaan. 

Woningtypen. : Er zijn nog maar weinig verschillende woningtypologieën beschikbaar waaruit de 
consument kan kiezen. 

Afmeting kavel: De meeste woningen komen alleen in aanmerking voor plaatsing op een grote 
kavels (400m2 550m2) 

Waardevastheid: De cataloguswoning blijkt mlnder waardevast dan de tradit ionele bouw. Die 
waardevastheid is een belangrijk, want de meeste eigen woningen worden later ook 

c weer verkocht. 
Q) 
1.. 
0 Uniciteit: Door "plaatsloosheidH van de cataloguswoningen onstaat er In de buurt weinig tot ~ 
V geen stedenbouwkundige kwaliteit. Daarom zijn er al gemeenten die bewust 
~ catalogusbouw beperkende maatregelen opnemen In het bestemmingsplan, - beeldkwaliteitplan of stedenbouwkundig plan. (bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam, 

"' "' Slochteren, Roosendaal, Wirdum) 
u.. 

Toch biedt de catalogusbouw in haar huidige vorm slechts in zeer beperkte mate 
mogelijkheden. De reden daarvoor is dat de keuzemogelijkheden bij catalogusbouw te 
beperkt zijn. Voor zover in de praktijk al sprake is van enige zeggenschap gaat deze niet 
verder dan een aantal globale algemene uitgangspunten als: modern, t raditioneel, 
donkere steen, etc. 58 Cataloguswoningen bieden echter een gunstige prijs
kwaliteitverhoud ing. De kritieke succesfactoren en faalfactoren waarvan er al een aantal 
aangestipt zijn, zijn hieronder weergegeven. 

5.5.2 Systeembouw 

Een andere mogelijkheid is systeembouw. Bij systeembouw koopt een particulier een 
kavel en zoekt in ontwerpt samen met de systeembouwer de woning, die vervolgens 
wordt samengesteld uit de (prefab) gestandaardiseerde componenten. Deze vorm van 
bouwen is tevens goedkoper en ook hier staat de prijs voor de bouw van de woning 
vooraf vast. De succesfactoren en faalfactoren zijn hieronder weergegeven. 

58 
Het consumentgerichte bouwen, Bureau Middelkoop i.o.v Bestuur Regio Utrecht 2003 
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Systeembouw 
Kritieke Succesfactoren en Faalfactoren 

Kennis en Bij systeembouw Is mlnder kennis en ervaring voor de particulier noodzakelijk, 

11) 
ervaring: omdat de woning wordt samengesteld uit gestandaardiseerde componenten. 

CU 
Systeembouw biedt In het algemeen een gunstige prljs-kwaliteltverhoudlng. u Betaalbaarheid: 

u c 
::I CU 
11) "- Risico: Het te lopen risico blijft beperkt. Vooraf heeft de particulier inzicht in het soort 
CU 0 en de hoogte van de kosten. ..., 

.lil: u 
CU 1'0 

Tijdbesteding: De tijdbesteding voor het gehele proces is laag, omdat veel werkzaamheden ;i .... 
'i: 
~ 

door de systeembouwer worden gedaan. 

Schaalvoordelen: Er worden schaalvoordelen op bouwmaterialen behaalt. 

Beperktheld Het risico dat er geen diversiteit in woningontwerpen ontstaat, doordat er 
c ontwerp: architectonische beperkingen zijn. Zo is een andere afwerking dan baksteen is in - CU principe uitgesloten. ro "-

ro 0 ..., 
u. u Flexibiliteit: Het is zeer moeilijk om nadien nog leidingen, contactdozen enz bij te leggen. 
~ 

Uit de bovenstaande succesfactoren is al gebleken dat de ontwikkelingstijd en bouwtijd 
van catalogusbouw en systeembouw korter zijn dan die bij een reguliere ontwikkeling en 
realisatie. In fig. 25. is te zien wat de gemiddelde ontwikkelingstijd en bouwtijd van 
catalogusbouw en systeembouw is ten opzichten van een reguliere ontwikkeling en CPO. 
Als toelichting op de figuur moet vermeldt worden dat binnen het proces van CPO aan de 
ontwikkelingsfase een projectvoorbereiding vooraf gaat. Dit kan gezien worden als de 
initiatieffase en de definitiefase. Bij de andere vormen van ontwikkelen is deze fase al in 
de ontwikkelingstijd opgenomen en hoeft hier geen tijdsperiode voor toegevoegd 
worden. 

Fig 25. Ontwikkelingstijd en bouwtijd bij de verschillende bouwmethoden. 

* incl. grondwerk en infrastructuur 

Bouwmeptod~ ~roject • • ·• , 
···-· . · voorbereldln 

Reguliere projectontwikkeling 

Tempo gemiddeld I 
CPO 

Indicatie tempo zonder 16 maanden 
vertraging 

Systeembouwbouw 
Tempo gemiddeld 

I 

16 maanden 

J10 maanden 

4-10 weken 

4 - 10 weken 

11,2 jaar 

,1,0 jaar 

16 tot 35 
weken 

Tempo totaal . Vertragings
factoren . 

12,5 jaar I Geen 

,2,0 jaar I Geen 

10-35 weken Geen 

110-35 weken I Geen 
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5.6 Ontwikkelingstijd verkorten 
Uit het onderzoek "Tempo en doorstroming bij particulier opdrachtgeverschap", door 
RIGO in 2005 blijkt dat een groot aandeel van de vertragende factoren tijdens het 
ontwikkelproces bij CPO zijn gerelateerd aan het groepsproces omtrent het opstellen van 
het Plan van Eisen en aan de gemeente omtrent het grondprijsbeleid, de gemeente
eisen, het bestemmingsplan, art. 19-procedures enz. 

5.6.1 Prestatiewijzer versnellen (ver)nieuwbouw 
De vertraging betreffende het groepsproces omtrent het opstellen van het gezamenlijk 
Plan van Eisen kan worden opgelost door vooraf afspraken te maken omtrent de 
besluitvorming en deze vast te stellen in het betreffende plan van aanpak voor het 
project van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Om vertragingen 
gerelateerd aan de gemeente te beperken hebben Aedes en de Vereniging Nederlandse 
Gemeente (VNG) in 2006 de "Prestatiewijzer versnellen (ver)nieuwbouw" ontwikkeld. 

Hierin worden inhoudelijke afspraken en procesgerichte afspraken vastgelegd. Door de 
activiteiten van beide organisaties op elkaar af te stemmen kunnen vertragende factoren 
beperkt en mogelijk voorkomen worden. Door over praktische punten 
samenwerkingsafspraken te maken, structureren de woningcorporatie en de gemeente 
het proces en creëren ze wederzijds meer zekerheid en daarmee vertrouwen. Omdat de 
omstandigheden tijdens het ontwikkelingsproces proces voortdurend veranderen, zijn 
spelregels nodig die vooraf aangeven hoe je daarmee omgaat. 59 

De twee punten waar de prestatiewijzer voor staat zijn de volgende: 

1. Zorg voor kaderstellende uitgangspunten 
2. Maak elk jaar een projectenoverzicht 

Zorg voor kaderstellende uitgangspunten 
Leg in een prestatieovereenkomst de condities vast waaronder woningbouwprojecten 
worden ontwikkeld. Denk daarbij aan de inrichting van de overlegstructuur, de hoofdlijn 
en fasering van het programma en aan zaken als kosten en kwaliteit. Door de volgende 
kaderstellende uitgangspunten, die gebaseerd zijn op de "prestatiewijzer 
(ver)nieuwbouwproductie" van VNG en Aedes, vooraf met de gemeente vast te stellen, 
ontstaat deze wederzijdse zekerheid. 

Op het gebied van het programma en de posities: 
• uitgangspunt gemeente t.o.v. co-opdrachtgeerschap vaststellen; 
• projectgrootte van de nieuwbouwprojecten vastleggen; 
• woningmarktdiagnose locale markt opstellen; 
• doelen nieuwbouwprojecten woningbouw vaststellen; 
• procedure voor evaluaties vastleggen; 
• beschikbare locaties voor (her)ontwikkeling aanwijzen en vastleggen; 

Op het gebied van de kosten, prijzen en kwaliteiten: 
• wijze voor omschrijven gewenste woonkwaliteiten vaststellen; 
• uitgangspunten gemeentelijk grondprijsbeleid vastleggen; 

Op het gebied van de procedures en de organisatie: 
• vormgeving besluitvormingsproces gemeente vaststellen: 
• vormgeving besluitvormingsproces woningcorporatie vaststellen: 
• gezamenlijke overlegstructuur vastleggen; 
• wijze van betrekking gemeentelijke afdelingen vastleggen; 
• van toepassing zijnde plan- en vergunningprocedures vastleggen: 
• procedure opstellen projectenoverzicht vastleggen. 

59 Prestatiewijer versnellen (ver)nieuwbouwproductie, VNG en Aedes 2006 
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Maak elk jaar een projectenoverzicht 
Daarin worden de projecten die om samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie 
vragen bij name genoemd, voorzien van een taakverdeling én de toezegging dat de 
benodigde tijd en middelen voor de projectvoortgang aanwezig zullen zijn.Hieronder is 
op basis van "een basismenu voor een projectenoverzicht" uit de prestatiewijzer voor co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie aangegeven welke zaken in het 
projectenoverzicht opgesteld en vastgelegd moeten worden. 

Initiatieffase: 
• opstellen projectdefinitie van project in co-opdrachtgeverschap; 
• inventarisatie van vraag naar co-opdrachtgeverschap; 
• vastleggen communicatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie; 
• opstellen uitgangspunten woningbouwproject door woningcorporatie; 
• bij herstructurering -7 communicatieplan bewoners. 

Definitiefase: 
• opstellen (gezamenlijk) programma van eisen; 
• opstellen plan van aanpak programma en stedenbouwkundig plan 
• eerste haalbaarheidstaets (financieel, juridisch en technisch) 

Planfase : 
• vastleggen gewenste medewerking van gemeente bij procedures 
• uitwerking van 50, VO, DO en bestek 
• raming stichtingskosten en risico's 

Deze zaken zijn later in het onderzoek in het model van het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap opgenomen om een goed verloop van de communicatie tussen de 
woningcorporatie en de gemeente te bewerkstelligen. 

5.6.2 Beter communiceren 
Naast het gezamenlijke document van Aedes en VNG is er in 2004 door Jord 5. Figee, 
TUDelft ook onderzoek gedaan naar de communicatie binnen het bouwproces, maar 
specifiek binnen de voorbereidingsfase. In het onderzoek "Hoe communicatie innovatie in 
het bouwproces kan stimuleren" doet hij met betrekking tot de optimalisatie van de 
communicatie de volgende praktijkaanbevelingen. Door deze praktijkaanbevelingen 
wordt er bewuster over potentiële knelpunten nagedacht en kunnen ze mogelijk 
structureel opgelost worden. 

1. Omdat de initiatieffase vooralsnog de belangrijkste fase binnen het bouwproces 
is moet hier de nadruk komen te liggen. 

2. Een probleemdefiniëring vroeg in het proces kan knelpunten helpen 
ondervangen. 

3. Door het organiseren van een probleemanalyse in de initiatieffase kan innovatie 
als oplossingsrichting worden doorgevoerd. 

4. Het is gewenst gebleken dat de communicatie op een open en transparante wijze 
gevoerd dient te worden. Het is hierbij essentieel dat de communicatielijnen kort 
worden gehouden opdat het beslissingstraject vlot kan verlopen. Bij korte 
communicatielijnen is de kennis eenvoudiger te kanaliseren en te managen zodat 
elke discipline gebruik kan maken van die kennis. 

5. Bij het ontwerpen van een communicatiebeleid en/of communicatiestrategie 
dient het een cyclisch karakter te hebben. Wanneer eisen en wensen vanuit de 
betrokken partijen veranderen, moet het beleid mee kunnen veranderen zodat 
het kan blijven voldoen aan de behoeftes van de organisatie. 

6. De problemen rondom communicatie in het bouwproces dienen verbeterd te 
worden door het creëren van openheid van zaken onder de betrokkenen in de 
proj ectorganisatie, door het delen van kennis en door er voor te zorgen dat 
iedereen toegang heeft tot die kennis. 

62 



De boven staande praktijkaanbevelingen zijn van algemene aard. In het kader van het 
doel van dit onderzoek zijn deze praktijkaanbevelingen vertaald naar 4 onderstaande 
maatregelen die voor een betere communicatie kunnen zorgen bij projecten in co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. 

1. De woningcorporatie moet de particulieren er bewust van maken dat de 
initiatieffase en de definitiefase zeer belangrijk zijn voor een succesvol project en 
de woningcorporatie moet de particulieren er van overtuigen veel tijd en inzet 
van hen verlangd wordt. 

2. De woningcorporatie dient in de initiatieffase het stedenbouwkundig plan, het 
beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan van de gemeente te raadplegen, om 
vroegtijdig vroeg tijdig problemen te constateren. 

3. De woningcorporatie stelt de statuten voor de kopersvereniging, ofwel het 
collectief, op en dient hierin duidelijke, bindende afspraken te maken over de 
interne taakverdeling, besluitvorming en externe vertegenwoordiging van het 
collectief 

4. Het ontwikkelingsproces dient een cyclisch karakter te hebben. 

5.7 Bouwtijd verkorten 
De gemiddelde bouwtijd van een regulier ontwikkelde woning in 2001 was 13 á 14 
maanden. Deze bouwtijd zal anno 2006 weinig afgenomen zijn door het traditionele 
karakter van de bouwsector. Er is echter een mogelijkheid om woningen in veel kortere 
tijd te realiseren door een specifiek bouwsysteem toe te passen. Er zijn voorbeelden van 
bouwsystemen waarbij een woning binnen 6 dagen op de bouwplaats gerealiseerd kan 
worden. Dit zijn modulaire prefab bouwsystemen waarbij de woning in geconditioneerde 
ruimten geprefabriceerd wordt en op de bouwplaats gemonteerd en aangesloten wordt. 
Er is echter eerder gebleken dat deze catalogusbouw en systeembouw vanwege de 
faalfactoren niet in aanmerking komen voor woningbouwprojecten in CPO en co
opdrachtgeverschap. Verkorting van de bouwtijd bij CPO en co-opdrachtgeverschap zal 
dus eerder gezocht moeten worden in optimalisatie van het traditionele bouwproces. Dit 
kan gebeuren door de ontwikkelingen van: 

• innovatieve werkwijzen; 
• innovatieve materialen; 
• innovatieve gereedschappen. 

Deze ontwikkelingen die de bouwtijd van een woningbouwproject kunnen verkorten, zijn 
van technische aard en vallen binnen de portefeuille van de aannemer. De uiteindelijke 
bouwtijd van een woningbouwproject zal dan dus ook samenhangen met de keuze van 
de aannemer, omdat niet iedere aannemer even innovatief is. 
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5.7 Conclusie ontwikkelingstijd en bouwtijd 

Ontwikkel i ngstijd 
De gemiddelde ontwikkelingstijd van een traditioneel woningbouwproject bedaagt 16 
maanden. Uit reeds in CPO gerealiseerde projecten is gebleken dat de gemiddelde 
ontwikkelingstijd van CPO projecten 24 maanden bedraagt. De ontwikkelingstijd van 
projecten in CPO is momenteel dus langer, echter door vertragingen bij CPO gerelateerd 
aan de gemeente en veroorzaakt door de trage interne besluitvorming op te lossen zou 
de ontwikkelingstijd bij CPO in het gunstigste geval verkort kunnen worden naar 16 
maanden. De bouwtijd bij projecten in CPO is gemiddeld 12 maanden, waaruit blijkt dat 
het gehele proces van initiatief tot oplevering in het gunstigste geval in 28 maanden te 
doorlopen is. 

Fig ... Ontwikkelingstijd en bouwtijd 

Ontwikkelingstijd 
Traditioneel (gem.) 
CPO (gem.) 
CPO zonder vertraqinq 

Totaal 
Traditioneel gem. 31 maanden 
CPO gem. 36maanden 

CPO zonder vertraqinq 28 maanden 

Verkorten ontwikkelingstijd en bouwtijd 
De vertragingen in reeds gerealiseerde woningbouwprojecten hebben betrekking gehad 
op de besluitvorming binnen het collectief en/of op de communicatie tussen de 
woningcorporatie en de gemeente. De vertragingen die opgelopen zijn bij de 
besluitvorming, vaak betreffende het gezamenlijke plan van eisen, kan vrij eenvoudig 
ondervangen worden door hier omtrent duidelijke afspraken en een bindende planning te 
maken in het plan van aanpak. Om vertragende factoren op het gebied van de 
communicatie met de gemeente te beperken hebben Aedes en de Vereniging 
Nederlandse Gemeente (VNG) in 2006 de "Prestatiewijzer versnellen (ver)nieuwbouw" 
ontwikkeld. Het doel van de prestatiewijzer is de activiteiten van beide organisaties op 
elkaar af te stemmen om vertragende factoren te kunnen beperken en mogelijk te 
voorkomen. Deze kaderstellende uitgangspunten zijn vertaald naar kaderstellende 
uitgangspunten die gemeente en woningcorporatie voor aanvang van projecten in co
opdrachtgeverschap op elkaar moeten afstemmen. 
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Kaderstellende uitgangspunten tussen woningcorporatie 
en gemeente biJ co-opdrachtgeverschap 

Programma • uitgangspunt gemeente t.o.v.co-opdrachtgeverschap vaststellen; 
en posities • projectgrootte van de nieuwbouwprojecten vastleggen; 

• woningmarktdiagnose locale markt opstellen; 
• doelen nieuwbouwprojecten woningbouw vaststellen; 
• procedure voor evaluaties vastleggen; 
• beschikbare locaties voor (her)ontwikkellng aanwijzen en 

vastleggen· 
Kosten prijzen • wijze voor omschrijven gewenste woonkwaliteiten vaststellen; 
en kwaliteiten • uitgangspunten gemeentelijk grondprijsbeleid vastleggen; 

procedures en • vormgeving besluitvormingsproces gemeente vaststellen: 
organisatie • vormgeving besluitvormingsproces woningcorporatie vaststellen: 

• gezamenlijke overlegstructuur vastleggen; 
• wijze van betrekking gemeentelijke afdelingen vastleggen; 
• van toepassing zijnde plan- en vergunningprocedures vastleggen: 
• procedure voor het opstellen van projectenoverzicht vastleggen . 

Naast deze kaderstellende uitgangspunten dienen de woningcorporatie en gemeente elk 
jaar een projectoverzicht te maken waarin de projecten in co-opdrachtgeverschap 
benoem d worden. Hieronder is het basismenu voor een projectoverzicht voor projecten 
in co-opdrachtgeverschap weergegeven wat opgesteld is op basis van het basismenu uit 
de "Prestatiewijzer versnellen (ver)nieuwbouw" van VNG. 

Een basismenu voor een project(en)overzlcht van woningbouwprojecten 
in co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 

Initiatief- • opstellen probleem/plandefinitie; 
fase • inventarisatie van vraag naar co-opdrachtgeverschap; 

• vastleggen communicatieafspraken tussen gemeente en 
woningcorporatie; (contactpersonen e.d.) 

• opstellen uitgangspunten voor project door woningcorporatie; 

Definitie- • opstellen programma van eisen; 
fase • plan van aanpak (o.a. op gebied samenwerking) 

• programma en stedenbouwkundig plan eerst op haalbaarheidstaets 
(financieel, juridisch en technisch) 

Planfase • vastleggen gewenste medewerking van gemeente bij procedures 

Door de bovenstaande afspraken te verta len naar het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap wordt dit gestructureerder en ontstaat er wederzijds meer 
zekerheid, dus vertrouwen, waardoor een snellere besluitvorming verkregen kan worden. 
Hierdoor kunnen vertragingen die normaliter gerelateerd zijn aan de gemeente 
verkleind, dan wel verkomen worden. Tot slot zijn er vier maatregelen opgesteld die 
zorgen voor een betere communicatie in projecten in co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporat ie. Deze maatregelen zijn hieronder weergegeven. 

Maatregelen voor een betere communicatie bij projecten In co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 

1. De woningcorporatie moet de particulieren er bewust van maken dat de initiatieffase en 
de definitiefase zeer belangrijk zijn voor een succesvol woningbouw project en de 
woningcorporatie moet de particulieren er van overtuigen veel tijd en inzet van hen 
verlangd wordt. 

2. De woningcorporatie dient in de initiatieffase het stedenbouwkundig plan, 
beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan van de gemeente te raadplegen, om vroegtijdig 
problemen te takelen. 

3. De woningcorporatie stelt de statuten voor de kopersverenlging, ofwel het collectief, op 
en stelt hierin duidelijke, bindende afspraken over de interne taakverdeling, 
beslultvorming en externe vertegenwoordiging van het collectief. 

4. Het ontwikkelingsproces dient een cyclisch karakter te hebben 
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De bovenstaande maatregelen zijn later in dit onderzoek meegenomen bij het opstellen 
van het model van het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie. Hierdoor wordt er meer bewust over potentiële knelpunten nagedacht 
en kunnen ze mogelijk structureel opgelost worden. Tot slot is het verstandig het plan 
gedurende de planfase door de woningcorporatie voor te bespreken met de gemeente, 
om zo het ontwikkelingsproces te kunnen verkorten. 

Bouwtijd bij CPO verkorten 
Er is al eerder geconcludeerd dat catalogusbouw en systeembouw niet in aanmerking 
komen om de bouwtijd van CPO te verkorten. Verkorting van de bouwtijd bij CPO en co
opdrachtgeverschap zal dus eerder gezocht moeten worden in optimalisatie van het 
traditionele bouwproces. Dit kan gebeuren door de ontwikkelingen van: 

• innovatieve werkwijzen; 
• innovatieve materialen; 
• innovatieve gereedschappen. 
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Hoofdstuk 6. 
Co-opdrachtgeverschap met een woning
corporatie (samenwerking) 
6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten uit de voorgaande hoofdstukken 
gematched. In eerste instantie zijn de uitgangspunten van co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie opgesteld en is aan de hand van een match beschreven welke 
voordelen CPO biedt voor een woningcorporatie om over te gaan tot co
opdrachtgeverschap. Deze voordelen hebben betrekking op de doelen van de 
woningcorporatie en de taakstellingen als voorgeschreven in de BBSH. Door een tweede 
match is vervolgens beschreven welke bijdrage een woningcorporatie voor particulieren 
kan bieden voor de optimalisering van CPO tot co-opdrachtgeverschap. Vervolgens is de 
bijdrage van particulieren binnen CPO uiteengezet. Tot slot is uiteengezet wat de rol van 
de woningcorporatie en wat de rol van de particulieren zou moeten zijn binnen co
opdrachtgeverschap. 

6.2 Uitgangspunten Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
CPO lijkt de meest logische vorm van particulier opdrachtgeverschap voor 
woningcorporaties te zijn. IPO draagt wel bij aan de vraag naar woningen uit de markt 
en draagt bovendien bij aan de doorstroming en differentiatie, maar IPO sluit niet aan op 
de financiële mogelijkheden van de doelgroep van woningcorporaties. IPO komt voor 
woningcorporaties dus niet in aanmerking voor het, met particulieren, realiseren van 
koopwoningen. CPO is echter beter bereikbaar voor de doelgroep van woningcorporaties 
en in samenwerking met een woningcorporatie goed realiseerbaar in zowel het stedelijke 
gebied waar woningcorporaties vooral actief zijn, als in uitleg locaties. 

Indien een woningcorporat ie in het proces van CPO betrokken wordt en er dus twee 
opdrachtgevers zijn ontstaat het proces van co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporat ie. Voor een project in co-opdrachtgeverschap voor de in dit onderzoek 
omschreven doelgroep gelden de volgende uitgangspunten: 

Uitgangspunten van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie: 
• Het initiatief van co-opdrachtgeverschap voor de ontwikkeling van 

koopwoningen met een groep particulieren ligt bij de woningcorporatie. 
• De particulieren hebben niet de totale zeggenschap over het 

woningbouwproject. De woningcorporatie is initiatiefnemer en zal 
uitgangspunten opstellen waar het woningbouwproject aan zal moeten 
voldoen. Indien de woningcorporatie eigen grondposities beschikbaar stelt 
in bijvoorbeeld een herstructurering wil deze een bepaald product 
realiseren dat in de wijk en binnen het te voeren beleid van de 
woningcorporatie past. Dit geldt in mindere mate ook voor uitleglocatie, 
waar vooral de gemeente een duidelijke stempel op het plan zal drukken. 

