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Collectief particulier opdrachtgeverschap: 

markt voor bouwers 

I CPO-markt voor bouwondernemers: aanleiding en vraagstelling 

De Stichting RRBouw heeft een onderzoek gedefinieerd naar Collectief Particulier O pdrachtge-

verschap, oftewel CPO, inmiddels ook wel ‘bouwgroep’, ‘bewonersgroep’  of ‘zelfb ouwgroep’ 

genoemd.
1
  

Aanleiding hiervoor is het rijksbeleid dat 30% van de woningbouw voor rekening zou moeten 

komen van particuliere opdrachtgevers (PO en CPO), mede om de zeggenschap van wooncon-

sumenten te vergroten. De doelstelling voor (C)PO van het Rijk wordt nog niet gehaald, maar 

heeft wel een impuls gegeven aan de vraag van particulieren naar woningbouw en de oriëntatie 

van bouwbedrijven en gemeenten op dit marktsegment.  

De ontwikkeling is naar een vraaggestuurde woningbouwmarkt. Voor PO en CPO is er dus een 

markt te winnen. De gemeente Almere heeft bijvoorbeeld gekozen voor 30% aanbod van kavels 

voor PO en CPO: de programmering en organisatie van de gemeente is hierop ingesteld en in 

vier jaar heeft Almere al 1.000 kavels voor (C)PO uitgegeven. De provincie Noord-Brabant sti-

muleert gemeenten en CPO-groepen met succes. In één jaar tijd zijn er in Noord-Brabantse 

gemeenten 40 CPO-plannen met in totaal ongeveer 820 woningen in ontwikkeling. Terwijl de 

projectmatige woningbouw door de crisis in aantallen is gehalveerd, blijft (C)PO in omvang 

redelijk op peil. Hoewel voor meer (C)PO vooral gemeenten voor meer kavelaanbod moeten 

zorgen, is de nieuwe regering van plan ruimte voor meer (C )PO te creëren. (C)PO is geen m o-

degril; het is een duidelijk marktsegment dat zijn plaats in gemeentelijk woonbeleid verdient 

en door marktpartijen kan worden bediend. Corporaties kunnen ook met CPO aan de slag, maar 

voor bouwondernemers is oriëntatie op CPO haast een must, in ieder geval een kans in de 

markt.    

 

Stichting RRBouw wil in dit kader leden van Bouwend Nederland stimuleren om actief bij te 

dragen aan de doelstelling van het rijk.   

In dit onderzoek is daarom via documentenonderzoek en casestudies geïnventariseerd: 
 Aan welke (praktische) zaken moeten bouwondernemers invulling geven om het pad voor 

collectieve particuliere opdrachtgevers (CPO) in het plan - en bouwproces te effenen?  

 Welke knelpunten (kunnen) daarbij optreden? 

 Hoe kunnen deze knelpunten aangepakt worden?  

 Hoe kan de communicatie met de CPO-klant worden geoptimaliseerd? 

II Typering CPO 

Definitie PO volgens het rijk:  

“een consument of een groep consumenten, in dat laatste geval georganiseerd als rechtspe r-

soon zonder winstoogmerk, heeft de volledige juridische zeggenschap over en draagt veran t-

woordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning.”   

 

Zeggenschap voor particulieren over de kwaliteit van het eindproduct, over de inzet en hoogte 

van beschikbare middelen (geld) en het tempo staat centraal bij CPO. De bouwkolom wordt 

 
1
  Het onderzoek is namens RRBouw begeleid door:  Mathieu van Rooij, senior beleidsmedewerker Ec o-

nomische Zaken en Verenigingszaken, Bouwend Nederland; en Hannie Stappers, adviseur Markt en 
Overheid, Bouwend Nederland Regio Zuid. 
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immers omgedraaid wanneer de particulier opdrachtgever wordt. Zeggenschap is geen absoluut 

gegeven maar doet zich voor in verschillende gradaties:  

 

Zeggenschap  Soort aanpak 

Volledige zeggenschap  Individueel particulier opdrachtgeverschap (PO)  

Met andere particulieren gedeelde zeggenschap  Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)  

Met ontwikkelaar gedeelde zeggenschap  Medeopdrachtgeverschap (MO)  

Keuzevrijheid (opties)  Consumentgericht bouwen  

(Vrijwel) geen zeggenschap  Seriematige bouw  

 

Zeggenschap hoeft niet in te houden dat elk onderdeel van de woning opnieuw  moet worden 

ontworpen. Gebruikmaken van catalogus- of systeembouw of zoals ook wel genoemd: concep-

tueel bouwen kan kostenefficiënt zijn en tijdwinst opleveren. Gekoppeld aan zeggenschap is 

het dan wel van belang dat de particulier zelf kiest voor deze werkwijze. De bouwprofessionals 

zijn in deze slechts aanbieders van mogelijkheden.  