• Indien er geen collectief beschikbaar is stimuleert en begeleid de 
woningcorporatie zittende huurders zich te verenigen tot een collectief. 
Indien er niet voldoende zittende huurders deel willen nemen zullen er 
collectieven van buitenaf uitgenodigd worden. Na het verkrijgen van 
projectspecifieke informatie kunnen de collectieven zichzelf en hun 
woonwensen presenteren en kiest de woningcorporatie een geschikt 
collectief om samen koopwoningen mee te ontwikkelen en realiseren. 

• De verantwoordelijkheden en de risico's liggen bij co-opdrachtgeverschap 
niet per definitie allemaal bij de particulieren of allemaal bij de 
woningcorporatie. De risicoverdeling is afhankelijk van het gezamenlijk 
gekozen model van bemoeienis. De afzetrisico's worden normaliter door de 
woningcorporatie gedragen. 

• De particulieren uit het collectief zijn de wettelijke opdrachtgevers voor 
het woningbouwproject in co-opdrachtgeverschap, omdat zij de individuele 
aanneemovereenkomsten voor de rea lisatie tekenen. De woningcorporatie 
kan, indien wenselijk, opdrachten aan de architect en overige adviseurs 
verstrekken. Zij treedt dan op als vertegenwoordigende opdrachtgever 
voor het collectief. 
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6.3 Voordelen CPO voor een woningcorporatie 
Woningcorporaties lopen nog niet warm om met co-opdrachtgeverschap aan de gang te 
gaan, omdat zij niet overtuigd zijn van het resultaat, de kwaliteit van het eindproduct en 
weinig invloed kunnen uitoefenen op de bouwopgave en daarmee van mening zijn dat ze 
het risico lopen dat co-opdrachtgeverschap mogelijk onvoldoende aansluit bij het 
financieel, strategisch en beheer beleid van de woningcorporatie.60 

Toch ontstaan er voordelen op het gebied van het realiseren van de doelen en de 
prestatievelden van de woningcorporatie indien een woningcorporatie overgaat tot co
opdrachtgeverschap. Op de volgende bladzijde worden de kritieke succesfactoren van 
CPO in willekeurige volgorde gematched met de doelen van woningcorporaties en de 
taakstellingen uit het BBSH. De letters in de tabel (die niet uitputtend is) verwijzen naar 
een match tussen een kritieke succesfactor van CPO en een doel of taakstelling van 
woningcorporaties. Onder de tabel is voor iedere match vervolgens uitgebreid toegelicht 
in welk opzicht door co-opdrachtgeverschap de kritieke succes factor van CPO een 
bijdrage levert voor de woningcorporaties. 

Fig. 29. Matchtabel K.S.F. CPO met prestatievelden en doelen woningcorporatie. 

Bevorderen 
doorstroming 

GJ Aanbrengen 
c ~ differentlatte In 
.! I! de woonwijken 
~ &, Verbeteren Imago 
Q .. van de wontng-8 eerooratle 

Bevorderen eigen 
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woningen 
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Flnanclêle 
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Match A. 

K.S.F. van collectief particulier opdrachtgeverschap 

Zeggenschap Flnanclêle Eigen woning Unieke Leefbaartleid en 
kansen woning Sociale 

duurzaamheld 
c. 0. 

E. 

A. F. 
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Zeggenschap ~-+ Verbeteren imago van de woningcorporatie 
Door als woningcorporatie woningen aan te bieden die samen met particulieren in co
opdrachtgeverschap gerealiseerd worden kan zij zich profileren ten opzichten van andere 
woningcorporaties en haar imago verbeteren. 

60 
corporaties en medeopdrachtgeverschap 2004, Ali Akin en Yildirim Karabekir 
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Match B. 
Zeggenschap ~~ Betrekken van bewoners bij beheer en beleid 
Indien een woningcorporatie een project in CPO realiseert worden de bewoners zeer 
vroeg binnen het proces en dus ook het beleid van de woningcorporatie betrokken. De 
toekomstige bewoners zullen hun persoonlijke woonwensen naast de voorwaarden van 
de woningcorporatie moeten leggen om gezamenlijke besluiten te nemen met betrekking 
tot een uiteindelijk ontwerp. Hierdoor raken de toekomstige bewoners bekend met het 
beleid van de woningcorporatie en kunnen zij hierop reageren. 

Match C. 
Financiële kansen ~~ Bevorderen eigen woningbezit 
Doordat koopwoningen die door woningcorporaties samen met particulieren in co
opdrachtgeverschap gerealiseerd zijn lage stichtingskosten bezitten worden ze bereikbaar 
voor de doelgroep zoals gesteld in dit onderzoek. Deze doelgroep komt binnen de huidige 
koopmarkt op een conventionele manier over het algemeen niet in aanmerking voor een 
koopwoning. Co-opdrachtgeverschap biedt voor woningcorporaties de mogelijkheid het 
eigen woningbezit te bevorderen 

Match D. 
Eigen woning ~~ Bevorderen doorstroming 
Door in de huidige markt anno 2006 in CPO koopwoningen te realiseren met lage 
stichtingskosten krijgen de zittende huurders de mogelijkheid door te stromen naar een 
eigen woning en komen zo de sociale huurwoningen vrij voor nieuwe huurders. Tevens 
heeft de woningcorporatie bij mutaties de mogelijkheid de huur van de huurwoning 
volgens vastgestelde regels op te trekken. 

Match E. 
Eigen woning ~~ Aanbrengen differentiatie in woonwijken 
Door het in CPO realiseren van koopwoningen met lage stichtingskosten krijgen 
particulieren met lagere inkomens de mogelijkheid een eigen woning te realiseren. Een 
bijkomend voordeel van de realisatie van koopwoningen in slechtere wijken met veel 
huurwoningen is dat de toename in differentiatie in huur en koop een positief effect heeft 
op de leefbaarheid in de betreffende wijken . 

Match F. 
Unieke woning ~~ Verbeteren imago van woningcorporatie 
Door particulieren de mogelijkheid te bieden door middel van CPO een unieke woning te 
realiseren kan een woningcorporatie zich profileren ten opzichte van andere 
woningcorporaties en zo het imago verbeteren. 

Match G. 
Unieke woning ~~ Zorg voor kwaliteit van woningen 
De huidige woningvoorraad sluit over het algemeen niet volledig aan op de woonwensen 
van deze mensen of is vaak niet voldoende mate aanwezig. Door het inzetten van CPO 
kunnen er woningen gerealiseerd worden voor de huisvesting van deze doelgroep. Dit is 
volgens bepaalde woningcorporatie, zoals Domein Eindhoven en Portaal Utrecht dan ook 
een zeer groot argument om CPO en co-opdrachtgeverschap in te zetten in het huidige 
beleid. 

Match H. 
Leefbaarheid en sociale duurzaamheid~~ Leefbaarheid 
Particulieren die hun koopwoningen door middel van CPO realiseren zijn meer betrokken 
bij de eigen woningen en de woonomgeving en voelen zich hiervoor meer 
verantwoordelijk dan bewoners van traditioneel ontwikkelde koopwoningen of huurders 
van sociale huurwoningen. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid de wijk. 
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Match I. 
Leefbaarheid en sociale duurzaamheid ~-+ Betrekken van bewoners bij beheer 
en beleid 
Indien woningcorporaties, bijvoorbeeld door herstructurering met goedkopere 
koopwoningen CPO mogelijk zouden maken in (probleem)wijken met een groot eigen 
bezit aan huurwoningen, zou dit een tevens positief effect hebben op de leefbaarheid in 
deze wijk. 

Naast de bovenstaande voordelen die voorkomen uit de kritieke succesfactoren van CPO 
geldt er nog en groot voordeel voor de woningcorporatie, namelijk het feit dat alle 
particulieren vroeg in het proces bekend zijn en het afzet risico in feit bijna nul is. 

6.4 Bijdrage van een woningcorporatie aan CPO 

Algemeen 
Er dient kennis en ervaring aanwezig te zijn binnen een collectief om door middel van 
CPO woningen te kunnen realiseren. Over het algemeen beschikken de particulieren niet 
over deze kennis en ervaring. De tekortkomingen van de groep particulieren kan 
gecompenseerd worden door competenties in te huren bij een adviesbureau of in het 
kader van dit onderzoek door middel van een samenwerking aangevuld worden door de 
kerncompetenties van een woningcorporatie. In fig. 26 zijn de kerncompetenties van 
woningcorporaties in willekeurige volgorde gematched met de onderzochte knelpunten 
en risico's van CPO. De letters in de tabel verwijzen naar een match tussen een 
knelpunten I risico en een kerncompetentie. Onder de tabel (die niet uitputtend is) is 
vervolgens voor iedere match uitgebreid toegelicht hoe de kerncompetentie in een 
proces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie een oplossing kan vormen 
voor het knelpunt 1 risico binnen het proces van CPO. 

Fig. 26. Matchtabel knelpunten en risico's CPO met de kerncompetenties van de 
woningcorporatie. 

Knelpunten en risico's van collectief particulier opdrachtgeverschap 
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E Innovatief handelen 0 u c 
flnancl!le çontlnuitelt; B . c. ... 
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Match A. 
Complexiteit proces ~-+ Projectontwikkeling 
Particulieren beschikken niet over een ontwikkelcompetentie en zouden bij de realisatie 
van woningen door middel van co-opdrachtgeverschap van de kerncompetenties van 
woningcorporaties gebruik kunnen maken. Woningcorporaties kunnen particulieren dus 
bijstaan in het doorlopen van het ontwikkelingsproces en bouwproces. Hierbij kunnen zij 
de particulieren bij de volgende stappen ondersteunen en adviseren. 

- Formuleren van uitgangspunten 
De uitgangspunten die een woningcorporatie kan formuleren voor een 
woningbouwproject in co-opdrachtgeverschap hebben betrekking op de volgende 
onderwerpen: 

• doelgroep van het woningbouwproject 
• maximale stichtingskosten 
• projectgrootte 
• kwaliteit woningbouwproject 
• planning 

- Adviseren bij het opstellen van een programma van eisen en plan van aanpak 
Omdat een woningcorporaties regelmatig een programma van eisen opstelt voor de 
ontwikkeling van koopwoningen kunnen de woningcorporaties hierin adviseren. Ze 
kunnen mogelijk samen met het collectief in workshops en/of overleggen het programma 
van eisen opstellen. Een hulpmiddel hierbij zijn de documenten in bijlag 6 Daarnaast 
bezit een woningcorporaties de kerncompetentie om samen met het collectief een plan 
van aanpak met bijbehorende planning voor de realisatie van woningen op te zetten en 
kunnen hierbij voor de particulieren dus een grote rol spelen. 
- Toetsen programma van eisen en de plan van aanpak 
Het is van groot belang dat er uiteindelijk een zo volledig mogelijk plan van 
wensen/eisen is, dus zal de woningcorporatie het plan van eisen uiteindelijk toetsen op 
kwaliteit en volledigheid. Daarnaast kunnen zij het plan van aanpak toetsen. 
- Adviseren bij het opzetten van een rechtspersoon 
Woningcorporaties kunnen een universeel stappenplan opstellen voor het oprichten van 
een vereniging. Daarnaast kunnen er standaard statuten opgesteld worden die voor de 
op te richten vereniging kunnen gelden en die waar nodig naar wens per individueel 
project aangevuld en of gewijzigd kunnen worden. 
- Uitvoeren haalbaarheidstaets 
In de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces is het noodzakelijk dat er een 
haalbaarheidstaets uitgevoerd wordt, om te toetsen of de wensen en eisen van de 
particulieren en de woningcorporatie voldoende realisatiegehalte bezitten. Het plan zal 
juridisch, financieel en technisch haalbaar moeten zijn. Hiervoor bezit de 
woningcorporatie tevens over voldoende kennis. 
-Opzetten Interne taakverdeling, besluitvorming en externe 

vertegenwoordiging van het collectief 
Voor ieder woningbouwproject dat door middel van co-opdrachtgeverschap gerealiseerd 
wordt is het voor het garanderen van de voortgang en de stabiliteit van belang dat 
vooraf bepaald wordt, wie intern, welke taken op zich neemt. Daarnaast is tevens van 
belang dat vastgelegd wordt welke verantwoordelijkheden de woningcorporatie en welke 
verantwoordelijkheden het collectief en de particulieren dragen. Een woningcorporatie 
zou hiervoor een opzet kunnen maken waar op basis van de definitieve uiteenzetting met 
de particulieren opgesteld wordt. 
- Uitvoeren wervingscampagne 
Een woningcorporatie kan een actieve wervingscampagne voeren om gericht de juiste 
particulieren te benaderen voor een project in co-opdrachtgeverschap. 
- Uitwerken stedenbouwkundig ontwerp 
De woningcorporatie is in staat in een vroeg stadium in samenwerking met het collectief 
een plan van eisen op te stellen voor het stedenbouwkundige ontwerp, waarbij de 
leefbaarheid en een hoge stedenbouwkundige kwaliteit in de toekomstige buurt hoog in 
het vaandel staan. 
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- Adviseren bij en toetsen SO, VO, DO en bestek 
Het is van belang dat het 50 en VO zorgvuldig met het collectief besproken worden en 
getoetst worden. Deze taken kan een woningcorporatie door haar kennis uitvoeren, 
omdat particulieren hiervoor over het algemeen niet over voldoende kennis bezitten. 
Vervolgens kan de woningcorporatie ook het DO en het bestek toetsen. 
- Adviseren bij het uitvoeren van de aanbesteding en de bouwvoorbereiding 
Een woningcorporatie heeft kennis van en ervaring met het aanbesteden van projecten 
en kan de particulieren hierin adviseren en bijstaan. 

Match B. 
Financiering risico's +--+ Financiële continuïteit 
Door hun sterke financiële positie kunnen woningcorporaties optreden als financiële 
achtervang. Bij financiële achtervang door woningcorporaties kan volgens M. Beerthuizen 
in haar afstudeerrapport "Woningcorporaties en collectieve initiatieven" gesproken 
worden van directe en indirecte financiering. Directe financiering bestaat uit kosten die 
zowel aan de "voorkant" als gedurende de looptijd van het project gemaakt worden. 
Woningcorporaties bezitten een belangrijke mogelijkheid om deze kosten (voor) te 
financieren. In fig. 27 is in een overzicht weergegeven welke aspecten van belang zijn bij 
directe financiering. 

Fig. 27. Overzicht directe financiering door woningcorporatie. 

Directe floanclering 
• Kosten vooronderzoek (haalbaarheidsstudie, bodemonderzoek) 
• Kosten stedenbouwkundig plan 
• Kosten architect (In het voortraject) 

Bron: M. Beerthuizen "Woningcorporaties en collectieve initiatieven" (bewerkt) 

Match C. 
Financiële risico's +--+ Financiële continuïteit 
Naast directe financiering kunnen woningcorporaties particulieren ook bijstaan door 
middel van indirecte financiering. Indirecte financiering kan als hieronder uiteengezet 
worden. 

Fig. 28. Overzicht indirecte financiering door woningcorporatie 

Indirecte financiering 

• Overname projecten in geval van mislukking 
• Mogelijke verkoop en ontwikkeling van de laatste woningen In geval mensen 

uit het collectief stappen 

Bron: M. Beerthuizen "Woningcorporaties en collectieve initiatieven" (bewerkt) 

Match D. 
Betaaibaarheid +--+ Netwerken I samenwerken 
Woningcorporaties beschikken vaak met de gemeente over prijsafspraken voor de 
aankoop van kavels. Een woningcorporatie zou dus de grond voor particul ieren kunnen 
aankopen tegen een gunstige grondprijs, waardoor de betaaibaarheid van de 
koopwoningen verbeterd kan worden. 

Match E. 
Betaaibaarheid +--+ Non-profit-ondernemen 
Non-profit ondernemen sluit goed aan op het imago van collectieven die woningen 
realiseren door middel van CPO, omdat zij tevens geen winstoogmerk hebben en 
koopwoningen tegen zo laag mogelijke stichtingskosten willen realiseren. De 
woningcorporatie kan zijn ervaring m.b.t. het ontwikkelen van woningen met lage 
stichtingskosten inbrengen. 
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Match F. 
Beschikbaarheid kavels ~~ Gebiedsgericht werken 
Woningcorporaties kunnen dus een belangrijke rol spelen in co-opdrachtgeverschap, 
omdat het voor particulieren in de huidige markt zeer moeilijk is om een geschikte 
bouwlocatie te verkrijgen. 

Match G. 
Tijdsbesteding ~~ Projectontwikkeling 
Woningcorporaties zijn in staat door hun ervaring het proces sneller te laten doorlopen 
dan een groep (onervaren) particulieren. 

Match H. 
Tijdsbesteding ~~ Netwerken I samenwerken 
Door goede relaties met gemeenten is een woningcorporatie in staat sneller procedures 
te doorlopen dan particulieren. Uiteraard zullen zei wel dezelfde procedures moeten 
doorlopen. 

Match I. 
Tijdsbesteding ~~ Professioneel handelen 
Woningcorporaties zijn professioneler en marktgerichter geworden. Hierdoor worden ze 
als een serieuze partner binnen de markt gezien en zijn ze in staat door middel van 
heldere communicatie contracten te sluiten. 

Match J. 
Vakjargon ~~ Product- en dienstontwikkeling 
Deze kerncompetentie kan door een woningcorporatie ingezet worden om een product of 
dienst te ontwikkelen die particulieren bijstaat in het ontwikkelingsproces. Door het 
gehele proces begrijpelijker en toegankelijker te maken voor de particulieren kunnen er 
sneller betere resultaten behaald worden. Een mogelijkheid is om de particulieren voor 
aanvang van het project in co-opdrachtgeverschap een bijscholing te geven over het 
ontwikkelingsproces en bouwproces. Daarnaast kunnen er excursies en workshops 
georganiseerd worden naar reeds gerealiseerde vergelijkbare projecten. 

Rol woningcorporatie 
De rol die een woningcorporatie, binnen een project, dat door middel van co
opdrachtgeverschap gerealiseerd wordt, kan spelen is van zeer grote betekenis en loopt 
dus uiteen van het initiatiefname, begeleiding en (voor)financiering tot het dekken van 
risico's. Deze facetten kunnen veel onzekerheden wegnemen voor de particulieren en 
dus co-opdrachtgeverschap een stuk aantrekkelijker en bereikbaarder maken voor een 
grote groep geïnteresseerden. 

Een gedachtegang die waarneembaar is bij een groot deel van de woningcorporaties is 
dat zij er van overtuigd zijn veel taken en verantwoordelijkheden naar zich toe te 
moeten trekken om een woningbouwproject in co-opdrachtgeverschap succesvol te laten 
verlopen. Uit een aantal al gerealiseerde voorbeeldprojecten in CPO en mede uit de 
ervaringen van Buro BIEB in Eindhoven is gebleken dat particulieren wel in staat zijn 
taken uit te voeren en verantwoordelijkheden te dragen, indien zij duidelijk geïnstrueerd 
en begeleid worden en indien duidelijke randvoorwaarden gesteld worden. 

6.5 Bijdrage van particulieren aan CPO 

Algemeen 
Hoe de rolverdeling tussen de particulieren en de woningcorporatie er uiteindelijk uit 
komt te zien is afhankelijk van de competenties die de particulieren bezitten om 
zelfstandig taken uit te voeren en verantwoordelijkheden te dragen en de bereidheid om 
zelf zaken uit te voeren. Daarnaast speelt de bereidheid van de woningcorporatie om 
zaken uit handen te geven en het feit waar particulieren daadwerkelijk zeggenschap over 
wensen een zeer grote rol. Waar particulieren zeggenschap over wensen is in bijlage 14 
uiteengezet. Als deze zaken duidelijk zijn, kunnen de woningcorporatie en het collectief 
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gezamenlijk afspraken maken over de definitieve invulling van de rolverdeling binnen het 
ontwikkelingsproces, waarbij in het kader van dit onderzoek een zo groot mogelijke 
zeggenschap voor de particulieren binnen het proces als meest ideaal gezien moet 
worden. Een belangrijke rol van de woningcorporatie is de particulieren gedurende het 
gehele proces bij te scholen om het proces zonder tegenslagen te kunnen doorlopen. 

Competenties van een opdrachtgever 
Naast de woonwensen van een opdrachtgever, indit geval de groep particulieren, zijn 
ook zijn competenties van belang. Iets willen zonder het te kunnen, leidt niet tot een 
bevredigend resultaat. 61 De competenties die een opdrachtgever kan hebben worden, 
door de Noordelijke Regieraad Bouw (2006) omschreven als in bijlag 10 weergegeven is. 
Aan de hand van deze uiteenzetting zijn hieronder de competenties weergegeven die 
particulieren binnen een collectief bij co-opdrachtgeverschap kunnen bezitten. 

1. Beschikbare tijd en aandacht: 
Een rol als bijvoorbeeld projectleider vraagt een bijbehorende tijdsbesteding. 

2. Bouwprofessionaliteit:62 

Verstand van bouwen en bouwprocessen. Hierbij gaat het om verstand van bouwen 
met betrekking tot programmeren, coördineren, ontwerpen en toetsen. Particulieren 
die veel verstand van bouwen hebben, hebben geen uitgebreide ondersteuning van 
een woningcorporatie nodig tijdens het proces: 

• Behoefte en vraagspecificatie: in hoeverre zijn de particulieren zelf in staat om 
inhoudelijk de woonwensen te specificeren? 

• Proceskennis: Hebben de particulieren voldoende kennis van bouwprocessen en 
regelgeving om zelf een proces te kunnen ontwerpen/managen? 

• Zijn er leidinggevende/managementvaardigheden? 
• Zijn er projectmanagementvaardigheden? 
• Is men in staat om geleverde kwaliteit (advies, ontwerp, uitvoering) inhoudelijk 

te beoordelen? 

3. Specifieke interne aspecten: 
• Zijn de particulieren samenwerkingsvaardig en hebben zij vertrouwen? 

Als de particulieren geen vertrouwen hebben in de bouw, is het niet aan te 
raden om het gehele proces uit handen te geven. 

• Zijn de particulieren besluitvaardig? 
Hoe komen besluiten tot stand, wie heeft welke bevoegdheden, welke 
inspraak en medezeggenschap zijn noodzakelijk, welke onderlinge 
afhankelijkheid bestaat er? 

• Zijn de particulieren gebonden aan specifieke verplichtingen (maatschappelijk, 
financieel of anderszins) die een bepaalde rol verplichten? 

Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de competenties die de particulieren 
bezitten kunnen zij zich dus minder of meer in het proces bemoeien. Indien de 
particulieren over alle bovenstaande competenties beschikken kunnen zij zich maximaal 
bemoeien met het ontwikkelingsproces. Indien zij de competenties niet of in mindere 
mate bezitten kunnen de particulieren zich slechts in minder mate met het 
ontwikkelingsproces bemoeien. Tot slot kunnen de particulieren zelf de keuze maken zich 
bewust minder met het proces te bemoeien. De mate van bemoeienis in het proces bij 
een traditionele ontwikkeling, co-opdrachtgeverschap en CPO is in fig. 32 weergegeven. 

61 "Haal het beste uit de bouw, handleiding voor opdrachtgevers" SBR 2006 
62 

Overigens heeft de mate van bouwprofessionaliteit geen rechtstreekse invloed op de soort bouworganisatievorm. In 
principe kan elke soort opdrachtgever elke willekeurige bouworganisatievorm kiezen. Een professional kan kiezen voor 
een traditionele aanpak, maar ook voor een Design & Construct-aanpak. Datzelfde geldt voor een niet bouwprofessionele 
opdrachtgever. 
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Fig. 32. Bemoeienis particulieren in het ontwikkelingsproces 
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Traditioneel model: 
De particulieren kopen een door woningcorporatie 
ontwikkelde koopwoning en bemoeien zich niet met het 
ontwikkelingsproces. Ze bezitten slechts minimale 
keuzevrijheid in beperkt meer- en minderwerk. 

Bahama model: 
De particulieren (het collectief) formuleren slechts een 
programma van eisen, en laat alles aan de woningcorporatie 
over. De woningcorporatie heeft hierin dus vooral een 
bepalende rol. 

Minimal-Care model: 
Particulieren willen ontzorgd worden, maar willen wel 
zeggenschap hebben op voor hun belangrijke factoren als 
ontwerp en functionaliteit. Verantwoordelijkheden liggen 
sterk bij de woningcorporatie. 