Onderscheidende kenmerken van PO zijn dat de particulier:  

 Initiatiefnemer is 

 De kavel bezit 

 Opdrachtgever is 

 Volledige zeggenschap over proces en resultaat heeft  

 Zijn eigen bouwpartners kiest  

 Financiert 

 Het risico draagt  

 

De belangrijkste motieven voor de particulier om voor (C)PO te kiezen zijn:  

 De kwaliteit van het aanbod sluit niet aan op de vraag  

 Het gewenste product is niet betaalbaar terwijl (C)PO wel mogelijkheden daartoe biedt  

 

Voor de particulier gaat dit proces gepaard met risico’s:  

 Bij vertraging lopen de kosten voor de grond door  

 De totale stichtingskosten kunnen hoger uitpakken dan begroot  

 Kwaliteit/eindresultaat kan tegenvallen  

 

Om risico’s te reduceren heeft de CPO’er kennis nodig of begeleiding die met kennis kan onder-

steunen. Een nieuwe rol in de bouwkolom is dan ook de rol van procesbegeleider. Voor de 

bouwondernemer kunnen bij (C)PO juist voordelen resulteren: 

 Het verkooprisico wordt geminimaliseerd  

 Tijdwinst vanwege ontbreken verkoopfase  

 

CPO vraagt van de bouwondernemer een tijdsinvestering voor het aanpassen van werkwijze en 

product. Want werken in opdracht van particulieren houdt in dat de des kundigheid van de 

bouwondernemer veel meer via advies en het creëren van mogelijkheden tot zijn recht dient te 

komen, terwijl de beslissing aan de particulier wordt overgelaten.   

Kenmerken CPO 

CPO kent vele verschijningsvormen en wordt door diverse doelgroepen aangepakt om hún 

droomhuis te verwezenlijken. Het zijn zowel hogere als lagere inkomens, ouderen, (jonge) g e-

zinnen en jongeren, mensen met een niet -Nederlandse afkomst, mensen met beperkingen en 

zorgbehoeften die - al dan niet collectief - meedoen op de markt van CPO.  
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Hetgeen gebouwd wordt door de CPO’ers blijft niet beperkt tot woningen (vrijstaande, twee-

kappers, rijwoningen en appartementen) alleen. Het komt regelmatig voor dat ook (delen) van 

de woonomgeving of voorzieningen - al dan niet op basis van een thema - worden gerealiseerd. 

Voorbeelden van voorzieningen zijn: gemeenschappelijke tuinen, huiskamers, muziek -, klus- en 

wasruimten, een projectenhuis, kinderopvang, wasserette, parkeergarage, café, klein theater, 

watersportfaciliteiten en bedrijfsruimten. Ook het ecologisch of duurzaam bouwen is een b e-

kend thema voor CPO’ers.  

De schaalgrootte van de projecten verschilt aanzienlijk. Er zijn projecten met 2, 3 of 4 o p-

drachtgevers maar er zijn ook groepen met 50 tot 100 opdrachtgevers. Gemiddeld in  Brabant is 

de groepsgrootte 20 opdrachtgevers. Ook de ontwikkellocatie verschilt in schaalgrootte en 

loopt van heel kleinschalig naar locaties met circa 1.000 woningen (Almere) die in (C)PO wo r-

den gerealiseerd.  

Nieuwe kansen voor CPO liggen sinds het grote succes in Spangen (Rotterdam) in de stedelijke 

vernieuwing. Bestaande woningen lenen zich goed voor CPO. Particulieren kunnen tegen een 

betere prijs woningen renoveren en de kwaliteit realiseren die zij voor ogen hebben. Functi e-

verandering, historisch stads- of dorpsgezicht behouden of optoppen, het kan allemaal met 

(C)PO. Ook samenvoegen behoort tot de mogelijkheden en kan in gebieden waar krimp actueel 

is een goede oplossing zijn voor het voldoen aan de vraag naar kwaliteit. Bovendien is ve r-

nieuwbouw duurzamer dan sloop-nieuwbouw.  

 

  

III CPO: vraag en aanbod 

Het aantal woningen dat via PO (inclusief CPO) is gerealiseerd in 2000 -2007  betreft circa 9.200 

woningen per jaar. In het landsdeel Zuid blijft PO redelijk stabiel rond 20%, in het Westen blijft 

PO gering. In gemeenten met minder dan 70.000 inwoners werd in 2006 ongeveer 20% met PO 

gerealiseerd. In grotere gemeenten is PO een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel met een aan-

deel van 6% in 2006.  

Over woningbouw via alleen CPO is betrekkelijk weinig bekend. Uit een inventarisatie blijkt dat 

er sinds 1981 6.500 woningen met CPO zijn gerealiseerd. De recente praktijk van provincie 

Noord-Brabant laat echter zien dat – met een passend stimuleringsprogramma en budget – veel 

grotere aantallen tot de mogelijkheden behoren: in één jaar 40 CPO-projecten met 820 wonin-

gen.  

De vraag naar PO is aanzienlijk groter dan het aanbod. Volgens het WoON 2009 betreft de po-

tentiële vraag naar PO voor gemeenten met minder dan 70.000 inwoners ongeveer 165.000 

huishoudens,  waarvan 25.000 (15%) huishoudens belangstelling hebben voor CPO. In gemeen-

ten groter dan 70.000 is de vraag ongeveer 150.000, waarvan 40.000 (26,5%) met interesse 

voor CPO. Bouwtijd (20%) en kostenstijging (40%) zijn de belangrijkste factoren om af te haken. 

Maar zelfs dan is de vraag groter dan het huidige aanbod en het beleidsmatig gewenste aanbod 

van ongeveer 15.000 tot 18.000 woningen per jaar.  
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Een extra motivatie om met CPO aan de slag te gaan is het gegeven dat (C)PO behoorlijk crisis-

bestendig is. Terwijl de projectmatige woningbouw door de crisis in aantallen is gehalveerd, 

blijft (C)PO in omvang redelijk op peil.  

Het type CPO-woningen dat gewenst wordt, varieert sterk. Niet alleen duurdere vrijstaande 

woningen worden gevraagd, ook kleinere, goedkopere vr ijstaande woningen op kleinere kavels 

zijn in trek. Meer kamers en/of een grotere woonkamer zijn specifieke wensen van eigenbo u-

wers, zowel bij vrijstaand, tweekappers/rijwoningen als bij appartementen. De prijsklasse waar 

geïnteresseerden zoeken verschilt wel: geïnteresseerden voor appartementen zoeken vooral in 

de goedkopere prijsklasse; zij die een vrijstaande woning wensen meer in de hogere prijsklasse.  

Aanbodsturing is een van de redenen waarom er veel (51%) in het duurdere segment wordt 

gebouwd. De tweekappers/rijwoningen en appartementen worden vooral voor het lagere en 

middensegment gebouwd.  

Marktinformatie 

Marktinformatie over CPO is vrij beperkt. Het landelijk WoON geeft voor de vraag inzicht op 

landelijk niveau. Nadere analyse van het dit onderzoeksbestand kan gegevens opleveren op 

landsdeelniveau en op regionaal niveau (als het aantal respondenten in het onderzoek vo l-

doende is). Bij sommige gemeenten is dit ook mogelijk indien er een grotere steekproef is g e-

nomen. Gemeentelijk woningbehoeftenonderzoek kan ook informatie over de vraag bieden.  

Die informatie kan ook in een gemeentelijke woonvisie zijn opgenomen.  

De ontwikkeling van de productie van (C)PO kan op gemeenteniveau met CBS (statline) via in-

ternet in beeld worden gebracht .  

De gemeente kan beschikken over ervaringscijfers over de belangstelling voor CPO naar aanle i-

ding van concrete aanbiedingen van bouwkavels voor CPO. Dit kan de bouwondernemer zelf 

ook uitvoeren door via lokale of regionale media een kavel voor CPO aan te bieden.  