Gelljkheidsmodel: 
De particulieren hebben veel zeggenschap op het ontwerp, 
maar sturen uitvoering en beheer slechts op hoofdlijnen 
aan. 

Bron: gebaseerd op figuur uit onderzoek "Haal het beste uit de bouw, handleiding voor 
opdrachtgevers" SBR 2006 
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In de tabel is te zien dat de bemoeienis naar verschillende modellen uiteengezet kan 
worden. Het Bahama model is binnen co-opdrachtgeverschap het model met de minste 
bemoeienis van de particulieren en bij het delegatiemodel bezitten de particulieren de 
meeste bemoeienis. Het regiemodel kan worden gezien als de traditionele vorm van CPO 
en komt dus niet in aanmerking voor co-opdrachtgeverschap. 

De wens is vaak zo veel mogelijk zeggenschap bij het collectief te leggen, en dus zou 
deze zeggenschap moeten krijgen over alle uitgangspunten en zeggenschapsfactoren. 
Dit is echter niet mogelijk, omdat regelmatig bij het opstellen van de uitgangspunten 
nog geen collectief bij het project betrokken is. Daarnaast is volgens Woningcorporatie 
Portaal in Utrecht gebleken dat het verstandig is om enkele zeggenschapsfactoren bij de 
woningcorporatie neer te leggen om de voortgang in een project te kunnen handhaven. 
Toch is naar de doelstelling van dit onderzoek is het Delegatiemodel het meest wenselijk, 
omdat de meeste bemoeienis resulteert in de meeste zeggenschap voor de particulieren 
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Verdeling zeggenschap bij co-opdrachtgeverschap (volgens delegatiemodel) 
In bijlage 15 is voor het delegatiemodel van bemoeienis uiteengezet welke partij de 
betreffende zeggenschap zou moeten hebben over de uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren. Daarnaast is zichtbaar gemaakt d.m.v. welke uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren invloed uitgeoefend kan worden op de stichtings- kosten en/of de 
ontwikkelingstijd. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen van het model van het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Uit deze 
data volgt voor het Delegatiemodel van bemoeienis de volgende verdeling voor de 
behandelde zeggenschap bij co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. 

Uitgangspunten of ::leoQenachapsfactor Zeggenschap ligt volgens 
binnen een woningbouwproject In delegatie-model bij: 
co-opdrachtgeverschap 

Doelgroep (uitgangspunten) Corporatie 

Maximale stichtingskosten ( u itgangspunten) Corporatie 

Projectgrootte ( uitgangspunten) Corporatie 

Kwalit eit woningbouwproject Collectief 

Planning Corporatie 

Oppervlakte kavels Corporatie 

Ligging kavel In de buurt Corporatie 

Positionering w oning(blok) op de kavels Collectief 

Grootte tot ale w o ning Corporatie en Collectief 

Prog ramma van Eisen Collectief 

Keuze aannemer Corporatie en Collectief 

Keuze architect Collectief 

Keuze t echnische adviseurs Corporatie 
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6.6 Conclusie 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Voor dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten opgesteld waar co
opdrachtgeverschap aan zal moeten voldoen. Met deze uitgangspunten die in hoofdstuk 
6.1 uiteengezet zijn gezet is gebleken dat CPO een aantal voordelen kan bieden voor een 
woningcorporatie. 

Voordelen van CPO voor woningcorporaties 
CPO dient uiteraard voordelen te bieden voor een woningcorporatie om over te gaan tot 
co-opdrachtgeverschap. De vraag zal zijn of de voordelen voor de woningcorporatie 
opwegen tegen het extra risico en de extra tijdsbesteding dat co-opdrachtgeverschap 
voor een woningcorporatie met zich meebrengt . Woningcorporaties hebben een aantal 
doelen en prestatievelden die zij nastreven. Uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden 
dat CPO op deze gebieden een aantal voordelen met zich meebrengt. Deze voordelen die 
Co-opdrachtgeverschap voor een woningcorporatie biedt zijn hieronder weergegeven. 

Voord~len m.b.t. de doelen van een won~ngcorporatie 

m.b.t. bevorderen eigen woningbezit 
• Co-opdrachtgeverschap biedt starters de kans een eigen woning te realiseren 
m.b.t. bevorderen doorstroming 
• Door co-opdrachtgeverschap komen sociale huurwoningen vrij voor nieuwe huurders, 

doordat (enkele) zittende huurders een koopwoning bouwen 
m.b.t. aanbrengen differentiatie In de woonwijken 
• Door co-opdrachtgeverschap toename In differentiatie huur/koop en hierdoor positief 

effect op de leefbaarheid in wijken 
• Door co-opdrachtgeverschap toename in differentiatie In woningtype en hierdoor 

positief effect op de leefbaarheld in wijken 
m.b.t. verbet eren Imago woningcorporatie 
• Door co-opdrachtgeverschap worden projecten gerealiseerd waarin particulieren veel 

zeggenschap bezitten en een unieke woning verkrijgen, met deze projecten kan de 
woningcorporatie zich profileren t.o.v. andere corporaties 

Voordelen m.b.t. de ~tes\~tleveldeli uit het: BBSH 

m.b.t. zorg voor de kwaliteit van woningen 
• Door het inzetten van co-opdrachtgeverschap kunnen er woningen gerealiseerd 

worden voor de huisvesting van de doelgroep. 
m.b.t. leefbaarheid 
• Door co-opdrachtgeverschap worden particulieren meer betrokken bij de eigen 

woningen en de woonomgeving en voelen zich hiervoor meer verantwoordelijk. Dit 
heeft een eer positief resultaat op de leefbaarheid in de wijk. 

m.b.t. betrekken van bewoners bij beheer en beleid 
• Door co-opd rachtgeverscha p worden particulieren vroeg bij het beleid van de 

corporatie betrokken omdat ze samen besluiten zullen moeten nemen. 

Ovérige vc;~ontelen 

m .b.t. afzetrisico 
• Doordat de particulieren vanaf het begin van het proces bekend zijn is het afzetrisico 

in feite nul. 

Bijdrage van een woningcorporatie aan CPO 
Er dient kennis en ervaring aanwezig te zijn binnen een collectief om door middel van 
CPO woningen te kunnen realiseren. Over het algemeen beschikken de particulieren niet 
over deze kennis en ervaring. De tekortkomingen van de groep particulieren kunnen 
aangevuld worden door de kerncompetenties van een woningcorporatie. 
Woningcorporaties kunnen dus een bijdrage verzorgen binnen het gehele 
ontwikkelingsproces van CPO. Deze bij drage m.b.t. de knelpunten en risico's van CPO 
zijn hieronder weergegeven. 
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m.b.t. de com!11exiteit van het ontwikkelin_gsproces 
• Formuleren van uitgangspunten 
• Adviseren bij het opstellen van een programma van wensen/elsen 
• Opzetten van de plan van aanpak 
• Adviseren bij het opzetten van een rechtspersoon 
• Uitvoeren haalbaarheidstaets (financieel, juridisch en technisch) 
• Opzetten interne taakverdeling, besluitvorming, externe vertegenwoordiging collectief 
• Uitvoeren wervingscampagne 
• Adviseren bij stedenbouwkundig ontwerp 
• Advisering en toetsing VO, DO en bestek 
• Advisering bij aanbesteding en bouwvoorbereiding 

m.b.t. financiering risico's 
• (Voor)financieren kosten vooronderzoek (haalbaarheidsstudie, bodemonderzoek) 
• (Voor)financieren kosten stedenbouwkundig plan 
• (Voor)financieren kosten architect (in het voortraject) 

m.b.t. financiëfe r•slco's 
• Overname projecten in geval van mislukking 
• Mogelijke verkoop en ontwikkeling van de laatste woningen in geval mensen 

uit het collectief stappen 

m.b.t. bet<'! lbaathcid 
• Aankopen (goedkopere) grond van gemeente door afspraken in grondpriljsbeleid 

m .b;t. beschikbaarheld kavels 

• Aanleveren grond uit eigen portefeuille (herstructurering) 
• Aankopen grond van particulieren 

m.b.t. Ujdsbestedtng 

• Optimaliseren/versnellen ontwikkelingsproces door goede relatie met gemeente 

m.b.t. vakjargon 
• Bijscholing particulieren over ontwikkelingsproces en bouwproces om een betere 

voortgang en kwaliteit te garanderen. 

Bijdrage van particulieren aan CPO 
De verdeling van de zeggenschap bij co-opdrachtgeverschap is afhankelijk van de 
competenties die de particulieren bezitten om zich in mindere of meerdere mate met het 
ontwikkelingsproces te kunnen bemoeien. Uit de theorie in dit hoofdstuk is te 
concluderen dat deze competenties betrekking hebben op de beschikbare tijd en 
aandacht, de bouwprofessionaliteit (verstand van bouwen en bouwprocessen) en de 
specifieke interne aspecten (samenwerkingsvaardig en besluitvaardig). 

Indien een collectief de bovenstaande competenties in grote mate bezit, of zich door 
scholing van de woningcorporatie eigen maakt, kan de woningcorporatie met de 
particulieren, volgens het delegatiemodel, koopwoningen in co-opdrachtgeverschap gaan 
ontwikkelen en realiseren. Naar de doelstelling van dit onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat het Delegatiemodel het meest wenselijk is, omdat de meeste bemoeienis 
resulteert in de meeste zeggenschap voor de particulieren. Indien het collectief bewust 
besluit bepaalde zaken of werkzaamheden, zoals het verstrekken van opdrachten en het 
aanbesteden van werkzaamheden, uit handen te geven aan de woningcorporatie zou 
deze kunnen overwegen hiervoor een kostenvergoeding aan het collectief door te 
berekenen. Welke partij zeggenschap over welke uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren zou moeten hebben is in paragraaf 6.5 uiteengezet. Er kan 
geconcludeerd worden dat door de zeggenschap van bepaalde uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren aan de woningcorporatie toe te kennen lagere stichtingskosten en 
een kortere ontwikkelingstijd te realiseren zijn. Een overzicht hiervan is in bijlage 15 
weergegeven. 
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Hoofdstuk 7. 
Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap met 
woningcorporatie 

7.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie het model van de vorming van een collectief 
binnen co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie uiteengezet. Vervolgens wordt 
aan de hand van het ontwikkelingsproces van CPO en het traditionele 
ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie het ontwikkelingsproces voor co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie opgesteld. Hierin is beschreven wie voor 
welke handelingen verantwoordelijk is. Daarnaast zijn in het ontwikkelingsproces de 
aanbevelingen voor het verlagen van de stichtingskosten en de aanbevelingen voor het 
verkorten van de ontwikkelingstijd en bouwtijd weergegeven. 

7.2 Proces co llectief bij co-opdrachtgeverschap op init iatief van een 
woningcorporatie. 
In het volgende model is het proces weergegeven dat een collectief doorloopt bij een 
project in co-opdrachtgeverschap. Het gaat om een project op initiatief van een 
woningcorporatie. Dit proces is gebaseerd op het collectief vormingsproces van J. van 
der Linden, wat weergegeven is in paragraaf 2.4 en loopt parallel aan het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap . 

Fig. 34. model vorming collectief bijco-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 

Init iatieffase Definitiefase Planfase 

Initiatief woningbouwproject Juridische Operationele organisatie Operationeel 
organiSlltie 

- Vaststellen Interne - Handelen als geloof-
- Keuze rechtsvorm taakverdeling en externe waardig en consistent 

Oril!ntatie - Opstellen statuten vertegenwoordiging collectief - Initiatiefgroep reageert op - Inltlatlefg roep start - Ananderlng planvoor- - Ondersteuning en 
oproep van corporatie opdrachtgeverschap bereiding advisering door 

- Initiatiefgroepen van met woningcorporatie 
~ 

woningcorporatie 
collectieven presenteren zich 1-+ 
en hun plan - Corporatie kiest een initiatief- Operationeel 
groep voor samenwertdng 

- Handelen als geloofwaardi 
en consistent collectief 

- Ondersteuning en 
advisering door woning-
corporatie 

l 1 
Werving 

- Werven leden voor collectief door woningcorporatie en Initiatiefgroep 
- Toelating leden tot collectief 

Bron: Gebaseerd op model J. van der Linden, TU/e in 2004 
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Initiatieffase 
In de initiatieffase ontstaat bij een woningcorporatie het initiatief om samen met een 
collectief woningen te ontwikkelen en realiseren. 

Oriëntatiefase 
In de oriëntatiefase worden door de woningcorporatie de doelstellingen en 
uitgangspunten voor het project opgesteld. Daarnaast zal er duidelijk moeten worden 
hoe het collectief van particulieren later zijn doelen gaat verwezenlijken en welke 
competenties in het collectief aanwezig zijn. Er moet rekening gehouden worden met het 
feit dat de leden van een initiatiefgroep niet van zelfsprekend over competenties 
beschikken om de kar (het collectief) zelfstandig te kunnen trekken. Zij moeten hierin 
dan ook indien nodig begeleid worden door de woningcorporatie, zoals particulieren bij 
CPO vaak door een adviesbureau geadviseerd worden. Op basis van de doelstelling, 
randvoorwaarden, financiële uitgangspunten en de bouwlocatie worden er 
initiatiefgroepen van collectieven uitgenodigd. Dit zou kunnen door een prijsvraag voor 
collectieven te organiseren, waar de initiatiefgroepen zichzelf en de plannen kunnen 
presenteren. Zo'n prijsvraag is voor de woningcorporatie een mogelijkheid om criteria te 
kunnen stellen waaraan het collectief moet voldoen. 

Definitiefase 
Bij de start van de definitiefase is het collectief waarmee de woningcorporatie een 
woningbouwproject gaat ontwikkelen en realiseren bekent. 

Juridische organisatie 
Om als collectief te kunnen handelen en dus overeenkomsten aan te kunnen gaan met 
andere partijen moet er een rechtspersoon opgericht worden. Pas dan kan het collectief 
de rol van opdrachtgever samen met de woningcorporatie uitvoeren. Voor het oprichten 
van een collectief dienen statuten opgesteld te worden. Een woningcorporatie zou vooraf 
standaard statuten voor de oprichting van collectieven op kunnen stellen. 

Operationeel 
Nu het collectief als rechtspersoon kan opereren moeten er verschillende afspraken 
gemaakt worden op het gebied van de interne taakverdeling en externe 
vertegenwoordiging om geloofwaardig en consistent te kunnen handelen. Vervolgens 
moet er bekeken worden welke deskundigheid binnen het collectief aanwezig is en voor 
welke kennis er aanspraak gemaakt moet worden op de competenties van de 
woningcorporatie. Tot slot zullen er met de woningcorporatie concrete plannen gemaakt 
moeten worden voor de financiering van de planvoorbereiding. Al deze zaken worden 
door het collectief en de woningcorporatie vastgesteld in het plan van aanpak. 

Werving 
Gedurende de definitie worden op basis van de doelstelling, uitgangspunten en de 
bouwlocatie door de woningcorporatie en de initiatiefgroep leden voor het collectief 
geworven. Indien een zich gemeld heeft bij de woningcorporatie is deze werving al reeds 
eerder gestart. De leden kunnen afkomstig zijn uit het huidige huurwoningbezit, maar 
ook van buitenaf afkomstig zijn. De voorkeur zal uitgaan naar leden uit het huidige 
huurwoningbezit, om doorstroming te genereren. Indien noodzakelijk kunnen in de 
planfase en zelfs in de realisatiefase nog leden voor het collectief geworven worden, 
maar leden die later in het collectief instappen, kunnen besluiten die reeds genomen zijn 
niet omkeren. 

Definitiefase 
In deze fase zal het collectief operationeel zijn en als een geloofwaardig en consistent 
collectief handelen. Het collectief wordt ondersteund en geadviseerd door de 
woningcorporatie 
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7.3 Ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie 

De weergave van het ontwikkelingsproces bij een woningcorporatie en bij CPO komen 
erg overeen. Beide processen starten met een initiatieffase en eindigen met een 
realisatiefase en exploitatie/gebruiksfase. Het tussenliggende proces bevat bij een 
woningcorporatie een planontwikkelingsfase en een verhuur-;verkoopfase. Bij CPO wordt 
deze ontwikkelingsfase opgedeeld in een definitie- en een planfase. Een verkoopfase 
komt niet voor in het proces van CPO, omdat de particuliere opdrachtgevers bij aanvang 
van het woningbouwproject normaal gesproken allemaal bekend zijn. 

Met deze twee processen dienen als uitgangspunt, omdat het proces van co
opdrachtgeverschap feitelijk tussen deze twee processen in ligt. Als de processen vanuit 
de positie van de woningcorporatie bekeken worden is waarneembaar dat een overgang 
van een traditioneel ontwikkelingsproces naar co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie de nodige wijzigingen met zich meebrengt. Er zullen een aantal 
stappen aan het ontwikkelingsproces toegevoegd moeten worden. Zo zal er in de 
initiatieffase een collectief geworven moeten worden en een rechtsvorm opgericht 
moeten worden. In de planontwikkelingsfase dient er een specifiek plan van aanpak 
opgesteld te worden waarin de zeggenschap en verantwoordelijkheden tussen de 
woningcorporatie en de particulieren vastgesteld wordt. Daarnaast dient een bijpassende 
planning gemaakt te worden en dienen de woonwensen van de particulieren 
geïnventariseerd te worden. De particulieren dienen in deze fase een 
grondreserveringsovereenkomst te tekenen. Tot slot komt de verkoop-/verhuurfase te 
vervallen, omdat de particulieren al eerder in het project bekend zijn. 
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Traditioneel ontwikkelings
proces biJ een corporatie 

Initiatief 

Locatleverwerving 

Haalbaarheld 
Onderzoek 

Progl'lllmma van eisen 

VO architect 

DO architect 

Bestek 

I .. 
IQ 41 
111 111 
;; IQ Start Realisatle 
IQ ... 

~ Oplevering woning 

..~~: Gebruik 
:I .. 
.c 
41 

1!1 
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7.4 Verantwoordelijkheid en co-opdrachtgeverschap 
Nu in de vorige paragraaf de basis gelegd is voor het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie kan dit in deze paragraaf verder 
uitgewerkt worden. Er wordt beschreven wie voor welke stappen verantwoordelijk is en 
de aanbevelingen uit de voorgaande hoofdstukken worden meegenomen. 

De verdeling van de zeggenschap die volgt uit de verantwoordelijkheid kan voor ieder 
individueel woningbouwproject in co-opdrachtgeverschap anders verdeeld zijn, omdat 
per woningbouwproject een samenwerking plaatsvindt tussen een woningcorporatie en 
een collectief. Bij ieder woningbouwproject maken de twee partijen aan de start van het 
ontwikkelingsproces gezamenlijk afspraken over de bemoeienis aan de hand van de 
aanwezige competenties bij de particulieren en de hieruit volgende keuze voor een 
bemoeienis model. Voor het ontwikkelingsproces zoals weergegeven op de volgende 
bladzijden is het delegatiemodel van bemoeienis gehanteerd. Dit model is vanuit de 
doelstelling van dit onderzoek het meest wenselijk, omdat dit model voor de 
particulieren de meeste bemoeienis/zeggenschap biedt, wat het uitgangspunt van co
opdrachtgeverschap is. In het model is in de kaders beschreven onder wiens 
verantwoordelijkheid de handeling plaatsvindt. Indien een partij verantwoordelijk is, 
maar de handeling door een ander laat uitvoeren is dit tevens in het kader beschreven. 

Het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap staat hierin centraal in het schema 
en aan de linker zijde is weergegeven hoe de aanbevelingen uit hoofdstuk 5, om het 
ontwikkelingsproces te verkorten, in het proces zijn verwerkt. Aan de rechter zijde is 
weergeven hoe de aanbevelingen uit hoofdstuk 4, om de stichtingskosten te verlagen, in 
het proces zijn verwerkt. 

De hierna volgende schema's van de verschillende fases uit het gehele proces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie vormen het einde van de theorie van het 
onderzoek. Tot slot zal de theorie getoets worden aan de hand van interviews met 
experts op het gebied van CPO. 
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7.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de vorming van een collectief in een model uiteengezet. Dit model 
bevat een oriëntatie, een juridische organisatie, een operationele organisatie en een fase 
waarin het collectief operationeel is. Deze vorming maakt deel uit van het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie en is dan 
ook, in het model van het ontwikkelingsproces zoals in dit hoofdstuk opgesteld, 
opgenomen. Dit proces is gebaseerd op het delegatiemodeL Bij dit model wordt zo veel 
mogelijk bemoeienis ofwel verantwoordelijkheid bij het collectief, dan wel bij de 
particulier neergelegd. Zij geven opdracht aan een architect voor het ontwerp, geven 
opdracht aan een aannemer voor de realisatie, en vragen om sterke feedback van de 
woningcorporatie. De woningcorporatie heeft vooraf dus vooral een kaderstellende rol, 
en later een adviserende en toetsende bijdrage. 
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Hoofdstuk 8. 
Toesting model 

8.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap als opgesteld in 
hoofdstuk 7 getoetst. Het toetsen van een opgestelde theorie kan op diverse methoden 
uitgevoerd worden, maar er is voor dit onderzoek gekozen voor individuele (diepte) 
interviews. Door deze interviews zijn data verzameld betreffende gezichtspunten en 
perspectieven die vanuit de theorie onbekend waren. 

Er zijn voor het toetsen van het model drie interviews gevoerd met respectievelijk twee 
woningcorporaties en één adviesbureau die een vooraanstaande positie bezitten op het 
gebied van CPO. Vanuit de adviesbureaus BieB Eindhoven (Bouwen in eigen Beheer) is 
gesproken met de directeur. Dit adviesbureau heeft zeer veel ervaring met de 
begeleiding van particuliere opdrachtgevers in projecten in CPO. Vanuit de 
woningcorporaties is tweemaal gesproken met een manager marktontwikkeling. Bij deze 
corporatie was er enige ervaring met projecten in CPO. Door middel van de interviews is 
er geprobeerd een beeld krijgen van de gedachten van de geïnterviewde experts. Er is 
gekozen voor een halfgestructureerd interview waarbij niet gewerkt is met een 
gestandaardiseerde vragenlijst maar met een interviewprotocol met een aantal 
chronologisch gerangschikte gespreksonderwerpen. Dit interviewprotocol is in bijlage 17 
bijgevoegd. Het gaat om een gestructureerd gesprek waarbij dieper ingegaan is op wat 
gezegd wordt. Vragenderwijs zijn er gespreksonderwerpen aan~edragen om te 
ontdekken hoe de geïnterviewde expert tegen bepaalde zaken aankijkt 3

. 

8.2 Interviews 
In de interviews zijn de conclusies van de verschillende hoofdstukken in dit onderzoek 
aan bod gekomen. De onderwerpen die in de interviews besproken zijn met de experts 
zijn dus de volgende: 

1. Particulier Opdrachtgeverschap (PO) 
• kritieke succesfactoren van CPO; 
• faalfactoren van CPO. 

2. Woningcorporaties 
• doelen I middelen van woningcorporaties; 
• prestatievelden van woningcorporaties; 
• kerncompetenties van woningcorporaties. 

3. Stichtingskosten 
• definitie goedkope woning; 
• Aanbevelingen voor het realiseren van goedkope koopwoningen. 

4. Ontwikkelingstijd en Bouwtijd 
• oorzaak vertragingen CPO projecten; 
• verkorten ontwikkelingstijd; 
• verkorten bouwtijd. 

5. Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
• bijdrage van een woningcorporatie aan CPO; 
• voordelen van CPO voor woningcorporaties; 
• rol particulieren. 

6. Ontwikkelingsproces en verantwoordelijkheid/zeggenschap bij co-
opdrachtgeverschap 

• ontwikkelingsproces (delegatiemodel) ; 
• verantwoordelijkheden bij co-opdrachtgeverschap; 
• bijdrage woningcorporatie ( delegatiemodel). 

Van de interviews zijn korte verslagen gemaakt die in 18 bijgevoegd zijn. Uit deze 
verslagen zijn de opmerkingen/aanvullingen uitgewerkt die de experts gemaakt hebben 
naar aanleiding van de verschillende gespreksonderwerpen. 

63 Baarda, de Goede en Teunissen, 2001 
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8.3 Resultaten interviews met experts 
In de volgende paragraaf zijn deze opmerking en aanvullingen in een tabel uitgewerkt en 
is per onderwerp weergegeven wie de opmerking/aanbeveling geplaatst heeft. Tot slot is 
zichtbaar gemaakt welke actie vervolgens naar aanleiding van de opmerking of 
aanvulling ondernomen is. Het kan zijn dat de opmerking/aanvulling verwerkt is in het 
model van het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap, de 
opmerking/aanvulling verwerkt is in de conclusie of dat er geen actie op ondernomen is. 

Onderwerp uit Opmerkingentaanvullingen m.b.t. model Opmerking 
onderzoek Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap geplaatst door 

met een woningcorporatie 

Woningcorporaties De voornaamste reden voor een woningcorporatie om over te gaan Domein 
tot co-opdrachtgeverschap Is de mogelijkheld particulieren meer Eindhoven 
zeggenschap te geven. 

De voornaamste reden voor een woningcorporatie om over te gaan Portaal 
totco-opdrachtgeverschap Is particulieren uit de primaire doelgroep Utrecht 
In passende huisvesting te kunnen voorzien. 

Verlagen Het verlagen van de stichtingskosten kan direct gevolgen hebben Domein 
st icht ingskosten voor de woonkwalitelt. De woningcorporatie zal zichzelf vooraf een Eindhoven 

beeld moeten vormen over de minimale kwaliteit die zij willen 
realiseren. Dit kan het bouwbesluit zijn, Woon Keur, maar ook een 
andere standaard. 

Het collectief kan door het overeenkomen van een Domein 
projectfinanciering een korting bedingen op het rentepercentage van Eindhoven 
de hypotheek. 

In de huidige markt anno 2007 Is het door de stijgende prijs van BieB 
aanbestedingen niet meer mogelijk voor ( 140.000,- een woning van Eindhoven 
413 mll te realiseren. De Inhoud zal moeten zakken naar 350 a 
400 mll, 

Een starterslening Is vaak niet te combineren met een Koopgarant BieB 
constructie, dit staat In de voorwaarden van een starterslening Eindhoven 
vermeldt. 

Verkorten Vooral bij een herstructurering Is er behoefte aan een verbetering Portaal 
ontwikkellngstij d van de communieatle tussen de gemeente en een woningcorporatie, Utrecht 

omdat bij herstructurering de gemeente vaak geen definitief beeld 
heeft van het gewenste eindresultaat. Bij de ontwikkeling van Vlnex 
locaties wordt vooraf door een projectteam een heel plan opgesteld 
dat een duidelijk beeld geeft van gewenste eindresultaat. 

Vertragingen In het ontwikkelingsproces die gerelateerd zijn aan de Portaal 
gemeente zijn vaak het gevolg van een discussies. Discussies over Utrecht 
bijvoorbeeld grondprijzen kunnen niet eenvoudig vermeden worden 
door de vaak tegengestelde belangen van een gemeente en een 
woningcorporatie. Deze vertragingen zullen dus In bepaalde mate 
geaccepteerd moeten worden. 

Door In het ontwikkelingsproces bij zich voordoende Portaal 
bezwaarprocedures continu te communiceren met de gemeente en Utrecht 
zo vroegtijdig op de hoogte te zijn van Ingediende bezwaren kan, al 
voor het eind van de termijnen van de bezwaarprocedures, aan een 
oplossing gewerkt worden. Hierdoor Is de ontwlkkelingstijd te 
verkorten. 
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Onderwerp uit Opmerkingen/aanvullingen m.b.t. model Ontwikkelingsproces Opmerking 
onderzoek co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie geplaatst door 

Co-opdrachtgever- Bij aanvang van de initiatieffase zal de woningcorporatie voor Portaal 
schap met een zichzelf, m.b.t. de kritieke succesfactoren en knelpunten en risico's Utrecht 
corporatie van CPO als opgesteld In hoofdstuk twee, moeten beslulten of zij 

over gaat op co-opdrachtgeverschap. 
Portaal 
Utrecht 

Er dient pas bij een daadwerkelijk geschil een vertrouwenspersoon Domein 
aangesteld te worden. Binnen co-opdrachtgeverschap moet Eindhoven 
vertrouwen In elkaar voorop staan. 

Het opleiden van de particulieren is van zeer groot belang. De Portaal 
woningcorporatie kan dit Invullen door bijvoorbeeld een Utrecht 
opleidingsplan te schrijven met de particulieren. 

Model De start van de initiatieffase dient anders weergegeven te worden. Portaal 
ontwlkkelings- Een beschikbaar collectief of een beschikbare locatle vormt over het Utrecht 
proces co- algemeen het uitgangspunt voor een project In CO• 
opdrachtgeverschap opdrachtgeverschap (zie toelichting In paragraaf 8.3.1 ). 

Gedurende de realisatle bezit het collectief nog Portaal 
verantwoordelijkheden. Het collectief zal goedkeuring moeten Utrecht 
verlenen op planwijzigingen en meerwerk. Het zal zich daarbij laten 
adviseren door de woningcorporatie. 

Al bij de grondoverdracht dient een slapende Vereniging van Domein 
Eigenaren opgericht te worden. Deze wordt actlef bij de oplevering Eindhoven 
van de woningen, wanneer de kopersvereniging ophoudt te bestaan. 

Om vertragingen In de initiatieffase te voorkomen dienen direct BieB Eindhoven 
zowel de eigen huurders als derden uitgenodigd te worden. In 
procedures kan vastgelegd worden dat de eigen huurders dan als 
nog voorrang krijgen. 

Door aan het model van het ontwikkelingsproces een tijdsbalk toe te BieB Eindhoven 
voegen wordt duidelijk welke ontwlkkellngstljden en bouwtijden te 
realiseren zijn. 

De initiatieffase en definltlefase nemen in het gunstigste geval 6 BieB Eindhoven 
maanden In beslag nemen 

De planfase neemt In het gunstigste geval 10 maanden In beslag. BieB Eindhoven 

De realisatle 12 maanden in beslag. BieB Eindhoven 

Uit de bovenstaande tabel is gebleken dat het model voor het ontwikkelingsproces van 
co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie op een aantal punten verbeterd en 
aangevuld kan worden. Voor het model daadwerkelijk aangepast wordt zal eerst de 
meest ingrijpende wijziging voor het model van co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie hieronder toegelicht worden. Het betreft de wijziging van de 
uitgangspunten voor een project in de initiatieffasen. 
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8.3.1 Uitgangspunt voor het initiatief voor een project in co
opdrachtgeverschap 
Uit de expert interviews is naar voren gekomen dat een project in co
opdrachtgeverschap zijn oorsprong vindt in een collectief dat zich meldt bij een 
woningcorporatie of in een beschikbare locatie die in het bezit is van de 
woningcorporatie. Vanuit deze uitgangspunten zal een woningcorporatie vervolgens het 
gehele proces gaan doorlopen. Dit vernieuwde inzicht heeft gevolgen voor het in 
paragraaf 7.2 opgestelde model voor de vorming van een collectief. Hieronder is het 
aangepaste model weergegeven en is beschreven hoe de initiatieffase er nu uitziet. 

Fig. 35 Verbeterd model vorming collectief bijco-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie 

Initiatieffase Definitiefase 

Initiatief woningbouwproject 
vanuit een iocatle r+ 

Juridische organÎSIItie Operationele organisatie 
Oriëntatle 
- Initiatiefgroep reageert op - Keuze rechtsvonn - Vaststellen Interne 

oproep van corporatie - Opstellen statuten taakverdeling en externe 
- Initiatiefgroepen van - Initiatiefgroep start vertegenwoordiging 

collectieven presenteren zich opdrachtgeverschap - Flnandering planvoor-
en hun plan met woningcorporatie bereiding ~ - Corporatie kiest een Initiatief-
groep voor samenwerking 

Operationeel 

- Handelen als gelool'waardl 
en consistent collectief 

Initiatief woningbouw· - Ondersteuning en 
project vanuit een collectief 

1-+ advisering door woning-
corporatie 

Orli!ntatle 
- Initiatiefgroep meldt zich biJ 

corporatie 

l 
Werving 

Planfase 

Operationeel 

- Handelen als geloof 
waardig en conslsto 
collectief 

- Ondersteuning en 
advisering door 
woningcorporatie 

T 
- Werven leden voor collectief door woningcorporatie en Initiatiefgroep 
- Toelating leden tot collectief 

Bron: Gebaseerd op model J. van der Linden, TU/e in 2004 

Ten op zichten van het eerder in paragraaf 7.2 opgestelde model is de opbouw van de 
initiatieffase gewijzigd en daarom is deze fase hieronder opnieuw toegelicht. 

Initiatieffase 
In de initiatieffase ontstaat bij een woningcorporatie het initiatief om samen met een 
collectief woningen te ontwikkelen en realiseren. Dit initiatief komt over het algemeen 
voort uit een beschikbare locatie, vaak een herstructurering, of voort uit een collectief 
dat zich meldt bij een woningcorporatie. 

Oriëntatie collectief vanuit een locatie 
Een woningcorporatie beschikt over een locatie waar zij een project in co
opdrachtgeverschap willen gaan ontwikkelen en realiseren. Eerst worden door de 
woningcorporatie de doelstellingen en uitgangspunten voor het project opgesteld. Op 
basis van de doelstelling, randvoorwaarden, financiële uitgangspunten en de bouwlocatie 
worden er initiatiefgroepen van collectieven uitgenodigd. Dit kan door middel van een 
prijsvraag voor collectieven te organiseren, waarbij de huidige huurders van de 
woningcorporatie en geïnteresseerden van buitenaf de mogelijkheid krijgen zich als 
initiatiefgroep te melden. De woningcorporatie dient zich er van bewust te zijn dat zij de 
huidige huurders moeten motiveren, stimuleren en sturen om zich als collectief te 
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verenigen voor een project in co-opdrachtgeverschap. Ook geïnteresseerden van 
buitenaf dienen actief geworven en begeleid te worden. Door deze groepen tegelijkertijd 
uit te nodigen blijft de continuïteit in de in initiatieffase gehandhaafd. De 
woningcorporatie beschikt echter wel over de mogelijkheid haar huidige huurders 
voorrang te verlenen. 

In het geval van een prijsvraag presenteren de initiatiefgroepen zichzelf en hun plannen. 
Door een prijsvraag voor collectieven te organiseren bezit de woningcorporatie de 
mogelijkheid criteria op te stellen waaraan het collectief moet voldoen, waardoor alleen 
serieus geïnteresseerden de mogelijkheid hebben zich te presenteren. 

Oriëntatie vanuit een collectief dat zich meldt 
Indien een initiatiefgroep van een collectief zich meldt bij een woningcorporatie voor een 
project in co-opdrachtgeverschap, dient de woningcorporatie in een vroeg stadium te 
toetsen of de kwaliteit van het collectief voldoet, of de visie van het collectief past binnen 
het beleid van de corporatie en of de particulieren over voldoende budget bezit. Indien 
deze zaken voldoen kan men naar de volgende fase. 

8.3.2 Vertrouwenspersoon 
Daarnaast is in de interviews naar voren gekomen dat de rol van een 
vertrouwenspersoon zeer welkom is. Indien een woningbouwproject in co
opdrachtgeverschap ontwikkeld wordt hebben de woningcorporatie en de particulieren 
beide hetzelfde belang. Namelijk het gezamenlijk ontwikkelingen en realiseren van 
koopwoningen die zoveel mogelijk voorzien in de woonwensen van de particulieren. 
Vertouwen in elkaar is hiervoor een zeer belangrijk uitgangspunt. Het kan echter 
voorkomen dat beide partijen eigen belangen hebben binnen het project. Indien deze 
belangen strijdig zijn kan dit belangenverstrengelingen met zich mee kan brengen. Om 
deze verstrengelingen op te lossen en liever nog te voorkomen is het aan te bevelen per 
woningbouwproject een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een vertrouwenspersoon 
heeft dan ook de volgende taken: 

• het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van conflicten; 
• het fungeren als aanspreekpunt bij een eventueel conflict; 
• het begeleiden en ondersteunen bij een eventueel conflict; 
• het adviseren over te ondernemen stappen bij een conflict; 
• het op verzoek ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een 

oplossing. 

Deze rol van vertrouwenspersoon zou door verschillende partijen verzorgd kunnen 
worden, echter niet iedere partij is hiervoor even geschikt. Gresnigt (2006) komt in zijn 
onderzoek "Particuliere opdrachtgever zoekt woningcorporatie (m/v)" met de 
aanbeveling een woningcorporatie deze rol ta laten vervullen. Uit de interviews met 
experts is naar voren gekomen dat deze rol beter door een externe, onafhankelijke partij 
vervuld kan worden. 

Onafhankelijk van welke partij de vertrouwenspersoon aanlevert, moet deze het 
vertrouwen verkrijgen van zowel de woningcorporatie als het collectief. Bovendien moet 
de vertrouwenspersoon professioneel handelen en de belangen van beide partijen goed 
kunnen (onder)scheiden. Daarom is het verstandig dat de vertrouwenspersoon door 
zowel de woningcorporatie als het collectief betaald wordt. 
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8.4 Verbeterd ontwikkelingsmodel 
Op de volgende bladzijden zijn de verbeterde schema's van de verschillende fases uit het 
gehele proces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie weergegeven. 
Hierin zijn de opmerkingen en aanvullingen uit de tabel in paragraaf 8.2 verwerkt. 
Wederom staat het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap hierin centraal in 
het schema en is aan de linker zijde weergegeven hoe de aanbevelingen om het 
ontwikkelingsproces te verkorten, in het proces zijn verwerkt. Aan de rechter zijde is 
weergeven hoe de aanbevelingen om de stichtingskosten te verlagen, in het proces zijn 
verwerkt. Tot slot is aan de linker zijde van het schema een tijdsbalk weergegeven 
waarin" af te lezen is hoelang de fasen minimaal duren, indien er zich geen vertragingen 
voordoen. 
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8.5 Conclusie 
Vanuit de interviews die gevoerd zijn met de experts is informatie naar voren gekomen 
betreffende gezichtspunten en perspectieven die vanuit de theorie onbekend was. 
Gedurende de gesprekken zijn een aantal belangrijke onderwerpen meerdere malen ter 
discussie gekomen. Deze onderwerpen waren de volgende: 

Uitgangsmogelijkheden voor project 
Er is uit de interviews met de experts gebleken dat grondposities een grote rol spelen 
binnen de initiatieffase. Vanuit de woningcorporatie beredeneerd zijn normaliter twee 
uitgangsmogelijkheden van waaruit de initiatieffase van een woningbouwproject gestart 
kan worden. Deze mogelijkheden zijn: 

a. Initiatief woningbouwproject vanuit een beschikbare locatie. Een 
woningcorporatie beschikt over een stuk grond (bijvoorbeeld vanuit 
herstructurering of Vinex) en gaat op zoek naar een groep particulieren die 
gezamenlijk met de woningcorporatie koopwoningen willen ontwikkelen en 
realiseren. 

b. Initiatief woningbouwproject vanuit een collectief dat zich bij de woningcorporatie 
gemeld heeft. Een woningcorporatie en het collectief gaan gezamenlijk op zoek 
naar een geschikte locatie voor het gezamenlijk met de woningcorporatie 
ontwikkelen en realiseren van koopwoningen. 

Lage stichtingskosten tegenover woonkwaliteit 
Er is uit de interviews met de experts gebleken dat de stichtingskosten gerelateerd zijn 
aan de woonkwaliteit van een woningbouwproject. Woningcorporaties en particulieren 
moeten bij het verlagen van de stichtingskosten dus bewust zijn van het feit dat hierdoor 
de woonkwaliteit af kan nemen en er zal dus vooraf door de woningcorporatie 
vastgesteld moeten worden wat de minimale kwaliteit is die gerealiseerd mag worden. Is 
dit de kwaliteit als vastgesteld in het Bouwbesluit, hanteert men Woonkeur of geldt er 
een andere standaard. 

Vertragingen in het ontwikkelingsproces 
In het onderzoek worden verschillende methoden aangedragen om de communicatie 
tussen een woningcorporatie en de gemeente te optimaliseren. Er is uit de interviews 
met de experts gebleken dat veel vertragingen in het ontwikkelingsproces die 
gerelateerd zijn aan de gemeente vaak het gevolg zijn van discussies. Dit zijn discussies 
over bijvoorbeeld grondprijzen en kunnen helaas zeer moeilijk vermeden worden, door 
de vaak tegengestelde belangen van een gemeente en een woningcorporatie. Deze 
vertragingen zullen dus in bepaalde mate door de particulieren en de woningcorporatie 
geaccepteerd moeten worden. 

De voordelen van co-opdrachtgeverschap voor de corporatie 
Er heerst een duidelijk beeld dat woningcorporaties een grote bijdrage kunnen leveren 
aan co-opdrachtgeverschap. Maar vaak wordt de vraag gesteld welke voordelen co
opdrachtgeverschap voor de woningcorporaties kan bieden. In de theorie van hoofdstuk 
vier zijn de voordelen voor een woningcorporatie met betrekking tot haar doelen en 
taakstellingen beschreven. Uit de interviews met de experts is echter gebleken dat als 
voornaamste reden voor de woningcorporatie om deel te nemen in een project in co
opdrachtgeverschap genoemd wordt: 

a. De mogelijkheid particulieren meer zeggenschap te geven. 
b. Particulieren uit de primaire doelgroep de mogelijkheid geven over (koop )woning 

te beschikken. 
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Hoofdstuk 9. 
Conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling of 
woningcorporaties kunnen samenwerken met een groep particulieren om in co
opdrachtgeverschap koopwoningen met zeggenschap, lage stichtingskosten en een korte 
ontwikkelingstijd en bouwtijd te realiseren. Daarnaast worden voor een woningcorporatie 
aanbevelingen voor het gebruik van het model van het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie opgesteld. Het in acht nemen van deze 
aanbevelingen bij het ontwikkelen en realiseren van koopwoningen in co
opdrachtgeverschap kan bijdragen aan een succesvol verloop van het proces en een 
eindresultaat waar alle betrokken partijen tevreden over zijn. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Binnen particulier opdrachtgeverschap onderscheidt men individueel particulier 
opdrachtgeverschap (IPO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In dit 
onderzoek vormt CPO de basis voor een samenwerking tussen een woningcorporatie en 
particulieren, omdat CPO voor een groep particulieren met lage inkomens veel beter 
bereikbaar is dan IPO. 

In dit onderzoek zijn de kritieke succesfactoren van CPO onderzocht, om te beoordelen 
of CPO voordelen kan bieden voor een woningcorporatie indien zij hiertoe over willen 
gaan. Daarnaast zijn de knelpunten en risico's van CPO onderzocht om te beoordelen 
aan welke bijdragen particulieren binnen het proces van CPO behoefte hebben. 

Hieronder zijn de kritieke succesfactoren van CPO als opgesteld in dit onderzoek 
weergegeven. 

Kritieke Succesfactoren van collectief particulier opdrachtgeverschap 

Zeggenschap • Volledige zeggenschap over de grond, het ontwerp en 
de realisatie 

• Zeggenschap over ontwerp en inrichting openbare 
ruimte. 

Financiële • Prijs woning volledig bepaald door de stichtingskosten 

c: kansen • Kostenpost winst derden vervalt 
CU • Optimale prijs/kwaliteitsverhouding 
'- • Schaalvoordelen door in een collectief te bouwen 0 
~ • Mogelijk extra besparingen door zelfbouw u 
ro 

11- Eigen woning • Bevorderen eigen woning bezit lil 
CU 
u Unieke woning Perfecte afstemming van aanbod op vraag u • 
::l 
lil 

Leefbaarheid Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de eigen • CU 
..!1:: en Sociale woningen en woonomgeving 
CU duurzaamheid • Verantwoordelijk voor eigen woningen en 
~ woonomgeving 
'- • Positief effect op leefbaarheid ~ 

• Differentiatie in woonomgeving (koop/huur en in 
typen) 

• Opbouw van zeer sterke sociale verbanden 
• Vergroot draagvlak voor vernieuwing bij 

herstructurering 
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Hieronder zijn de knelpunten en risico's van CPO als opgesteld in dit onderzoek weergegeven. 

Knelpunten en Risico's van collectief particulier opdrachtgeverschap 

Complexiteit • Het groepsproces is complex 
proces • Het bouwproces is complex 

• Inhuren kennis en advies vaak noodzakelijk 
• Uiteenlopende woonwensen tot één definitief ontwerp 
• vormen . 

<n • Intensieve overlegstructuren .. 
0 • Inzicht en geduld van deelnemers vereist. 
u • Communicatie met gemeente ·-<n Financiering • Risico's planvoorbereiding 
~ • Voorinvesteringen vaak uit eigen middelen financieren 
c Financiële • Afzetrisico woningen Q) 

c Risico's • Uitstappers uit collectief 
Q) • Oplopen bouwkosten door verhogen Plan van Eisen ..., 

met als gevolg_ budg_et overschriiden c 
::::s Betaalbaar- • Grondprijzen 
c. heid • Geen mogelijkheid verschrijving kosten naar duurdere -Q) woningen als bij regulier ontwikkelde woningen c 
~ 

Tijds- • Aanzienlijke investering in tijd en energie 
besteding 
Beschikbaar- • Aanbod kavels stukken kleiner dan de vraag 
heid kavels 
Vakjargon • Particulieren spreken het vakjargon van de bouw niet 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie (samenwerking) 
Indien een woningcorporatie en een groep particulieren in een collectief gaan 
samenwerken en woningen gaan ontwikkelen in CPO spreekt men van co
opdrachtgeverschap. Om als collectief samen met een woningcorporatie woningen te 
kunnen ontwikkelen en realiseren dient er kennis en ervaring aanwezig te zijn. Over het 
algemeen beschikken de particulieren niet over deze kennis en ervaring. De 
tekortkomingen van de groep particulieren kunnen mogelijk aangevuld worden door de 
kerncompetenties van een woningcorporatie. Dit zijn eigenschappen die de 
woningcorporatie voordeel biedt tegenover concurrenten in de markt. Het blijkt dat 
woningcorporaties binnen het gehele ontwikkelingsproces particulieren kunnen 
ondersteunen en adviseren. Woningcorporaties kunnen met betrekking tot de knelpunten 
en risico's van CPO de onderstaande bijdragen verzorgen. 
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Bijdragen woningcorporatie aan CPO 

m.b.t. de complexiteit van het ontwikkelingsproces 
• Formuleren van uitgangspunten 
• Adviseren bij het opstellen van een programma van wensen/eisen 
• Opzetten van de plan van aanpak 
• Adviseren bij het opzetten van een rechtspersoon 
• Uitvoeren haalbaarheidstoets (financieel, juridisch en technisch) 
• Opzetten interne taakverdeling, besluitvorming, externe vertegenwoordiging collectief 
• Uitvoeren wervingscampagne 
• Adviseren bij stedenbouwkundig ontwerp 
• Advisering en toetsing VO, DO en bestek 
• Advisering bij aanbesteding en bouwvoorbereiding 

m.b.t. financiering risico's 
• (Voor)financieren kosten vooronderzoek (haalbaarheidsstudie, bodemonderzoek) 
• (Voor)financieren kosten stedenbouwkundig plan 
• (Voor)financieren kosten architect (in het voortraject) 

m.b.t. financiële risico's 
• Overname projecten in geval van mislukking 
• Mogelijke verkoop en ontwikkeling van de laatste woningen in geval mensen 

uit het collectief stappen 
m.b.t. betaaibaarheid 

• Aankopen (goedkopere) grond van gemeente door afspraken in grondprijsbeleid 
m.b.t. beschikbaarheld kavels 

• Aanleveren grond uit eigen portefeuille (herstructurering) 
• Aankopen grond van particulieren 

m.b.t. tijdsbesteding 
• Optimaliseren/versnellen ontwikkelingsproces door goede relatie met gemeente 

m.b.t. vakjargon 
• Bijscholing particulieren over ontwikkelingsproces en bouwproces om een betere 

voortgang en kwaliteit te garanderen. 

CPO dient uiteraard ook voordelen te bieden voor een woningcorporatie om over te gaan 
tot co-opdrachtgeverschap. De vraag zal altijd zijn of de voordelen voor de 
woningcorporatie opwegen tegen het extra risico en de extra kosten dat co
opdrachtgeverschap voor de woningcorporatie met zich meebrengt. Woningcorporaties 
hebben een aantal doelen en prestatievelden die zij nastreven. CPO biedt op het gebied 
van deze doelen en prestatievelden een aantal voordelen. Deze voordelen zijn hieronder 
weergegeven: 

Voordelen m.b.t. de doelen van een woningcorporatie 

• CPO bevordert eigen woningbezit 
• CPO bevordert doorstroming 
• CPO brengt differentiatie aan in de woonwijken 
• CPO verbetert imago woningcorporatie 

Voordelen m.b.t. de prestatievelden uit het BBSH 

• CPO voorziet in kwalitatieve woningen 
• CPO verbetert leefbaarheid 
• CPO betrekt bewoners bij beheer en beleid 

Overige voordelen 

• CPO kent geen afzetrisico 
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Bijdrage Particulieren 
Indien een woningcorporatie overgaat tot het proces van co-opdrachtgeverschap dient 
bepaald te worden welke competenties de particulieren bezitten om zich in meerdere of 
mindere mate binnen het ontwikkelingsproces te kunnen bemoeien. Deze competenties 
hebben betrekking op de beschikbare tijd en aandacht, de bouwprofessionaliteit en 
specifieke interne aspecten. Op basis van deze drie competenties zijn vier modellen uit 
een gezet met betrekking tot de mate van bemoeienis van de particulieren binnen het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Deze vier 
modellen naar toenemende mate van bemoeienis zijn het Bahama model, het Minimal
Care model, het Gelijkheids model en het Delegatie model. Naar de doelstelling van dit 
onderzoek is het Delegatiemodel het meest wenselijk, omdat de meeste bemoeienis 
resulteert in de meeste zeggenschap voor de particulieren. 

Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
In het opgestelde model van het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap, dat 
gebaseerd is op het Delegatiemodel, staat het ontwikkelingsproces centraal. Het 
uitgangspunt van een project in co-opdrachtgeverschap kan volgens het model een 
locatie zijn waarover een woningcorporatie beschikt en waarop zij een project in co
opdrachtgeverschap willen gaan ontwikkelen en realiseren. Hierbij zal op zoek gegaan 
moeten worden naar een geschikt collectief. Het kan ook zijn dat een geschikt collectief 
zich bij een woningcorporatie meldt en vervolgens samen met de woningcorporatie een 
project in co-opdrachtgeverschap ontwikkeld en realiseert. Hierbij zal op zoek gegaan 
moeten worden naar een geschikte locatie. Twee randvoorwaarden die in het gehele 
onderzoek zijn meegenomen zijn het verlagen van de stichtingskosten en het verkorten 
van de ontwikkelingstijd en bouwtijd. 

Stichtingskosten verlagen 
De stichtingskosten van een woning zijn opgebouwd uit grond-, bouw- en bijkomende 
kosten. Bij CPO komen hier geen overige kosten bij, zoals ontwikkelrisico, 
makelaarskosten enz. De stichtingkosten vormen dus de totale koopprijs van de woning. 
Het doel van dit onderzoek is goedkope koopwoningen, dus koopwoningen met 
stichtingskosten tot maximaal € 140.000 te ontwikkelen en realiseren. 

Gebleken is dat de stichtingskosten van een koopwoning te verlagen zijn indien de 
volgende zaken in de ontwikkeling meegenomen worden: 

• Korting op grondprijs bedingen; 
• Een architect selecteren die ervaring heeft met het ontwerpen van woningen met 

lage stichtingskosten; 
• Een compacte verkaveling toepassen; 
• Een woning met een inhoud van maximaal ca. 400m 3 ontwerpen door middel 

van een compact ontwerp voor de indeling van de woning; 
• Grondoverdracht particulieren belasten met overdrachtsbelasting in plaats van 

btw (vaak niet mogelijk); 
• Schaalvoordelen behalen door een projectgroote van +/- 25 koopwoningen; 
• Standaardisatie toepassen. 

Daarnaast is gebleken dat de volgende zaken m.b.t. financiële en juridische 
instrumenten in de ontwikkeling meegenomen dienen te worden om koopwoningen 
bereikbaarder te maken: 

• Maatschappelijk gebonden eigendom aanbieden (bijvoorbeeld Koopgarant); 
• Verkrijgen startershypotheek; 
• Verkrijgen starterslening; 
• Particulieren projectfinanciering overeen laten komen met een financiële 

instelling; 
• Particulieren eigen vermogen laten inbrengen (indien aanwezig). 

Deze bovenstaande bevindingen zijn in het model van het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie opgenomen. Er is in het model zichtbaar 
gemaakt op welk tijdstip in het proces de aanbevelingen in acht genomen dienen te 
worden. 
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Ontwikkeltijd verkorten 
De andere randvoorwaarde die in dit onderzoek is meegenomen is het verkorten van de 
ontwikkelingstijd en de bouwtijd. De gemiddelde ontwikkelingstijd van een traditioneel 
woningbouwproject bedaagt 16 maanden. Uit reeds in CPO gerealiseerde projecten is 
gebleken dat de gemiddelde ontwikkelingstijd van CPO projecten 24 maanden bedraagt. 
De ontwikkelingstijd van projecten in CPO is momenteel dus langer. Indien de oorzaak 
van deze vertragingen, die over het algemeen gerelateerd is aan de gemeente en 
veroorzaakt wordt door de trage interne besluitvorming, opgelost zou kunnen worden 
zou de ontwikkelingstijd bij CPO in het gunstigste geval verkort kunnen worden naar 16 
maanden. De bouwtijd bij projecten in CPO is gemiddeld 12 maanden, hieruit blijkt dat 
het gehele proces van initiatief tot oplevering in het gunstigste geval in 28 maanden te 
doorlopen is. 

Gebleken is dat de ontwikkelingstijd van een koopwoning te verkorten is indien de 
volgende aanbevelingen in de ontwikkeling van de koopwoningen meegenomen worden. 

• In het plan van aanpak duidelijke afspraken maken over de interne 
taakverdeling, besluitvorming en externe vertegenwoordiging; 

• Kaderstellende uitgangspunten tussen de woningcorporatie en de gemeente 
opstellen op het gebied van het programma, de posities, de kosten, de prijzen, 
de kwaliteiten, de procedures en de organisatie; 

• Periodiek met de gemeente een projectoverzicht opstellen van de te realiseren 
projecten; 

• Het toepassen van de volgende vier maatregelen: 
1. De woningcorporatie moet de particulieren er (d.m.v. bijscholing) 

bewust van maken dat de initiatieffase en de definitiefase zeer 
belangrijk zijn voor een succesvol woningbouwproject en de 
woningcorporatie moet de particulieren er van overtuigen dat veel tijd 
en inzet van hen verlangd wordt. 

2. De woningcorporatie dient in de initiatieffase het stedenbouwkundig 
plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan van de gemeente te 
raadplegen, om vroegtijdig problemen te voorkomen. 

3. De woningcorporatie stelt de statuten voor de kopersvereniging, ofwel 
het collectief, op en stelt hierin duidelijke, bindende afspraken over de 
interne taakverdeling, besluitvorming en externe vertegenwoordiging 
van het collectief. 

4. Het ontwikkelingsproces dient een cyclisch karakter te hebben. 

De bovenstaande aanbevelingen en maatregelen zijn opgenomen in het model van het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Het proces 
wordt hierdoor gestructureerd en er ontstaat wederzijds meer zekerheid, dus 
vertrouwen, waardoor een snellere besluitvorming verkregen kan worden. Hierdoor 
kunnen vertragingen die normaliter gerelateerd zijn aan de gemeente of de interne 
besluitvorming verkleind, dan wel voorkomen worden. De partijen zullen zich echter 
moeten realiseren dat niet alle vertraging voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld de 
onderhandeling tussen een gemeente en een woningcorporatie over (korting op) 
grondprijzen door tegengestelde belangen. 

Bouwtijd verkorten 
Er is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bouwtijd van CPO te 
verkorten door bijvoorbeeld systeembouw of catalogusbouw. Er is echter gebleken dat 
dit anno 2007 niet mogelijk is door het gebrek aan zeggenschap voor de particulier en 
het gebrek aan kwaliteit. Verkorting van de bouwtijd bij CPO en co-opdrachtgeverschap 
zal dus eerder gezocht moeten worden in optimalisatie van het traditionele bouwproces. 
Dit kan voornamelijk in de aannemerij door de ontwikkelingen van: 

• innovatieve werkwijzen; 
• innovatieve materialen; 
• innovatief materieel. 
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Bruikbaarheid model 
Uit de interviews met de experts op het gebied van CPO is gebleken dat het in dit 
onderzoek opgestelde definitieve model voor het ontwikkelingsproces van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie als zeer bruikbaar ervaren wordt. 

Beantwoording centrale vraagstelling 
Momenteel zijn er nog maar weinig woningcorporaties die actief zijn op het gebied van 
CPO. Woningcorporaties zijn niet gewend om verantwoordelijkheden en zeggenschap uit 
handen te geven aan particulieren en particulieren zijn niet gewend veel zeggenschap te 
bezitten en veel verantwoordelijkheden te dragen bij de aankoop van een woning. Dit 
maakt het voor woningcorporaties en particulieren niet eenvoudig om over te gaan naar 
het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van koopwoningen in co-opdrachtgeverschap. 
Toch zijn er voor woningcorporaties voldoende redenen om over te gaan tot co
opdrachtgeverschap. Uit onderzoek is gebleken dat er vanuit de markt voor de in dit 
onderzoek omschreven doelgroep voldoende vraag is naarco-opdrachtgeverschap en dat 
een woningcorporatie door middel van haar kerncompetenties een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de particulieren met betrekking tot de knelpunten en risico's van CPO. 
Tot slot is gebleken dat CPO voor de woningcorporatie voldoende voordelen biedt, m.b.t. 
de doelen die zij nastreven en de prestatievelden die voorgeschreven zijn in het BBSH. 

Aanbevelingen voor woningcorporatie voor gebruik van het model van co
opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Indien een woningcorporatie overweegt over te gaan tot een (pilot)project in co
opdrachtgeverschap zal zij voor zichzelf moeten beoordelen of co-opdrachtgeverschap 
past binnen het beleid, ofwel of de kritieke succesfactoren van CPO aansluiten op het 
gevoerde beleid. Daarnaast zal de woningcorporatie moeten oordelen of de benodigde 
kerncompetenties voorco-opdrachtgeverschap in huis zijn. 

Indien een woningcorporatie overgaat tot co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie dient zij zich bewust te zijn van het feit dat er verantwoordelijkheden 
en zeggenschap uit handen gegeven moet worden aan particulieren. 

Indien een woningcorporatie met een doelgroep, als omschreven in dit onderzoek, 
koopwoningen gaat ontwikkelen en realiseren, met als randvoorwaarden lage 
stichtingskosten en een korte ontwikkelingstijd en bouwtijd dient het opgestelde 
ontwikkelingsproces in het model doorlopen te worden. Daarnaast dienen de 
aanbevelingen met betrekking tot het verlagen van de stichtingskosten en het verkorten 
van de ontwikkelingstijd en bouwtijd in acht genomen te worden. Het is bovendien van 
belang dat de aanbevelingen exact op het aangegeven moment in acht genomen 
worden. 

De woningcorporatie dient in de initiatieffase de particulieren zich er van bewust te 
maken dat zij veel zeggenschap gaan bezitten en dat zij een grote verantwoordelijkheid 
moeten gaan dragen. Dit kan door middel van bijscholing. Bovendien is er veel tijd en 
inspanning voor het project benodigd en moet er vertrouwen in elkaar ontstaan. 
Daarnaast moeten de partijen de drive bezitten om gezamenlijk een eigen koopwoning 
te gaan ontwikkelen en realiseren die voor zover mogelijk aan de woonwensen van de 
particulier en de uitgangspunten van de woningcorporatie voldoet. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
Naast bovengenoemde aanbevelingen zijn er een aantal zaken die voor 
vervolgonderzoek in aanmerking komen: 

Dit onderzoek heeft zich volledig gericht op het ontwikkelen van koopwoningen. 
Woningcorporaties ontwikkelen regelmatig gecombineerde projecten in koop en huur. De 
vraag is in hoeverre huurwoningen in co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie, 
al dan niet gecombineerd met koopwoningen, ontwikkeld en gerealiseerd kunnen 
worden. 
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Het model van het ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een 
woningcorporatie is volledig gebaseerd op het delegatiemodel, waarbij de 
woningcorporatie een adviserende en toetsende rol bezit. De vraag is in hoeverre het 
wenselijk en mogelijk is woningen te ontwikkelen en realiseren volgens het Bahama 
model, Minimal-Care mode, of het Gelijkheidsmodel. 

Voor het proces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie dient een 
collectief samengesteld te worden. Dit kan door particulieren zelf gedaan worden, maar 
ook door een woningcorporatie. De vraag hierin is hoe een woningcorporatie een actieve 
rol kan spelen in de vorming van een collectief en hoe dit proces er uit zou kunnen zien. 
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Bijlage 1. 
Voorbeeldprojecten CPO 

Project Zandstraat te Casteren 

Projectgegevens: 

Locatie: 
Vorm: 
Initiatief: 
A a nta I/typo log ie: 
Categorie: 
Prijs: 
Oplevering: 
Opdrachtgever: 
Initiatief: 
Thema: 

Project 

Zandstraat, Casteren; Gemeente Bladel 
CPO op Vinexlocatie 
Gemeente Bladel 
34 starters eengezinswoningen in koopsector 
Gemiddelde woninginhoud: 360m3 I kavel gem. 178m2 
VON-prijzen € 107.570 tot € 135.970 (prijspeil 2004) 
2005 
Kopers Vereniging Zandstraat 
Gemeente Bladel 
Betaaibaarheid 

Het project Zandstraat is een project dat bestaat uit 34 starterseengezinswoningen in de 
koopsector, gelegen in Casteren in de gemeente Bladel. Het initiatief voor een project in 
CPO kwam vanuit de gemeente met als doel om de leefbaarheid in kleine kernen te 
behouden. In 2003 is de kopersvereniging Zandstraat aan de slag gegaan. Zij hebben 
daarbij het adviesbureau BIEB ingehuurd, vervolgens een architect en later de aannemer 
geselecteerd. De gemeente heeft de kavels onder de KoopGarantregeling uitgegeven, 
zodat de woningen duurzaam beschikbaar blijven voor starters. De gemeentelijke korting 
op de grondprijs (€ 200 in plaats van € 300 incl. BTW) draagt daaraan bij. De woningen 
zijn opgeleverd in 2005 voor een gemiddelde VON-prijs van €122.800 
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Keuzevrijheid en zeggenschap 
De kavelindeling is door de particulieren op goedkeuring van de gemeente zelf 
ontworpen. Er is gekozen voor een driehoekig plein dat omsloten is door bouwblokken. 
Op basis hiervan komt de gekozen architect met 4 basistypen in bouwblokken van 4 en 
één rijtje van 3. Zo is 52% van de huizen eindwoning. Het interieur werd individueel met 
de architect ontworpen naar de persoonlijke woonwensen. 

Organisatie en risico's 
Het project is gerealiseerd door de kopersvereniging Zandstraat. Deze kopersvereniging 
werd bijgestaan door Woningstichting De Zaligheden die op de achtergrond aanwezig 
was en garant stond als financiële achtervang voor het project (afname eventueel 
resterende woningen). Daarnaast is het bureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) bij het 
project betrokken geweest voor advies en de intensieve begeleiding. 

Proces en tempo 
Initiatief gemeente 
Oprichting kopersvereniging 
Kavelaankoop 
Start bouw 
Oplevering eerste woning 

begin 2002 
augustus 2002 
17 augustus 2004 
17 september 2004 
23 maart 2005 

Het planontwikkelingstraject van oprichting van het collectief tot de start van de bouw 
duurt, volgens Jan Walrecht van BIEB, gemiddeld 10 maanden tot één jaar. In Casteren 
heeft het collectief een vertraging van ongeveer een jaar opgelopen, vanwege het feit 
dat de gemeente Bladel nog een gemeentelijk beleid moest opstellen voor de realisatie 
van starterwoningen. 

Aan de hand van de voorgaande beschrijving van het project Zandstraat te Casteren en 
de onderstaande publicaties zijn de volgende kritieke succesfactoren en faalfactoren 
uiteengezet. 

Starterswoningen Zandstraat te Casteren, van den Pauw Architecten BNA. 
Zandstraat, Casteren te Bladel, RIGO Research en advies BV. 
Bouwen in betrokkenheid, Gemeente Bladel, 2004 

Evaluatie 
Kritieke succesfactoren 

• een zeer geschikte locatie 
• VON-prijzen woningen bij verkoop 40% onder taxatiewaarde bij oplevering 
• vergroting aanbod goedkope koopwoningen in gemeente Bladel; 
• betrokkenheid kopers bij woonomgeving; 
• vergroten leefbaarheid; 
• streven naar seriematigheid; 
• er was een adviesbureau/procesbegeleider ingeschakeld (BIEB); 
• aanpasbaarheid woningen voor en na de realisatie; 
• gemeente Bladel heeft 33% korting gegeven op de grondprijs; 
• de kavels zijn uitgegeven met een anti-speculatiebeding (Koopgarant) waardoor 

huizen voor de doelgroep beschikbaar blijven; 
• voorbeeldproject, demonstreert mogelijkheden. 

Faal factoren 
• vertraging door opstellen gemeentelijk beleid door gemeente Bladel; 
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Project Terbregse.nl te Rotterdam 

Projectgegevens: 

Locatie: 
Vorm: 
Initiatief: 
Aantal/typologie: 
Categorie : 
Prijs: 

Oplevering: 
Initiatief: 
Opdrachtgever: 
Thema: 

Project 

Rotterdam, Nieuw Terbregge 
CPO op vinexlocatie 
Gemeente Rotterdam I Proper Stok 
35 eengezinswoningen I 6 appartementen I Trento Wonen 
Gemiddelde woninginhoud: ... m3 I kavel gem . ... m2 
VON-prijzen € 136.000,- tot € 172.000,-
excl. € 5.000,- voor de collectieve kosten (prijspeil 2000) 
2002 
Gemeente Rotterdam 
Vereniging Terbregge.nl 
Bijzonder project - Energiezuinige woningen I IFD bouwen 

Het project Terbregse.nl is een project dat bestaat uit 35 eengezinswoningen en 6 
appartementen in de koopsector, gelegen in de wijk Nieuw Terbregge in Rotterdam. Het 
initiatief voor een project in CPO kwam vanuit de gemeente en in 1999 is de 
kopersvereniging Terbregse.nl opgericht. Zij hebben daarbij het adviesbureau BIEB 
ingehuurd, vervolgens een architect en later de aannemer geselecteerd. De gemeente 
heeft een aantal voorwaarden gesteld m.b.t. de afmetingen en hoogte van de woningen. 
Verder zijn In het project een gemeenschappelijke tuin en binnenruimte opgenomen. 
Deze zijn gefinancierd met de winsten die uit het project zijn behaald door een aantal 
appartementen te realiseren en deze tegen marktprij zen te verkopen . De eerste 
woningen zijn opgeleverd in 2002. 

Keuzevrijheid en zeggenschap 
De indeling van de woningen konden de particulieren samen met. de architect bepalen. 
Verder is er rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden, door op 
strategische plekken een extra fundering te realiseren. Daarnaast heeft men 
duurzaamheidaspecten opgenomen in het project, zoals DUBO en IFD bouwen en is er 
een bepaalde mate van seriematigheid nagestreefd om kostenbesparingen te kunnen 
realiseren. Er zijn door de kopersvereniging bouwdooselementen ontworpen die door de 
particulieren gebruikt konden worden om de eigen ideale woning te ontwerpen. Alle 
optiemogelijkheden met de financiële consequenties zijn van tevoren doorgerekend door 
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de aannemer, waardoor een duidelijk beeld van de kosten ontstond voor de 
particulieren. Het interieur werd individueel met de architect ontworpen naar de 
persoonlijke woonwensen. 

Organisatie 
Het project is gerealiseerd in samenwerking met de ontwikkelaar Proper Stok. Deze 
ontwikkelaar was op de achtergrond aanwezig en stond als financiële achtervang voor 
het project garant. Het zou eventueel niet-verkochte woningen afnemen en in de markt 
zetten. Hierdoor waren de risico's voor de bewoners minder groot. De 
haalbaarheidsstudie is door het architectenbureau uitgevoerd. De bewoners hebben zich 
georganiseerd in de vereniging Terbregse.nl en zijn gedurende het proces bijgestaan 
door het bureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB). Een kleine initiatiefgroep heeft als het 
ware het voortouw genomen en keuzes gemaakt. Het fungeerde als intermediair tussen 
de architect en de leden van het collectief. Deze initiatiefgroep legde constant 
verantwoordelijkheid af aan de andere bewoners in de Algemene Ledenvergadering. De 
verschillende partijen die betrokken zijn geweest bij de realisatie waren alle bereid tijd 
en moeite in het project te steken, waardoor het tot een geslaagd eindproduct heeft 
kunnen leiden. De prijs die de kopers voor de grond betaald hebben was een 
grondquote gebaseerd op een vooraf vastgestelde algemene bouwsom. Zo konden 
ingewikkelde situaties met nacalculaties van de grondprijzen voorkomen worden. 

Proces en tempo 
Start ontwerp: 
Oprichting kopersvereniging: 
Startdatum bouw: 
Oplevering: 

Evaluatie 

januari 2000 
maart 2000 
maart 2001 
juni 2002 

Aan de hand van de voorgaande beschrijving van het project Terbregse.nl en de 
onderstaande publicaties zijn de volgende plus- en minpunten opgesomd. 

Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, Gemeente Nijmegen, 2003 
CPO in de praktijk, Steunpunt WONEN 

Kritieke succesfactoren 
• locatie is gelegen in populaire I geliefde wijk; 
• er was een adviesbureau/procesbegeleider ingeschakeld (BIEB); 
• betrokkenheid architect bij project; 
• Initiatiefgroep was niet te groot en functioneerde mede daarom zeer goed; 
• goede onderlinge verstandhouding tussen Terbregse.nl en de architect en 

aannemer; 
• een op een gesprekken tussen bewoners en architect voor het formuleren van de 

woonwensen; 
• er waren geen stedenbouwkundige randvoorwaarden die het plan konden 

vertragen; 
• streven naar seriematigheid; 
• aanpasbaarheid woningen voor en na de realisatie; 
• vast kunnen houden aan strakke de planning door vooraf vastgestelde 

opleverdatum; 
• het realiseren van enkele appartementen die tegen marktprijzen verkocht zijn 

om winst te creëren voor de financiering van de gemeenschappelijke 
voorzieningen. 

Faalfactoren 
• veel wisselingen in de gemeentelijke verantwoording; 
• pas halverwege het project zijn de thema's DUBOen IFD geïntroduceerd; 
• de particulieren hadden niet gekozen voor een antispeculatiebeding, waardoor 15 

tot 20 % van de huizen direct na oplevering met winst doorverkocht werden; 
• randvoorwaarden gemeenten (minimaal 20 parkeerplaatsen) hebben in dit geval 

voor extra kosten gezorgd. 
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Bijlage 2. 
Voorbeeldprojecten gunstige prijs/kwaliteit 
verhouding 

Project BAM Starterswoning 

Projectgegevens: 

Locatie: 
Vorm: 
Bruto vloeroppervlak 
Gebruiksoppervlak 
Bruto inhoud 
Aantal/typologie: 
Prijs: 
Thema: 

Nog niet gerealiseerd 
eengezinswoningen of appartementen 
92m2 
79m2 
273m3 
40 woningen (5 blokken van 8 woningen) I 39 appartementen 
VON-prijzen € 100.000 - €117.000 (prijspeil 2006) 
Betaaibaarheid 

Fig... BAM Starterswoning 

... ,_ 

Bron: www.bam.nl 

Project 
De BAM Starterswoning is een betaalbaar, flexibel en duurzaam woningbouwconcept 
voor starters. De BAM Starterswoning is er als eengezinswoning of appartement in de 
koop- en huursector. BAM woningbouw heeft bij de ontwikkeling van het concept de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• zo laag mogelijke kosten; 
• complete woning met totaalprijs; 
• zowel koop als huur; 
• zowel grondgebonden als appartement; 
• goede kwaliteit; 
• aantrekkelijke grondprijs (voor gemeenten); 
• locatieonafhankelijk; 
• gevarieerd straatbeeld; 
• financieringsconstructie met Rabo Nederland; 
• subsidies. 

Betaalbaarheid. 
Er zijn door BAM Woningbouw zes typen woningen ontwikkeld, variërend in prijs van € 
100.000,- tot € 117.500,- vrij op naam (v.o.n.). De grondquote is vastgesteld op circa 
25% van de stichtingskosten gebaseerd op een gebruikelijke kavelgrootte. Voor de 
appartementen is 18% van de stichtingskosten als grondquote vastgesteld. De prijzen 
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zijn gebaseerd op een project van minimaal 40 grondgebonden woningen of 39 
appartementen. In het standaard aanbod van BAM Woningbouw gaan de goedkoopste 
appartementen weg voor € 175.000,- en eensgezinswoningen voor € 225.000,-. Door 
een efficiëntere indeling wordt er een volwaardige woning aangeboden voor mensen 
met een kleine portemonnee".64 Hieronder is de opbouw van de kosten van de 
starterswoning van BAM Woningbouw weergegeven. 

Bouwkosten 
Grondkosten 
Bijkomende kosten 

Stichtingskosten excl. BTW 

V.o.n. prijs incl. 19% BTW 

( 48.000 
( 21.500 
( 15.000 + 

( 84.500 

c 100.000 

• Genoemde prijzen gelden voor een tussenwoning; de meerprijs voor een 
hoekwoning bedraagt circa € 20.000,-

• Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een project van minimaal 40 woningen 
verdeeld over vijf blokken van acht woningen. 

• De grondkosten zijn ruim 25% van de stichtingskosten. 
• Bijkomende kosten zijn onder andere honoraria architecten en adviseurs, 

ontwikkelkosten, leges (gemiddelde prijs) en aansluitkosten. 
• Genoemde prijzen gelden voor het jaar 2006. 

Keuzevrijheid en zeggenschap 
De woningen kunnen tijdens de bouw of in een latere fase worden uitgebreid. Bam 
Woningbouw biedt de volgende uitbreidingsmogelijkheden voor de volgende prijzen incl. 
BTW aan: 

• Dakkapel 2,32 m. op zadeldak 
• Uitbouw achtergevel met 2m. op begane grond 
• Dakterras op uitbouw van de begane grond 
• Uitbouw achtergevelap beg. grond en verdieping 
• Erker aan voorgevel 2,5 x 0,95 m. t.p.v. de keuken 
• Studio op plat dak over de volle lengte (100%) 
• Studio op plat dak 50% met dakterras 

( 6.000,
( 12.500,
( 4.500,
( 17.500,
( 6.000,
( 32.500,
( 32.500,-

Daarnaast worden ook nog de volgende keuzemogelijkheden aangeboden: 

• Tweede slaapkamer op verdieping 
• Tweede toilet in badkamer 
• Luifel 
• Frans balkon met openslaande deuren 

( 1.200,
( 600,
( 700,
( 1.500,-

Standaard maakt BAM onderscheid tussen appartementen van 70 vierkante meter b.v.o. 
en eengezinswoningen van 80 tot 100 vierkante meter b.v.o .. De woningen zijn compleet 
en voorzien van installaties, tegelwerk, sanitair, keuken en buitenberging en hebben een 
korte ontwikkelings- en bouwtijd. De starterswoningen bieden volop ruimte voor 
architectuur. Op basis van een van te voren afgesproken budget kunnen architecten een 
eigen invull ing geven aan de BAM Starterswoning. Door te vaneren met 
materiaalsoorten, kleuren en details ontstaan gevarieerde gevelbeelden.6 5 

Om het woonconcept nog beter bereikbaar te maken voor starters op de koopmarkt is 
BAM Woningbouw een samenwerking aangegaan met RABO Nederland. Deze biedt een 

64 Dhr. van Vonno , BAM starterswoningproject 
65 www.bam.nl 
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speciale Starters Hypotheek aan met lagere inkomensvoorwaarden dan een hypotheek 
met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zo kan een koopwoning van € 100.000 al 
tegen vaste maandlasten van € 330 netto/maand gefinancierd worden. Voor elke € 
10.000 extra investering geldt een extra vaste maandlast € 33 netto/maand. Daarnaast 
kan door de gemeente een starterslening aangeboden worden om het 
woningbouwproject nog beter bereikbaar te maken voor particulieren met een laag 
inkomen. 

Evaluatie 
Kritieke succesfactoren 

• streven naar seriematigheid; 
• verkoop met een antispeculatiebeding (Koopgarant); 
• Zeer lage VON-prijs 
• Lage vaste maandlasten door financieringsconstructie met Rabo Nederland 

Faal factoren 
• Grondquote 25% op bepaalde locaties niet realistisch. 
• Nog geen woningen gerealiseerd 
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Project Timpaan Verandawoning 

Projectgegevens: 

Locatie: 
Vorm: 

Bruto vloeroppervlak 
Gebruiksoppervlak 
Bruto inhoud 
Prijs: 
Opdrachtgever: 
Thema: 

Beinsdorp en Lisserbroek (noord Holland) 
Grondgebonden twee- tot driekamer woning 
Starterswoning rug aan rug en zij aan zij 
85m2 
64m2 
... m3 
€ 103.000,--, vrij op naam incl. btw en excl. grond 

Betaalbaarheid, duurzaam, flexibel en waardevast 

Fig ... 4 Verandawoningen type starterswoning 

Timpaan 

Bron: www.timpaanverandawoning.nl 

Project 
De Timpaan Verandawoning biedt een twee- tot driekamer woning voor circa € 82.000,-
inclusief BTW en exclusief grond. In de praktijk betekent dit gerekend met een 
grondquote van 30 % een koopsom van € 106.000,-- , vrij op naam en inclusief grond 
en BTW. De Verandawoningen zijn met de achter- en zijkanten aan elkaar gebouwd. 
Alleen aan de voorkant heeft de bewoner een veranda en/of tuintje. Daardoor kunnen 
meer huizen op een kavel worden gebouwd. 

Modulair concept 
Alle woningen uit het verandaconcept zijn zo ontwikkeld dat ze gemakkelijk te schakelen 
en uit te breiden zijn. De woningen zijn zowel in breedte (rug aan rug), lengte als hoogte 
(stapelen) te schakelen. Bovendien kan de stramienmaat van de basiswoning die 
standaard 5,1 meter is vergroot worden met 0,3 meter tot een maximale breedte van 6 
meter. Ook de diepte van de verschillende Verandawoningen is flexibel. De 
standaarddiepte van 8 meter kan desgewenst vergroot worden naar 9 of 10 meter. Alle 
woningen binnen het verandaconcept kunnen traditioneel en in houtskeletbouw worden 
uitgevoerd. 
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Betaaibaarheid 
Op een stuk grond van 21 bij 23 meter (normaal gesproken voldoende voor één 
vrijstaand huis of een twee-onder-één-kapwoning) kunnen acht Verandawoningen 
neergezet worden. Dat betekent 80 tot 100 
woningen per hectare, dus lagere ----
grondkosten. Een bijkomend voordeel van 
het rug aan rug en zij aan zij schakelen is de 
lagere bouwsom door de reductie van 2 
buitengevels. De woningen krijgen een 
oppervlakte van zo'n 85 vierkante meter, 
verdeeld over twee verdiepingen. Op de 
begane grond,ruim vijf meter breed en acht 
meter diep,ligt de woonkamer, de keuken, 
een halletje en naar keuze een 
badkamer/toilet. Boven zijn twee 
slaapkamers mogelijk, of een slaapkamer 
met een badkamer/toilet. Via een dakraam 
en het trappenhuis komt er ook achter in de 
woning licht. 

Architectuur 
Het materiaalgebruik en de architectuur van de Verandawoningen kan worden afgestemd 
op de directe omgeving. Hierdoor is de Verandawoning gemakkelijk impasbaar in een 
villawijk, historische binnenstad, dorp of hedendaagse Vinexwijk. Architecten kunnen de 
Verandawoning naar hun hand zetten al naar gelang de eisen die de omgeving stelt. Op 
dit moment zijn voor diverse locaties verschillende architectenbureaus bezig met het 
ontwerp van de Verandawoning.66 

Evaluatie 
Kritieke succesfactoren 

• de woningen zijn zeer betaalbaar; 
• hoge kwaliteit door gebruik van duurzame materialen; 
• korte bouwtijd van circa 3 tot 6 maanden; 
• geringe grondoppervlakte; 
• woningen beschikken over een fietsenberging. 

Faal factoren 
• Geen uitbreidingsmogelijkheden; 

66 www.timpaanverandawoning.ni 
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Bijlage 3. 
Voorbeeldprojecten korte bouwtijd en 
ontwi kkeli n gstijd 

Project Flexline Futura 

Projectgegevens: 
Locatie: 
Vorm: 
Bruto vloeroppervlak 

Almere Haven en Almere Buiten 
Startersappartement en starterswoning 
tweekamerwoning 56 m2, driekamerwoning 80 m2 en 
tweekamerrijwoning 64 m2. 

Prijs: 
Opdrachtgever: 
Thema: 

Bouwkosten vanaf €50.000,- excl. BTW en excl. grond 
woningcorporaties GoedeStede en de Alliantie Flevoland 

Betaalbaarheid, duurzaam, flexibel en waardevast 

Fig ... 

Bron: www.flexlinebouwen.nl 

Project 
Flexline B.V. bouwt starterswoningen die opgebouwd worden uit modulaire units. Deze 
Units worden onder geconditioneerde omstandigheden in een productieruimte 
geproduceerd. Deze bouwmethode levert volgens Flexline veel voordelen op. Zo wordt 
er een korte ontwikkelingstijd en bouwtijd gerealiseerd, is men onafhankelijk is van 
weersinvloeden en kan er een hoge kwaliteit nagestreefd worden. 

Zeggenschap 
De modulaire units van het Futura-concept zijn in allerlei vormen en kleuren 
toepasbaar. De particulier kan basis-componenten geheel naar eigen hand 
samenstellen en bepaalt zo zelf de uitstraling van de woning. Het zelfde geldt voor het 
interieur met keuken, badkamer en toilet. De particulier stelt dit zelf samen door een 
keuze te maken uit de vele opties die aangereikt worden. 

Betaaibaarheid 
Dit Futura-concept stelt de particulier in staat om goedkoop én snel wonigen of 
appartementen te bouwen. 
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Realisatie 
De modulaire units van Flexline Futura worden volledig in de fabriek vervaardigd. Op 
de locatie hoeven ze alleen nog maar gemonteerd te worden. Dankzij deze prefab
methode is de particulier verzekerd van een uiterst snel bouwproces. Het weer kan 
geen spelbreker zijn en de overlast op de bouwlocatie wordt tot een minimum beperkt. 
Tevens zijn de modules demontabel en herplaatsbaar, zodat zij in een tweede leven op 
een andere locatie toepasbaar zijn. De afmetingen van de modulaire units zijn 
afgestemd op maximale maten die nog over de weg vervoerbaar zijn. 

Aanpasbaar voor de doelgroep 
De woningen beschikken over een demontabele zijwand. Deze wand kan, indien 
gewenst, na verloop van tijd simpel worden weggenomen. Daar wordt dan een nieuwe 
module tegen aan geplaatst, waarmee de woning eenvoudig kan worden uitgebreid. 
Tevens is een speciale dakconstructie verkrijgbaar, die in de toekomst eenvoudig kan 
worden verwijderd en worden vervangen door een nieuwe module. Door middel van deze 
zogenaamde 'optopping' krijgt de woning een extra woonlaag. De starterswoningen 
kunnen dus in de tijd meegroeien met de veranderende behoefte van de particulier. 
Bovendien kunnen de modulen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden als nieuwe 
bouwstenen maar ook aangepast kunnen worden dat de woning opnieuw geschikt is voor 
een nieuwe bewoner. 

Architectuur 
Vormgeving is heel belangrijk. Niet alleen voor de particulier maar zeker ook voor de 
omgeving. Verandering van gevelbekleding bij verkoop aan tweede koper is mogelijk. 
Voor de particulier betekent dit dat hij altijd de architectuur kan blijven bepalen. 

Kritieke succesfactoren 
• binnen zes weken te realiseren; 
• hoge kwaliteit; 
• betaalbaar; 
• door beperkt vloeroppervlak wordt een relatief compacte verkaveling; 
• tijdelijke huisvesting mogelijk. 

Faal factoren 
• grotere elementen belemmeren de mogelijkheden tot variatie in het ontwerp. 
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Bijlage 4. 
De Historie van de woningcorporatie 

Periode tot de Tweede Wereldoorlog 
In de afgelopen 150 jaar hebben woningcorporaties een belangrijke rol gespeeld in de 
volkshuisvestingsbeleid. De eerste woningcorporaties ontstaan halverwege de 19e eeuw. 
Dit waren toen nog kleine organisaties op particulier initiatief die de handen ineen 
sloegen voor betere woonomstandigheden van de arbeiders. De overheid bemoeide zich 
in deze tijd nog niet met de woonomstandigheden van de burgers. Hier kwam met de 
invoering van de woningwet in 1901 verschil in. Er werden minimumeisen voor woningen 
vastgesteld en oude krotten werden onbewoonbaar verklaard. Daarnaast gaf deze wet de 
particuliere woningbouwverenigingen de status van toegelaten instelling, zolang deze 
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkten en alles wat zij verdienden ten 
goede van de volkshuisvesting lieten komen.67 Deze status bracht met zich mee dat men 
recht had op financiële steun van de overheid. Tot 1922 nam hierdoor het aantal 
woningcorporaties exponentieel toe. Aan het begin van de jaren twintig van de vorige 
eeuw stagneerde de groei van het aantal woningcorporaties door de invoering van het 
doelmatigheidscriterium. De overheid stelde hierin strenge eisen in het belang van de 
volkshuisvesting, waaraan nieuwe woningcorporaties moesten voldoen. 

Fig. 36 
Toename aantal woningcorporaties 
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Na de tweede wereldoorlog nam de sociale woningbouw weer sterk toe, om de 
woningtekorten die door de oorlog ontstaan waren op te vangen. Door het staken van de 
voorschotleningen voor woningcorporaties door gemeenten werden de woningcorporaties 
vanaf 1958 afhankelijk van staatsleningen. 

Vanaf het begin van de jaren zestig bleef de vraag naar sociale nieuwbouwwoningen erg 
groot door de "babyboom", de huishoudenverdunning, de emancipatie van jongeren en 
de noodzaak van stadsvernieuwing in de verouderde negentiende-eeuwse wijken. 
Daarnaast maakte de woningcorporaties in de jaren zestig een grote verzelfstandiging 
ten opzichte van de overheid door en gemeenten trokken zich na 1965 terug van de 
woningmarkt. De nieuwbouw door gemeentelijke woningbedrijven liep sterk terug, 
terwijl de voorraad gemeentewoningen stil aan werd afgestoten; veelal gingen deze 

67 TU/e, J.J.C. Gresnigt, Particuliere opdrachtgever zoekt woningcorporatie {m/v) 
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woningen over in handen van de woningcorporaties. 68 Deze verzelfstandiging werd in 
1977 formeel vastgelegd in een nieuwe wet voor woningcorporaties, de wet Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). 

In de jaren tachtig zetten de verzelfstandiging zich nog verder door en werden de 
woningcorporaties financieel nog verder onafhankelijk door de oprichting van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting (CFV). Deze instanties stonden garant voor leningen van de 
woningcorporaties ter behoeven van renovatieprojecten. In 1988 staakte de overheid de 
verstrekking van staatsleningen en vanaf toen is het SWS garant gaan staan voor alle 
leningen van woningcorporaties. 

Jaren Negentig 
In 1989 presenteert Staatssecretaris Heerma zijn bekende Nota "Volkshuisvesting in de 
jaren negentig". Deze nota stond in het kader van decentralisatie en verzelfstandiging 
van het beleid van de overheid naar de gemeenten en woningcorporaties. Dit had vooral 
als gevolg dat de overheid zich terugtrok als financier van de sociale woningbouw en 
meer een voorwaarden scheppende rol ging vervullen. De nota Volkshuisvesting 
resulteerde uiteindelijk in de volgende beleidsmaatregelen: 

1. de invoering Besluit Beheer sociale Huursector (BBSH) in 1993; 
2. de bruteringsoperatie in 1995; 
3. en de afschaffing van de objectsubsidies voor nieuwbouw en exploitatie van 

woningen. 

De vervanging van het oude Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) door 
het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) heeft geleid tot een grotere nadruk op 
toezicht achteraf op woningcorporaties in plaats van toezicht vooraf.69 Op de inhoud van 
het besluit is hoofdstuk 3.3 dieper ingegaan. Naast de invoering van de BBSH wordt in 
de jaren negentig ook de bruteringsoperatie in gang gezet. 

Met deze bruteringsoperatie worden de uitstaande leningen van de woningcorporaties bij 
de rijksoverheid verevend met het totaal van objectsubsidies die zij nog tegoed hebben. 
Met deze bruteringsoperatie worden in één keer alle financiële banden tussen de 
rijksoverheid en de woningcorporaties doorgesneden en komen de woningcorporaties 
helemaal op zichzelf te staan. Het gaat hier om een enorme financiële operatie. In één 
klap verdwijnen de uitgaven voor objectsubsidies van de begroting. Tegelijk verdwijnt in 
datzelfde jaar, als gevolg van de vervroe~de aflossing van alle uitstaande leningen, een 
bedrag van bijna 3 miljard aan leningen .7 

BBSH 
In 1989 presenteert Staatssecretaris Heerma zijn bekende Nota "Volkshuisvesting in de 
jaren negentig". Deze nota stond in het kader van decentralisatie en verzelfstandiging 
van het beleid van de overheid naar de gemeenten en woningcorporaties. Hierna volgde 
in 1993 het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Op de inhoud van het besluit is 
later in het onderzoek dieper ingegaan. Naast de invoering van de BBSH werd in de jaren 
negentig ook de bruteringsoperatie in gang gezet. Met deze bruteringsoperatie werden 
de uitstaande leningen van de woningcorporaties bij de rijksoverheid vereffend met het 
totaal van objectsubsidies die zij nog tegoed hadden. Met deze bruteringsoperatie 
werden in één keer alle financiële banden tussen de rijksoverheid en de 
woningcorporaties doorgesneden. 

68 Akin en Karabekir" Corporaties en medeopdrachtgeverschap 2004. 
69 Drs. E.H. Klijn, De stille revolutie in de volkshuisvesting 
70 van Putten, 1994 
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Uitgangspunten van woningcorporaties 

Taakstelling van de woningcorporatie 
Het wettelijke kader waar woningcorporaties zich aan moeten houden zijn vastgelegd in 
het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet. De uitwerking van deze regels staat in het 
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 

Dit besluit bevat de regels waaraan woningcorporaties zich moeten houden. Volgens het 
besluit dienen hun werkzaamheden op het terrein van de volkshuisvesting te liggen. 
Hiertoe heeft het BBSH (2001) de zes volgende prestatievelden opgesteld, waarbinnen 
het beleid van de woningcorporatie zich moet afspelen: 
1. Zorg voor de kwaliteit van woningen (art. 12 BBSH). 

2. Leefbaarheid (art. 12a BBSH). 

3. Wonen en zorg (art. 12b BBSH). 

4. De verhuur van woningen (art. 13-15 BBSH). 

5. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer (art. 16-20 BBSH). 

6. Financiële continuïteit (art. 21-25 BBSH). 

Naast deze prestatievelden is er in de BBSH ook een "verantwoordingsgrens" opgesteld. 
Op de prestatievelden en de verantwoordingsgrens dienen de woningcorporaties jaarlijks 
verantwoording af te leggen. Dit gebeurt door het publiceren van een 
volkshuisvestingsverslag dat naar het Ministerie van VROM gaat. Deze 
verantwoordingsgrens houdt concreet in dat de woningcorporatie jaarlijks in haar 
jaarverslag een uiteenzetting moet opnemen over haar werkzaamheden in het 
verslagjaar. Het betreft hier de werkzaamheden m.b.t. het bouwen van woningen, voor 
zover de koopprijs van die woningen hoger dan of gelijk zijn aan € 200.000,- In die 
uiteenzetting dient zij aannemelijk te maken, dat die werkzaamheden hebben 
bijgedragen aan de beleidsresultaten. 71 

In het kort komt het er dus op neer dat woningcorporaties alleen duurdere woningen 
mogen realiseren indien dit in overeenstemming is met de prestatievelden van het BBSH. 
Vaak wordt de verantwoording van de bouw van duurdere woningen gezocht in het feit 
dat de realisatie van duurdere woningen leidt tot doorstroming vanuit het woningbezit 
van de woningcorporatie. Daardoor komen woningen met een sociale huur vrij, zodat 
deze aan leden van de doelgroep met lagere inkomens kunnen worden toegewezen. 

De 21e eeuw 
Sinds de bruteringsoperatie zijn de woningcorporaties een stuk professioneler, financieel 
sterker en marktgerichter en klantgerichter geworden. Dit komt mede voort uit de nota 
Mensen Wensen Wonen, die door VROM in 2000 ingevoerd is en met name het doel had 
de zeggenschap van de huurder te stimuleren. 
De woningcorporaties profileren zich tegenwoordig steeds meer als een serieuze partner 
in hun samenwerkingovereenkomsten met de overheid, gemeenten, ontwikkelaars, 
aannemers en in toenemende mate zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. 
Woningcorporaties nemen gedeeltelijk publieke taken over, ze zijn actief in wijken en 
buurten, participeren in welzijn- en zorgvoorzieningen, zijn actief voor oudere bewoners 
en voor groepen die niet zelfstandig kunnen wonen, ze bouwen maatschappelijk 
vastgoed dat ze aan instellingen verhuren. Woningcorporaties nemen ook taken van 
bouwers en ontwikkelaars over: ze realiseren koop- en dure huurwoningen. 72 Men 
spreekt dan over sociale koopwoningen met een VON prijs onder de €200.000 en 
huurwoningen boven de sociale huurgrens van €474,-/maand. 

Deze ontwikkelingen maken het er volgens Janna van Veen (journalist bij het tijdschrift 
Nul20 voor Amsterdams woonbeleid), voor de moderne woningcorporaties niet 
makkelijker op. Er bestaat altijd de dreiging in een spagaat te blijven steken. Aan de ene 

7 1 Toelichting op BBSH (1 Juli 2005) 
72 Janna van Veen, NUL20, nr. 18, januari 2005 
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kant worden de woningcorporaties er keer op keer aan herinnerd dat ze in de eerste 
plaats een maatschappelijke taak moeten vervullen. Aan de andere kant moeten ze net 
als andere commerciële organisaties streven naar effectiviteit, rendement en tevreden 
klanten. Deze typering van hybride organisatie werkt verlammend, omdat je nergens bij 
hoort. Maar het kan ook inspireren, omdat op het grensvlak van markt en overheid erg 
veel werk te verzetten is.73 

Matching 
De verdeling van het vermogen van woningcorporaties is niet evenwichtig verdeeld, er 
zijn rijke en arme woningcorporaties. Sommige woningcorporaties bezitten te weinig 
investeringsvermogen om aan de investeringsvraag te voldoen. Bij andere 
woningcorporaties overstijgt het investeringsvermogen juist de vraag. Door het bij elkaar 
brengen van "rijke" en "arme" corporaties komen vraag en investeringsvermogen weer 
in evenwicht; matching.74 

Momenteel vindt er op vrijwillige basis matching plaats. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
fusies, leningen, garantstellingen, overname van bezit, realisatie van projecten. Er is al 
jaren een discussie gaande over het mogelijk verplichtstellen van matching. Deze 
discussie speelt tussen het ministerie van VROM, de VROM-Raad en Aedes. Per partij zijn 
hieronder kort de voorstellen en standpunten van de verschillende partijen weergegeven. 
Deze discussie heeft tot heden nog niet tot een beleid omtrent matching geleid. 

VROM 
De ministern stuurde in November 2003 een brief aan de Tweede Kamer over haar 
positie in matchingsdiscussies. Zij wilde de sector eerst uit eigen en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vrijwillig laten matchen. 75 

Aedes 
Aedes richt zich tegen het verplichtende karakter en is van mening dat het binnen de 
sector heel goed mogelijk is om vrijwillig matching tot stand te brengen. Aedes heeft het 
initiatief genomen tot uitwerking van een drietal andere instrumenten om vrijwillige 
matching verder te activeren. 76 Deze instrumenten zijn het Garantiefonds Stedelijke 
Vernieuwing (GSV), een electronische marktplaats om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen en het Wooninvesteringsfonds (WIF). 

VROM-raad 
De VROM-raad pleit voor een meer verplichtend karakter voor matching via de 
InvesteringsMaatschappij Stedelijke Vernieuwing (IMSV)77 

Oprichten dochterondernemingen 
Minister Dekker wil sinds 2005 de activiteiten van woningcorporaties opsplitsen in een 
sociaal-maatschappelijke tak en een commerciële tak. Deze taken moeten dan verdeeld 
worden over verschillende ondernemingen. Haar reden hiervoor is dat er een "level 
playing field" moet komen, waarbij de commerciële tak van een woningcorporatie, die 
onder andere gericht is op de ontwikkeling van koopwoningen, onder dezelfde 
voorwaarden actief is als een reguliere marktpartij.78 Deze gewenste splitsing is er in 
2005 nog niet gekomen en door vertraging in ontwikkeling van het beleid zijn tot op 
heden, december 2006, corporaties niet verplicht om hun commerciële activiteiten onder 
te brengen in een dochteronderneming. 

73 De Key Amsterdam, Jaarverslag 2004 
74 www.kei-centrum.nl Matchingvraagstuk 
75 zie voetnoot 29 
76 zie voetnoot 29 
77 zie voetnoot 29 
78 Voor welke soort activiteiten moeten corporaties dochterondernemingen oprichten, Kei-centrum, 2006 
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Betaalbaarheidsheffing 
Naast matching staat momenteel ook het nieuwe huurbeleid van minister Dekker van 
VROM ter discussie. Minister Dekker vindt dat corporaties per 1 januari 2007 mee 
moeten betalen aan de kosten voor huurtoeslag. De heffing is gekoppeld aan de WOl
waarde van de huurwoningen. Voor het heffingsjaar 2006 moet € 0,96 per € 1000,
WOZ-waarde van de huurwoningen betaald worden. Echter door het vallen van het 
tweede kabinet-Balkenende in Juni 2006 is over de doorgang onduidelijkheid ontstaan. 

Toekomst 
In de toekomst zouden woningcorporaties, volgens organisatieadviseur L. Vulperhorst 
een nieuwe maatschappelijke missie moeten nastreven. Woningcorporaties zouden de 
infrastructuur, huisvesting, onderwijs, sportvoorzieningen en buurt- en 
wijkvoorzieningen moeten verzorgen om zo een nieuwe generatie, die nu wordt 
gerekend tot de economische onderkant van de samenleving, een toekomst te geven. De 
woningcorporatie kortom als "duizend-dingen-doekje" van de samenleving. De vraag 
blijft alleen of alle woningcorporaties in deze ontwikkeling mee zouden moeten gaan, of 
dat een deel zich moet gaan specialiseren op een bijzondere doelgroep, zoals 
bijvoorbeeld senioren.79 Daarnaast zal de vraag blijven bestaan hoe de 
woningcorporaties dit allemaal kunnen financieren, nu de overheid zich in de afgelopen 
decennia bijna geheel teruggetrokken heeft als financier. 

Een aandachtspunt binnen deze filosofie is de verdeling van de kosten voor de 
infrastructuur, huisvesting, het onderwijs, sportvoorzieningen en buurt- en 
wijkvoorzieningen over de verschillende woningcorporaties in de buurt of wijk. Daarnaast 
zou het onredelijk zijn dat de woningcorporaties opdraaien voor de kosten van de 
maatschappelijke missie in een wijk of buurt indien daar tevens koopwoningen staan die 
door een ontwikkelaar gerealiseerd zijn. Een gedachtengang zou volgens C. Meijs, 
vestigingsdirecteur BrabantWonen kunnen zijn dat alle partijen binnen de buurt of wijk 
naar rato van het woningbezit I aantal ontwikkelde woningen bijdragen aan de 
maatschappelijke missie, waarbij de woningcorporaties de regie in handen behoren te 
krijgen. 

Op 16 juni 2006 publiceerde het Ministerie van VROM een visie op de woningmarkt met 
het rapport 'Ruimte geven, bescherming bieden'. De Minister van VROM heeft hierin 
gesteld dat zij de kwaliteit van woningen beter wil afstemmen op de woonomgeving en 
op de woonwensen: ze wil dat woningcorporaties het voortouw nemen in 
herstructurering van wijken, en daarbij ook oplossingen vinden voor problemen die 
buiten hun eigen werkterrein liggen. Ook wil ze de woningvoorraad flexibeler maken, de 
positie van huurdersorganisaties verbeteren en zorgen dat woningen energiezuiniger 
worden. 

79 L. Vulperhorst in Nul20 Magazine januari 2005 
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Bijlage 5. 
Kerncompetenties van verschillende 
woningcorporaties 
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Bijlage 6. 
Opstellen programma van eisen 

Ter ondersteuning van de invulling van het programma van wensen/eisen zijn 
verschillende praktijkrichtlijnen ontwikkeld, zogeheten NPR's. De hierin opgenomen 
nalooplijsten of checklists geven een compleet beeld van de onderwerpen waarover het 
programma van wensen/eisen helderheid moet verschaffen.80 Niet alle items zullen op 
een woningbouwproject in co-opdrachtgeverschap van toepassing zijn en een aantal 
items zullen in overleg met de gemeente vastgesteld moeten worden. 

Voorbeelden van items voor eisen aan een gebouw: 

- Bezettingsgraad - Vloerbelasting 
- Oriëntatie - Energie verbruik 
- Te bebouwen terreinoppervlakte - Klimaatbeheersing 
- Benodigde vloeroppervlakten - communicatiesystemen 
- Bouwvolume - Technisch onderhoud 
- Vervangbaarheid - Schoonmaakonderhoud 
- Toegankelijkheid - Verhuurbaarheid 
- Bewegwijzering - Duurzaamheid en levensduur 
- Transport - Toekomstige gebruikswaarde 
- Vuilafvoer - Bouwmethode 
- Veiligheid - Bouwmaterialen 
- Gezondheid en comfort 
- Doelmatigheid 
- Bouwfysische aspecten ( NPR 3401) 

De niet onuitputtende lijst met items in de figuur hieronder zijn van toepassing op een 
woning die in co-opdrachtgeverschap ontwikkeld en gerealiseerd wordt. Omtrent deze 
items moeten dus door de particulieren en de woningcorporatie eisen gesteld worden in 
het programma van eisen. 

Items voor eisen aan een woning in co-opdraschtgeverschap: 

- Stichtingskosten - Klimaatbeheersing 
- Benodigde vloeroppervlakten - Energie verbruik 
- Bouwvolume -Toegankelijkheid 
- Aantal kamers - Duurzaamheid 
- Grootte kamers - Bouwmethode 
- Indeling kamers - Veiligheid 
- Locatie badkamer, douche en toilet - Materialisering 
- Locatie entree - Gezondheid en comfort 
- Bergruimte - Bouwfysische aspecten 
- Gevelopeningen 

80 Ven, L.A.M.C. van de, Dictaat vastgoedontwikkeling 
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Bijlage 7 . 
Ontwikkeling van de bouwkosten door de tijd 

De aanneemsom die particulieren aan de aannemer betalen voor hun woningen is sinds 
eind 2003 vrij stabiel gebleven. Tussen 2000 en 2003 steeg de aanneemsom van nieuwe 
woningen ten gevolge van de marktwerking nog met 23 procent. Er was veel werk voor 
de aannemers waardoor zij hogere prijzen konden vragen. De ontwikkeling van de 
bouwkosten van een koopwoning is in fig. 15. weergegeven. Bij het beoordelen van deze 
figuur is er van uitgegaan het aanbod van de woningen kwalitatief vergelijkbaar was. 

Fig 15. Ontwikkeling van de gemiddelde bouwkosten incl. btw van koopwoningen in 
Nederland 
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De stijging van de bouwkosten in de periode 2000 tot 2005 is veroorzaakt door de 
stijging van de loonkosten en de materiaalkosten. De loonkosten stegen echter 
harder dan de materiaalkosten. De loonkosten stegen met 17 procent en de 
materiaalkosten stegen met 11 procent. Materiaalkosten vormen 62 procent van de 
bouwkosten van een woning. 

De stijging van de materiaalkosten is vooral veroorzaakt door de stijging van de prijs 
van beton, ramen, deuren, kozijnen, hout en producten voor de CV installatie en 
keuken. Deze belangrijke kostenposten zijn samen goed voor meer dan 50% van de 
materiaalkosten. De ontwikkeling van de loonkosten en materiaalkosten zijn in 
figuren 16, 17 en 18 weergegeven. 

Fig. 16. Ontwikkeling van de lonen 
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Fig. 17. Stijging bouwkosten t.o.v. stijging inkomen 
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Uit de bovenstaande grafiek is op te maken dat de bouwkosten de afgelopen jaren 
procentueel harder gestegen zijn dan de procentuele stijging van de inkomens. Er kan 
dus gesteld worden dat de betaaibaarheid van woningen achteruitgegaan is. 
Fig. 18. Prijsstijging materiaalkosten van 2000 tot 2005 in % 
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De stabilisatie van de bouwkosten van de aflopen 2 jaar zal vanaf 2006 waarschijnlijk 
weer overgaan in een stijging van de bouwkosten, omdat op 1 januari 2006 het nieuwe 
Bouwbesluit van toepassing geworden is, waarin een aantal ingrijpende wijzigingen 
doorgevoerd zijn. De meest ingrijpende is de nieuwe EPC-norm die van toepassing is 
geworden. Deze norm die relatie heeft met de verwarming en isolatie van de woning is 
verlaagd van 1,0 naar 0,8 en tevens is de berekeningswijze aangepast. Beide punten 
hebben invloed op de bouwkosten van een woning. De meningen over de meerkosten 
variëren, maar volgend het bouwadviesbureau Bouwsteen dat gevestigd is in Amsterdam 
en gespecialiseerd is in vastgoed- en bouwgerelateerde werkzaamheden dient rekening 
gehouden te worden met gemiddeld zo'n € 3.500 aan extra kosten per woning . 
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Fig. 19. Prijsontwikkeling in de nieuwbouw: bouwkosten, kwaliteit (m3) en overige 
kosten (voornamelijk de grondkosten) in de periode 1968- 2003 
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Bron: Conjunctuur op de Nederlands woning(bouw)markt, April 2005 
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Vanaf de jaren negentig zijn met name de overige kosten (=grondkosten) en de post 
kwaliteitsverbetering gestegen. Dit is weergegeven in fig. 19. schaarste aan grond en de 
stijging van de prijzen die gemeenten vragen voor de grond zijn daar mede debet aan 
geweest. Het aandeel van de grondkosten in de totale kosten maakten in de jaren 
zeventig en tachtig 15 a 20% uit. De afgelopen jaren is dat aandeel fors gestegen naar 
soms wel meer dan 30%. 
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Bijlage 8. 
Rekenvoorbeeld Koopgarant bij waardestijging 

Marktwaarde bij aankoop ( 100.000 
Koopprijs (met 25% korting) ( 75.000 

Marktwaarde bij terugkoop ( 120.000 
Waardestijging ( 20.000 

Terugkoopprijs van de woning 
Aankoopprijs ( 75.000 
De helft van de marktontwikkeling ( 10.000 + 

Klant krijgt terug voor de woning ( 85.000 

Rekenvoorbeeld Koopgarant bij waardedaling 

Marktwaarde bij aankoop ( 100.000 
Koopprijs (met 25% korting) ( 75 .000 

Marktwaarde bij terugkoop ( 90.000 
Waardedaling ( 10.000 

Terugkoopprijs van de woning 
Aankoopprijs ( 75.000 
De helft van de marktontwikkeling ( 5.000 -I-

Klant krijgt terug voor de woning ( 70.000 

Rekenvoorbeeld Koopgarant bij waardestijging en verbouwing 

Stel dat de klant de keuken en badkamer vernieuwt, waardoor de waarde van het huis 
met € 10.000,- stijgt. Waardestijging die het gevolg is van investeringen door de koper, 
worden afzonderlijk getaxeerd en voor 100% van de waarde in de terugkoopprijs 
verrekend. 

Marktwaarde bij aankoop ( 100.000 
Koopprijs (met 25% korting) ( 75.000 

Marktwaarde bij terugkoop ( 120.000 
Waardestijging ( 20.000 

Terugkoopprijs van de woning 
Aankoopprijs ( 75.000 
De helft van de marktontwikkeling ( 10.000 + 
Waarde verbouwing ( 10.000 + 

Klant krijgt terug voor de woning ( 95.000 
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Bijlage 9. 
Globale stichtingskostenopzet 

Grondkosten 
Grondkosten 
Grondonderzoek 
Notaris/ overdrachtskosten 

Totaal Grondkosten 

Bouwkosten 
Aanneemsom bouw 
Aansluitkosten: 

- Elektra 
-Gas 
- Riool 
-Water 
-CAI 
-Telefoon 

Totaal Bouwkosten 

Bijkomende kosten 
Architect 
Constructeur 
Advieskosten 
Interne apparaatskasten 
Overige kosten/ Onvoorziene. uitgaven 

Renteverlies op de grondkosten 
Renteverlies tijdens de bouw 

Totaal bijkomende kosten 

Totale kosten 

Subsidies 
Energiepremies 

Totale stichtingskosten na subsidies en premies 

......... ....................... + 

........ .......... ........... + 

................................ + 

........... .. ................... + 
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Bijlage 10. 
Voorbeeldprojecten 
verhouding. 

met gunstige prijs/kwaliteit 

• BAM Starterwoning 
• Timpaan Verandawoning 

In het kader van het onderzoek zijn twee woningbouwprojecten met gunstige een 
prijs/kwaliteit onderzocht. Per project zijn de knelpunten, risico's en succesfactoren 
beschrevenen. Deze dienen later in dit onderzoek als input voor het ontwikkelingsproces 
van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. Hieronder zijn per project de 
kritieke succesfactoren en faalfactoren beschreven. De volledige beschrijving van de 
projecten is in bijlage 2 weergegeven. 

Project BAM Starterswoning 
Projectgegevens: 
Locatie: 
Vorm: 
Bruto vloeroppervlak 
Gebruiksoppervlak 
Bruto inhoud 
Aantal/typologie: 
Prijs: 
Thema: 

Evaluatie 

Nog niet gerealiseerd 
eengezinswoningen of appartementen 
92m2 
79m2 
273m3 
40 woningen (5 blokken van 8 woningen} I 39 appartementen 
VON-prijzen ( 100.000- (117.000 (prijspeil 2006} 
Betaaibaarheid 

Kritieke succesfactoren 
• Streven naar seriematigheid; 
• Verkoop met een antispeculatiebeding (Koopgarant}; 
• Zeer lage VON-prijs 
• Lage vaste maandlasten door financieringsconstructie met Rabo Nederland 

Faal factoren 
• Grondquote 25% op bepaalde locaties niet realistisch. 
• Nog geen woningen gerealiseerd 
• Kleine ruimten 
• Koper heeft weinig zeggenschap 
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Project Timpaan Verandawoning 
Projectgegevens: 
Locatie: 
Vorm: 

Bruto vloeroppervlak 
Gebruiksoppervlak 
Bruto inhoud 
Prijs: 
Opdrachtgever: 
Thema: 

Timpaan 

Evaluatie 

Beinsdorp en Lisserbroek (noord Holland) 
Grondgebonden twee- tot driekamer woning 
Starterswoning rug aan rug en zij aan zij 
85m2 
64m2 
... m3 
€ 103.000,--, vrij op naam incl. btw en excl. grond 

Betaalbaarheid, duurzaam, flexibel en waardevast 

Kritieke succesfactoren 
• De woningen zijn zeer betaalbaar; 
• Hoge kwaliteit door gebruik van duurzame materialen; 
• Korte bouwtijd van circa 3 tot 6 maanden; 
• Geringe grondoppervlakte; 
• Woningen beschikken over een fietsenberging. 

Faal factoren 
• Geen uitbreidingsmogelijkheden; 
• Koper heeft weinig zeggenschap. 

132 



Bijlage 11. 
Basismenu voor kaderstellende uitgangspunten 

programma en posities 

• we vinden een progamma van deze omvang en samenstelling wenseii,Pt: ........ .. 

• Dit programma is gebaseerd op deze gedeelde woningmarktdiagnose: ............. .. 

• Wij wilen met dit programma de volgende doelen berelten: ...................... ..... .. 

• oe realisatie van het programma VOlgen en evalueren we op deze manier: ... : •.... 

• oeze loCaties komen in aanmerking voor (her)ontwikk.eling: ............................ .. 

• oe corporatie wordt op deze manier uitgenodigd om 

p&arrlen te ontwikkelen: ............................. .... ... ....................................... .. 

Ko~. prijZen en kwaliteiten 

• oe gewenste woonkwaliteiten omschrijven we op deze manier: ..................... .. 

• Kosten en opbrengsten ramen en verdelen we op deze manier: ...................... .. 

• Financiële haalbaarheid en inhoudeli~e wenselijkheid toetsen we zo: ................ . 

• Hetgemeenteli~ grondprljsbeleid kent deze uitga'lgspunten: .......................... . 

• oe corporatie heeft deze ruimte voor (onrendabele) investeringen: ................... . 

• oe gemeEnte heeftdeze ruimte vooropenbare n..imte en infrastructuur: ........ .. 

• WijZigende omstandigheden en inzichten bespreken we op deze manier: .......... . 

procedures en organisatie 

• LOCatieont:wikkellng doorloopt bij de gemeente dit beSiuit.vomlingsproces: ........ . 

• oe volgende plan- en ver~ngprocedures zijn van toepasSing: ...................... . 

• oeze afdelingen worden op de volgende manier betrokken: ............................. . 

• oe corporatie neemt lrnesteringsbeslssingen op de2e manier. ........................ .. 

• oe gezamenijke overlegstruCtllll" ziet er als volgt uit .................................... .. 

• we ondernemen deze activiteiten om elkaars werkwijze te leren kennen: ........ .. 

• Elt jacr maken we langs deze procedure een concreet project:enc:werzlcht: ......... . 
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Bijlage 12. 
Basismenu voor een projectenoverzicht 

toe re delen acties: wie iS verantwoordelljk1 doel: wanneer~ 

Ql 
o~fen probleemdefnitie "' • ~ 

'Si .. eerste kadefstelü119 i'ltentie-
:c 
111 • irrichttlg procesorganisatie <Wereenkomst :c 
~ • bij herstructureri119: communicatieplan ~oners 

5( 
opstellen nota V<l'l uitgai19Spunten ~ • 

"Cl • prog<n~ma en stedenbou.vkundlg pla1 samen-
! .. • eerste rami119 kosten, opbrengSten en risi<o's werltings 
111 

~ • verkenni119 haalbaarheid met het oog op ruimtelijke <Were€nkomSt 
;;; 
111 ordeni1195- en milieuaspe<ten (vergunni119en) ::z:: 

Ql • keuZe samen.verkhgsvorm: gezarnenMjke gebleds-
"' ~ exploitatie, gescheiden grond- en bouwexploitatie 
g' 
·g of integrale ontwlkeling door corporatie realsatie-

• uitwerkhgvan deelplannen <Wereenkomst 
~ • nadere raming en verdeil19 van kosten en !! 
Q. 

opbrengsten 

Ql • gewenste rnedewerki119 bij procedures {benodigde 

"' besU1YOrming, plant:oetsi119, vergunningver1ening) 4! 
"' ~ • gewenste afstemmi119 van feitel§ke ingrepen faseri119 
r 
Ql (openbare ruimte en infrastruct:I.U" versus uitvoering 0 
.?; vast(]Oed) 5 

• tij!splanning, proje<torganlsatie, communieatle 

• beheer en onderhoud openbare ruinte en 
5( 

voorzienil19@0 door gemeente, corporatie ~ tevreden 
al of in sanenwerking 

~oners1 .!: 
Ql • herstruCt1Rflng start in de beheerfase: 10 

hoeworden btwoners betrokken? 
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Bijlage 13. 
Wat kan een opdrachtgever? 

Belangrijke competenties van een opdrachtgever volgens de handleiding "Haal het beste 
uit de bouw!" van SBR zijn: 

1. Beschikbare tijd en aandacht; 
een rol als coördinator bijvoorbeeld vraagt een bijbehorende tijdsbesteding. 

2. Bouwprofessionaliteit: 
verstand van bouwen en bouwprocessen. Hierbij gaat het om verstand van 
bouwen met betrekking tot programmeren, coördineren, ontwerpen en 
toetsen. Een opdrachtgever die redelijk veel verstand van bouwen heeft, 
heeft geen uitgebreide ondersteuning nodig tijdens het proces: 

• Behoefte en vraagspecificatie: in hoeverre is de opdrachtgever in 
staat om inhoudelijk zijn wensen te specificeren? 

• Proceskennis: heeft hij voldoende kennis van bouwprocessen en 
regelgeving om zelf een proces te kunnen ontwerpen/managen? 

• Zijn er leidinggevende/managementvaardigheden? 
• Zijn er projectmanagementvaardigheden? 
• Is men in staat om geleverde kwaliteit (advies, ontwerp, uitvoering) 

inhoudelijk te beoordelen? 

3. Specifieke interne aspecten: 
• Is de opdrachtgever samenwerkingsvaardig en heeft hij vertrouwen? Als 

een opdrachtgever geen vertrouwen heeft in de bouw, is het niet aan te 
raden om het gehele proces uit handen te geven. Is er sprake van één 
opdrachtgever of zijn er meerdere opdrachtgevers betrokken? 

• Is de opdrachtgever besluitvaardig? Hoe komen besluiten tot stand, wie 
heeft welke bevoegdheden, welke inspraak en medezeggenschap zijn 
noodzakelijk, welke delegatieafspraken zijn er gemaakt; welke 
onderlinge afhankelijkheid bestaat er? Een voorbeeld bij dat laatste is de 
onderlinge afstemming tussen de verschillende overheden. 

• Is de opdrachtgever gebonden aan specifieke verplichtingen (politiek, 
maatschappelijk, financieel of anderszins) die een bepaalde rol 
verplichten? 

4. Aanliggend vastgoed, opvolgende of voorafgaande projecten of andere 
omgevingsvariabelen die een bepaalde rol noodzakelijk maken. 

5. Financiering en bouwgrond. Hoe moet de financiering geregeld worden, is er 
bouwgrond aanwezig? 
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Bijlag14. 
Waar wensen particulieren zeggenschap over? 

Zeggenschap 
De particulieren hebben ook recht op zeggenschap binnen het woningbouwproject. Het is 
voor de particulieren van belang dat zij over genoeg zeggenschap beschikken om de 
eigen woonwensen te kunnen realiseren . In het onderzoek "Toekenning "zeggenschap" 
aan woonconsument door ontwikkelaars" is door Kleiren (2006) onderzoek verricht naar 
welke factoren en in welke mate particuliere opdrachtgevers zeggenschap willen hebben 
bij de ontwikkeling en realisatie van de eigen woning. Er moet wel gerealiseerd worden 
dat de doelgroep van dit onderzoek een ruimer budget had dan de doelgroep beschreven 
in dit onderzoek. 

In het betreffende onderzoek komt naar voren dat opdrachtgevers het zeer belangrijk 
vinden om zeggenschap te hebben over de volgende factoren: 

1. Positionering woning op kavel 
2. Indeling totale woning 
3. Oppervlakte kavel 
4. Ligging kavel binnen de wijk 
5. Positionering parkeerplek en garage op kavel 
6. Grootte woonkamer 
7. Materialisering (binnen) 
8. Grootte totale woning 
9. Bouwstijl/architectuurstijl 
10. Grootte keuken 
11. Grootte ouderslaapkamer 
12. Materialisering (buiten) 
13. Mate van afwerking woning door bouwbedrijf/ aannemer 
14. Erfafscheiding met buren 
15. Grootte badkamer 
16. Keuze type bouwsysteem 
17. Speciale woonwensen 
18. Levensloopbestendigheid 

Daarnaast vinden zei het redelijk belangrijk tot belangrijk dat zij zeggenschap hebben 
over de volgende factoren: 

19. Grootte hal/entree 
20. Grootte garage 
21. Grootte kinderslaapkamer 
22. Grootte toilet 
23. Soort installatie m.b.t. milieuvriendelijkheid 
24. Energiezuinige toepassingen 
25. Keuze bouwbedrijf/aannemer 
26. Architectkeuze 
27. Grootte zolder 

Tot slot vinden zei het onbelangrijk tot redelijk belangrijk dat zij zeggenschap hebben 
over de volgende factoren: 

28. Technische adviseurs (overige) 

De zeggenschapsfactoren als vermeld in het bovenstaande overzicht zijn gerangschikt 
naar aandeel van particulieren dat zeggenschap wil hebben op de betreffende 
zeggenschapsfactor. Volgens het onderzoek wenst een groot deel van de omschreven 
doelgroep dus zeggenschap over de positionering van de woning op het kavel en slechts 
een zeer klein deel van de doelgroep wenst zeggenschap over de keuze van de 
technische adviseurs(overig). Er is duidelijk waarneembaar dat de particulieren uit het 
onderzoek het zeer belangrijk vinden zeggenschap te hebben op het stedenbouwkundige 
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plan, de indeling van de woning en de grootte van de ruimten. Naar verwachting zijn dit 
resultaten die ook aangenomen kunnen worden voor een doelgroep met een lager 
budget, zoals de doelgroep omschreven voor dit onderzoek. In sommige specifieke 
gevallen zullen zeggenschapsfactoren niet of in mindere mate van toepassing zijn op een 
woningbouwproject met lagere stichtingskosten. In deze gevallen zullen deze factoren 
niet verder gebruikt worden. 
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Bijlage 15. 
Verdeling zeggenschap bij delegatiemodel 

In de tabel hieronder is voor het delegatiemodel van bemoeienis uiteengezet welke partij 
de betreffende zeggenschap zou moeten hebben over de uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren. Daarnaast is zichtbaar gemaakt d.m.v. welke uitgangspunten en 
zeggenschapsfactoren invloed uitgeoefend kan worden op de stichtings- kosten en/of de 
ontwikkelingstijd. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen van het model van het 
ontwikkelingsproces van co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. 

Toelichting van de uitgangspunten van een 
woningbouwproject In co-opdrachtgeverschap 

Doelgroep 
De corporatie zal voor een woningbouwproject In co
opdrachtgeverschap een bepaalde doelgroep voor ogen 
hebben. Deze wordt voor de werving van een collectief 
opgesteld. 

Maximale stichtingskosten 
Uit een doelgroep, die binnen het beleid valt volgt een 
maximum voor de stichtingskosten. De 
woningcorporatie heeft dus Indirect zeggenschap over 
de stichtingskosten. 

Projectgrootte 
Indien een locatle het uitgangspunt voor een project 
vormt Is de projectgrootte afhankelijk van het 
oppervlak van deze kavel. Daarnaast heeft de 
woningcorporatie zeggenschap over de projectgrootte. 

Kwaliteit woningbouwproject 
De algemene minimale kwaliteit van een 
woningbouwproject ligt vastgesteld In het bouwbeslult. 
Vaak hanteren corporaties materiaallijsten waaraan de 
huur- en koopwoningen aan moeten voldoen. Bij co
opdrachtgeverschap wordt de projectspecifieke 
kwaliteit door het collectief vastgesteld. Daarbij kan 
het collectief zich laten adviseren door de corporatie, 
mede op het gebled van het onderhoud. 

Planning 
Bij co-opdrachtgeverschap Is de woningcorporatie de 
Initiatiefnemer van het project en deze zal, zeker bij 
een herstructurering, een bepaald beeld voor ogen 
hebben m.b.t. de datum van de oplevering. Daarnaast 
heeft een woningcorporatie veel ervaring met het 
opstellen van planningen. 

Invloed van deze zeggenschap op de 
stlchtlngs- kosten en/of de ontwlkkellngstljd? 

Verlagen stichtingskosten 
De keuze van een specifieke doelgroep heeft invloed 
op de stichtingskosten, omdat een doelgroep een 
bepaald budget heeft dat resulteert In een maximum 
voor de stichtingskosten. In dit onderzoek Is de 
doelgroep omschreven als starters op de 
koopwonlngmarkt, wat resulteert In maximale 
stichtingskosten van ( 140.000,- VON 

Verlagen stichtingskosten 
Behoeft geen toelichting 

Verlagen stichtingskosten 
De projectgrootte heeft Invloed op de stichtings
kosten, omdat er door schaalvoordelen op de 
stichtingskosten bespaard kan worden. Een 
projectgrootte van +/- 25 woningen wordt als 
optimaal beschouwd. 

Verlagen stichtingskosten 
De voorgeschreven kwaliteit van een woning
bouwproject heeft direct Invloed op de stichtings
kosten van het project. Door geen hoge eisen op te 
nemen In het programma van eisen kan er op de 
stichtingskosten bespaard worden. 

Verkorten ontwikkellngstijd 
De planning heeft een zeer grote Invloed op de 
ontwlkkellngstljd en bouwtijd. Indien men een korte 
ontwlkkellngstljd wil realiseren zal er een strakke 
planning opgesteld moeten worden, waarin het 
collectief termijnen opgelegd krijgt waarbinnen zij 
handelingen uit het ontwikkelingsproces uit moeten 
voeren. 

Zeggenschap 
ligt volgens 
delegatie
model bij: 

Corporatie 

Corporatie 

Corporatie 

Collectief 

Corporatie 

138 



Toelichting van de zeggenschapsfactoren van 
een woningbouwproject In co-
opdrachtgeverschap 

Oppervlakte kavels 
De oppervlakte van een kavel Is afhankelij k van het 
budget van de particulieren. Het zou Ideaal zijn om de 
zeggenschap over de oppervlakte van de kavels bij 
het collectief te leggen, maar omdat de 
woningcorporatie een beeld heeft van het budget van 
de particulieren en om het ontwikkelingsproces te 
versnellen Is het verstandig deze zeggenschap bij de 
woningcorporatie te leggen. 

Ligging kavel In de buurt 
De ligging van de kavels binnen de buurt Is geheel 
afhankelijk van het stedenbouwkundige plan. Wie welk 
kavel toegewezen krijgt Is afhankelijk van de methode 
van toewijzing die door de corporatie Is opgesteld. 

Positionering woning(blok) op de kavels 
De positionering van een wonlng(blok) op een kavel Is 
afhankelijk van het ontwerp van de architect, dat 
gebaseerd Is op het P v. E. Dit wordt door het 
collectief opgesteld en door de woningcorporatie 
getoetst. 

Grootte totale woning 
De grootte van de totale woning Is vastgesteld In het 
Programma van Eisen. Dit wordt door de 
woningcorporatie en het collectief opgesteld. 
Daarnaast kunnen de particulieren d.m.v. Individuele 
wensen de woning uitbreiden. 

Indeling totale woning 
De particulieren voeren In de planfase Individuele 
gesprekken met de architect waarin zij de Individuele 
woonwensen kenbaar kunnen maken. De particulieren 
hebben dus de zeggenschap over de indeling van de 
totale woning en de architect zal ze hierin adviseren. 

Architectuur 
De architectuur van de woning Is vastgesteld In het 
Programma van Eisen. Dit wordt door het collectief 
opgesteld en door de woningcorporatie getoetst. De 
uiteindelijke architectenkeuze ligt bij het collectief. 

Materlallserlng (binnen) 
Het collectief heeft d.m.v. het Programma van Eisen 
zeggenschap op de materlaUsering van de binnenzijde 
van de woning. Dit wordt door het collectief opgesteld 
en door de woningcorporatie getoetst. Dit wordt door 
het collectief opgesteld en door de woningcorporatie 
getoetst. 

Materlallserlng (buiten) 
Het collectief heeft d.m.v. het P v E zeggenschap op 
de materlallsertng van de buitenzijde van de woning. 

Soort Installatie 
Het collectief heeft grote zeggenschap op de soort 
Installatie, omdat zij In het P v E een bepaalde 
installatie voor kunnen schrijven. 

Keuze aannemer 
Het collectief en de woningcorporatie stellen vast 
welke wijze van aanbesteding toegepast wordt. De 
voorkeur gaat, I.v.m. complexiteit van het project uit 
naar een onderhandse aanbesteding. De 
woningcorporaties en het collectief selecteren een 
aantal aannemers en het woningbouwproject wordt 
aanbesteed. 

Invloed van deze zeggenschap op de stlchtlngs-
kosten en/ of de ontwlkkellngstljd? 

Verlagen stichtingskosten 
De oppervlakte van de kavel heeft bij een m2 prijs 
direct Invloed op de grondprijs en dus Invloed op de 
stichtingskosten. En kleiner kavel resulteert In lagere 
stichtingskosten. Men moet wel realiseren dat het 
verkleinen van de kavel ten kosten kan gaan van de 
woon kwaliteit. 

Geen invloed 

Geen Invloed 

Verlagen stichtingskosten 
De grootte van de woning heeft direct Invloed op de 
stichtingskosten. En kleiner woning resulteert In 
lagere stichtingskosten. Men moet wel realiseren dat 
het verkleinen van de woning ten kosten kan gaan 
van de woonkwalltelt. 

Geen invloed 

Verlagen stichtingskosten 
De stijl van de architectuur heeft Invloed op de 
stichtingskosten. Een eenvoudige architectuur 
resulteert in lagere stichtingskosten. 

Verlagen stichtingskosten 
De matertaUsering van de woning heeft direct invloed 
op de stichtingskosten. Goedkoper matertaalgebruik 
resulteert in lagere stichtingskosten. 

Verlagen stichtingskosten 
De matertallserlng van de woning heeft direct Invloed 
op de stichtingskosten. Goedkoper materlaaigebruik 
resulteert In lagere stichtingskosten. 

Verlagen stichtingskosten 
De soort installatie heeft direct invloed op de 
stichtingskosten. Een eenvoudigere Installatie 
resulteert In lagere stichtingskosten. 

Verlagen stichtingskosten 
De methode van aanbesteden heeft Invloed op de 
stichtingskosten. Door te kiezen voor een openbare 
aanbesteding Is de kans groot dat er een scherpere 
aannemingssom bereikt kan worden. Daarnaast Is het 
aan te bevelen locale aannemers te selecteren voor 
de aanbesteding, omdat zei vaak een lagere prijs 
kunnen vragen, wat wederom bijdraagt aan lagere 
stichtingskosten. 

Zeggenschap 
ligt volgens 
delegatie-
model bij: 

Corporatie 

Corporatie 

Collectief 

Corporatie 
en Collectief 

particulieren 

Collectief 

Collectief 

Collectief 

Collectief 

Corporatie 
en Collectief 
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Toelichting van de zeggenschapsteetoren van Invloed van deze zeggenschap op de stlchtlngs• Zeggenschap 
een woningbouwproject In co- kosten en/ of de ontwlkkellngstljd? ligt volgens 
opdrachtgeverschap delegatie-

model bij: 

Keuze architect Verlagen stichtingskosten 
Het collectief en de woningcorporatie stellen In het De architectenkeuze heeft Invloed op de Collect ief 
plan van aanpak vast welke wijze de architect gekozen stichtingskosten, omdat de honoraria van architecten 
wordt. Vaak zal er door de woningcorporatie en het verschillen. 
collectief een aantal architecten geselecteerd worden Verkorten ontwlkkellngstljd 
(circa 6), die vervolgens hun .. VISie en plan Door voor een architect te kiezen die bekend Is met 
presenteren. Uit deze selectie maakt het collectief de het proces van co-opdrachtgeverschap kan mogelijk 
definitieve archltectenkeuze. het ontwikkelingsproces verkort worden. 

Keuze technische adviseurs Verlagen stichtingskosten 
Slechts een zeer klein deel van de particulieren wenst De keuze van de technische adviseurs heeft invloed Corporatie 
zeggenschap over de keuze van de technische op de stichtingskosten, omdat de honoraria van 
adviseurs. Daarom ligt de zeggenschap bij de adviseurs verschillen. 
wonlngcorporl!ltle, omdat deze een goede re latie heeft 
met adviseurs. 
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Bijlage 16. 
Te verstrekken informatie bouwvergunning 

Voor een reguliere bouwvergunning dienen de 
volgende stukken aangeleverd te worden: 

01 Kwaliteitsverklarlngen, gelijkwaardlgheidsverklaringen e.d. 
02 Overziehtslijst I verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden 
03 Plattegronden en doorsnedetekeningen 
04 Aanduiding bestemmlngen 
OS Afmetingen perceel en situering 
06 Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen 
07 Inrichting parkeervoorzieningen 
08 Indienlngsvereisten Agrarische Adviescommissie 
09 Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening 
10 Geveltekeningen en belendende bebouwing 
11 Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen 
12 Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing 
13 Indieningsvereisten vrijstelling bestenliT.ingsp!an 
14 Belastingen en belastingcombinaties constructie 
15 De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie 
:16 Gegevens en bescheiden Wet Bîbob 
17 EPe-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid 
18 Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie 
19 Daglichttoetreding 
20 Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht 
21 Brandveiligheid en rookproductie 
22 Brand- en rookcompartimentering 
23 Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen 
24 Noodstroomvoorziening en -verlichting 
25 Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten 
26 Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen 
27 Riolering en hemelwaterafvoeren 
28 Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten 
29 Drinkwater- en warmwatervoorzieningen 
30 Inbraakwerendheid 
31 Weren van ratten en muizen 
32 Gebrulksfunctie en afmetingen van ruimten 
33 Opslagplaats afvalstoffen 
34 Opslagplaats gevaarlijke stoffen 
35 Stalllngsrulmte voor fietsen 
36 Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheld van ruimten 
37 Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 
38 Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening 
39 Aandulding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten 
40 Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein 
41 Draalrichting draalende delen 
42 Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats 
43 Brandveiligheidinstallaties 
44 Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen 
45 Rapportage bodemgesteldheid 
46 Indieningsvereisten experimentele bouw 
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Bijlage 17. 
Intervievvprotocol 
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Snel en goedkoop woningen bouwen 
met een 

Woningcorporatie 

Onderzoek naar de mogelijkheden om in co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie in een kortere ontwikkelingstijd woningen 

met lage stichtingskosten realiseren 

Intervievvprotocol 

Naam Jaap Zehenpfenning 
Opleiding: Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 
Mastertrack Real Estate Management & Development 

Datum: Januari 2007 
Afstudeeronderwerp Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
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Introductie: 

• Voorstellen interviewer 
• Opzet interview 
• Functie van geïnterviewde 
• Toelichting onderzoek m.b.v. onderzoeksmodel 

Onderwerp 1. 
Particulier Opdrachtgeverschap 

• 
• 
• 

Onderwerp 2. 
Woningcorporaties 

• 
• 

Onderwerp 3. 
Stichtingskosten 

• 
• 

Onderwerp 4. 
Ontwikkelingstijd en Bouwtijd 

• 
• 

Onderwerp 5. 
Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 

• 
• 

Onderwerp 6. 
Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap 

• 
• 
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Bijlage 18. 
Verslag interviews 
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Snel en goedkoop woningen bouwen 
met een Woningcorporatie 

Onderzoek naar de mogelijkheden om in co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie in een kortere ontwikkelingstijd woningen 

met lage stichtingskosten realiseren 

Interviewer 
Opleiding: 

Datum: 
Bedrijf: 
Geïnterviewde: 

Introductie: 

Verslag Expert Interview 

Jaap Zehenpfenning 
Technische Universiteit Eindhoven 

12-01-2007 
Portaal Utrecht 
Bart van der Laag 

Bart van der Laag is manager marktontwikkeling bij de Portaal vesting Utrecht. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Ervaring met CPO: De Kersentuin --> 65 koop en 23 huurwoningen 

Woningcorporaties 

SWK ateliers --> kunstenaars op zoek naar woon/atelierruimte 
't Kledingmagazijn --> ouders gehandicapte kinderen 
Vooral projecten met een combinatie van huur- en koopwoningen 
in CPO 

Portaal --> Aanbieden van meer dan wonen alleen. Mogelijk woongemeenschappen 
ontwikkelen d.m.v. CPO 

Portaal wijst er op dat de positie van de grond binnen CPO een zeer belangrijke rol 
speelt in het proces en dit een uitgangspunt kan vormen voor het nemen van initiatief. 

Stichtingskosten 
Portaal hanteert ook de grens van € 140.000,- voor een goedkope woning, en merkt op 
dat deze grens goed gekozen is. 

Gestapelde woningen bouwen is duurder dan grondgebonden woningen bouwen. 
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Ontwikkelingstijd en Bouwtijd 
De communicatie tussen een gemeente en een woningcorporatie wordt binnen Vinex 
projecten als vrij optimaal ervaren, echter bij herstructurering kan deze verder 
geoptimaliseerd worden. 

De vertragingen worden volgens Portaal vaak veroorzaakt door discussies over 
grondprijzen. Deze zullen volgens Portaal niet op te lossen zijn, door tegengestelde 
belangen. 

Mogelijk ontwikkelingsproces verkorten door vroegtijdig in te springen in 
bezwaarprocedures en dus niet termijnen af te wachten. 

Gemeenten zouden sneller kunnen handelen, indien er een grotere mate van 
verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de nieuwbouwproductie aanwezig zou zijn. 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Een vertrouwenspersoon aanstellen. Vervolgens deze rol niet door gemeente laten 
verrichten, omdat deze het algemene belang van het project hoger in het vaandel zal 
hebben staan dan het individuele belang van de particulieren. 

De voornaamste reden voor Portaal om tot co-opdrachtgeverschap over te gaan is de 
mogelijkheid bijzondere groepen te huisvesten, dikken kunnen zorgbehoevende, 
ouderen, maar ook lage inkomens zijn. Door een project in combinatie met 
huurwoningen aan te bieden komt het nog meer in de buurt van de care-business. 

Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap 
Portaal adviseert de start van de initiatieffase anders vorm te geven. Volgens Portaal 
vormt een beschikbaar collectief of een beschikbare locatie het uitgangspunt voor een 
project in co-opdrachtgeverschap. 

Gedurende de realisatie zal het collectief moeten beslissen over meerwerk en 
planwijzigingen. 
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Snel en goedkoop woningen bouwen 
met een Woningcorporatie 

Onderzoek naar de mogelijkheden om in co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie in een kortere ontwikkelingstijd woningen 

met lage stichtingskosten realiseren 

Interviewer 
Opleiding: 

Datum: 
Bedrijf: 
Geïnterviewde: 

Introductie: 

Verslag Expert Interview 

Jaap Zehenpfenning 
Technische Universiteit Eindhoven 

16-01-2007 
Domein Eindhoven 
Bert Kaiser 

Bert Kaiser is procesmanger bij de afdeling vastgoedontwikkeling van Domein. De 
functie richt zich voornamelijk op stedelijke vernieuwingings projecten. De 
beleidsafwegingen en ambities van projecten worden binnen de sector strategie en 
beleid gemaakt. 

Ervaring met CPO: De Bloemenbuurt 7 stedelijke vernieuwing van 350 woningen in 
collectief PO 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Momenteel worden vooral projecten met een combinatie van huur- en koopwoningen in 
CPO ontwikkeld 

Woningcorporaties 
Domein --> Aanbieden van meer dan wonen alleen. Meer keuzemogelijkheden voor 
zowel huurders als kopers. 

Bert Kaiser benadrukt de competentie van woningcorporaties om woningen met lage 
stichtingskosten te kunnen ontwikkelen. 

Stichtingskosten 
Domein benadrukt dat zij de kwaliteit hoog ij het vaandel hebben staan. Zij willen geen 
woningen realiseren met een vloeroppervlak kleiner dan 85 m2 • Dit in verband met het 
toepassen van WoonKeur. 

Bert Kaiser is van mening dat in een woning met een zeer kleine beukmaat, bijv. < 5,40 
m, de vrije indeelbaarheid niet gegarandeerd kan worden. 
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Bert Kaiser adviseert slim om te gaan met parkeren. Door de vaak hoge parkeernorm 
gaan veel m2 kaveloppervlak teniet aan parkeren. 

Bert Kaiser is van mening dat het moeilijk is de grond over te dragen met 
overdrachtsbelasting i.p.v. btw, in verband met de dan benodigde vroege overdracht van 
de grond. 

Bert Kaiser adviseert naar de mogelijkheden van een projectfinanciering te informeren. 

Ontwikkelingstijd en Bouwtijd 
De kwaliteit van de communicatie tussen een gemeente en een woningcorporatie neemt 
naar idee van Bert Kaiser toe indien de gemeente belang heeft bij een project. 

Daarnaast wijst Bert Kaiser er op dat ook bij herbestemmingen vaak een art. 19 
procedure dooropen dient te worden. 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
De voornaamste reden voor Domein om tot co-opdrachtgeverschap over te gaan is de 
mogelijkheid huurders en kopers meer keuzevrijheid te geven. Een bijkomend voordeel 
in de huursector is de positievere waardeontwikkeling van het vastgoed. Dit is echter 
nog niet bewezen. 

Bovendien brengt co-opdrachtgeverschap in de huursector volgens Bert Kaiser minder 
mutaties met zich mee dat financieel voordeel met zich meebrengt, omdat de 
mutatiekosten hierdoor verlaagd worden. Tot slot heeft co-opdrachtgeverschap geen 
afzetrisico, omdat alle particulieren al bekend zijn. 

Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap 
Bert Kaiser is van mening dat pas bij een daadwerkelijk geschil een vertrouwenspersoon 
aangesteld dient te worden. Binnen co-opdrachtgeverschap zou vertrouwen in elkaar 
volgens hem voorop moeten staan. 

Bert Kaiser wijst er op dat bij de grondoverdracht een slapende Vereniging van 
Eigenaren opgericht dient te worden. Deze wordt actief bij de oplevering van de 
woningen, wanneer de kopersvereniging ophoud te bestaan. 

Het opleiden van de particulieren is van zeer groot belang. De woningcorporatie kan dit 
invullen door bijvoorbeeld een opleidingsplan te schrijven met de particulieren. 
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Snel en goedkoop woningen bouwen 
met een Woningcorporatie 

Onderzoek naar de mogelijkheden om in co-opdrachtgeverschap met 
een woningcorporatie in een kortere ontwikkelingstijd woningen 

met lage stichtingskosten realiseren 
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Opleiding: 

Datum: 
Bedrijf: 
Geïnterviewde: 

Introductie: 

Verslag Expert Interview 

Jaap Zehenpfenning 
Technische Universiteit Eindhoven 

06-02-2007 
Bouwen in eigen Beheer (BieB) Eindhoven 
Henk Vlemmix 

Dhr Vlemmix is directeur bij bureau Bouwen in eigen beheer (Bieb) in Eindhoven. Bureau 
BieB begeleid particulieren bij projecten in CPO en adviseert partijen die met CPO aan de 
slag willen gaan 

Ervaring met CPO: BieB begeleid momenteel ongeveer 30 projecten in CPO. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Henk Vlemmix bevestigd de beschreven KSF en knelpunten en risico's en heeft geen 
aanvullingen 

Woningcorporaties 
Henk Vlemmix bevestigd de beschreven kerncompetenties en heeft geen aanvullingen. 

Stichtingskosten 
De genoemde inhoud van maximaal 413 m3 was een paar jaar geleden eenvoudig te 
realiseren voor €140.000,- maar door de stijgende prijs van aanbestedingen anno begin 
2007 moeilijker te realiseren. Men zal moeten zakken naar een inhoud van ongeveer 350 
m3. 

Henk Vlemmix merkt op dat een starterslening vaak niet te combineren is met 
Koopgarant. Dit staat simpelweg in de voorwaarden van een starterslening vernoemd. 

Henk Vlemmix benadrukt nogmaals dat de markt van de aannemers anno eind 2006 aan 
het veranderen is, waardoor deprijs van de aanbestedingen aan het toenemen is. 
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Ontwikkelingstijd en Bouwtijd 
Geen opmerkingen en aanvullingen 

Co-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie 
Geen opmerkingen en aanvullingen 

Ontwikkelingsproces co-opdrachtgeverschap 
Henk Vlemmix adviseert een tijdlijn aan het model toe te voegen. M.b.t. de invulling van 
de tijdslijn bestempeld hij voorzichtig te zijn in het vermelden van een tijdspad. 
Ontwikkelingstijd is erg afhankelijk van het te doorlopen proces en procedures. Enkel de 
kortst mogelijke ontwikkelingstijd kan aangegeven worden. 

Om vertragingen in de initiatieffase te voorkomen adviseert Henk Vlemmix direct zowel 
de eigen huurders als derden uit te nodigen. In procedures kan vastgelegd worden dat 
de eigen huurders dan als nog voorrang krijgen. 

Henk Vlemmix verteld uit zijn ervaring dat de initiatieffase en definitiefase in het 
gunstigste geval 6 maanden in beslag nemen. Bij tegenslagen of een complex project 
zoals een herstructurering neemt deze tijdsperiode explosief toe. 

Henk Vlemmix verteld uit zijn ervaring dat de planfase in het gunstigste geval 10 
maanden in beslag neemt. Bij procedures zoals art. 19 of andere vertragingen zal deze 
tijdsperiode toenemen. 

Henk Vlemmix verteld uit zijn ervaring dat de realisatiefase ongeveer 12 maanden in 
beslag neemt. 
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