IV CPO: partijen, rollen en het proces 

Partijen en rollen 

De particulier, meestal een groep van 2 tot 50 huishoudens, wordt opdrachtgever. Dat is essen-

tieel voor CPO. Maar ook de rollen voor andere betrokkenen veranderen hierdoor. Twee nieuwe 

rollen worden in de bouwkolom toegevoegd:  

 Procesbegeleider   

 Kennis overdragen  

 Adviseren over a) vormgeven van de stichting/vereniging en b) fiscale en financiële 

vraagstukken. 

 Begeleiden van het groepsproces voor de besluitvorming en voortgang.  

 Begeleiden van onderhandelingen of het voeren van onderhandelingen namens de 

CPO’ers.  

 Achtervang  

 De voorfinanciering van de plankosten.  

 Neemt (tijdelijk) de woningen over waarvoor nog geen kandidaat is (afzetrisico).  

 Neemt het gehele project over wanneer het aantal deelnemers onder een  bepaald 

minimum daalt. 

Positionering in de CPO-markt: vier modellen 

Dat er kansen liggen wordt niet alleen bepaald door het toepassen van CPO op zich. Kansen 

voor aannemers om een grotere rol in de bouwkolom te vervullen komen vooral voort uit ve r-

dergaande standaardisering van deelproducten (prefab, systeembouw en catalogusbouw, co n-

ceptueel bouwen). CPO is een mooie gelegenheid om dergelijke standaardisaties toe te passen 
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en dus als bouwondernemer in een vroegtijdig stadium als opdrachtnemer – in opdracht van 

particulieren - werkzaamheden te verrichten.  

Voor de bouwondernemer liggen er kansen om de betrokkenheid in het proces te vergroten. Er 

zijn vier modellen: 

 In de picture bij aanbesteding is de meest traditionele vorm en vereist het etaleren van 

kennis en ervaring op het gebeid van CPO.  

 Meedoen op de markt van spontane groepen vraagt om een pro -actieve houding waarbij 

de bouwondernemer zelf op zoek gaat naar mogelijke initiatieven met het doel vroeg in het 

proces deel te nemen (ontwerp, achtervang, bouwen).  

 Via eigen grondpositie opdrachten verwerven kan een strategische keuze zijn om zo een 

groter plangebied te kunnen ontwikkelen. Het betreden van de markt op deze wijze geeft 

ook mogelijkheden om een grotere rol te spelen in het proc es (haalbaarheid, gronduitgifte 

enzovoort). 

 Als CPO-begeleider optreden is in de meest zuivere vorm een onafhankelijke positie (dus 

niet bouwen) die vooral gericht is op het goed laten verlopen van het proces en het onde r-

steunen van de groep (groepsprocessen, specialistische taken uitvoeren zoals vergunnin-

gen/subsidies aanvragen). In de praktijk komt het vooral voor dat bouwondernemers delen 

van deze begeleidingsrol oppakken terwijl er geen sprake is van onafhankelijkheid. Dit kan 

maar wees alert op mogelijke belangentegenstellingen. 

Beleid overheden als kader 

Het Rijk wil bouwen in opdracht van particulieren stimuleren en heeft daarvoor subsidie ter 

beschikking, is een informatiecampagne gestart (zie ICEB.nl) en heeft in 2010 een expertteam 

opgericht. De provincies zijn budgethouder van de subsidie. In Brabant wordt aan de particuli e-

ren subsidie gegeven voor de kosten van het voortraject en/of de professionele begeleider. 

Sommige provincies hebben op aanbeveling van de SEV een handboek laten opstellen. Voor de 

bouwondernemer is het van belang het gemeentelijk beleid vooraf te bekijken: wat zijn de 

doelstellingen van de gemeente, komt CPO hierin voor, heeft de gemeente al ervaring opg e-

daan met CPO, hoe gaat de gemeente om met haar grond - en RO-beleid en hoe gedetailleerd 

heeft de gemeente haar kaders opgesteld? Maar ook: hoe is CPO organisatorisch verankerd? Is 

er een vaste projectleider of moet de particulier en ook de bouwondernemer alle loketten 

langs? Is de gemeente strak in de leer met regels voor vooral kwaliteit (bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitplan), dan zal CPO moeilijk te realiseren zijn. Weeg dit vooraf af. Bedenk  een 

strategie om hiermee om te gaan.  

Vaak wordt door gemeenten een kavelpaspoort opgesteld waarin de spelregels (o.a. bebo u-

wingsmaten, kleur- en materiaalgebruik, bepalingen over de planning, procedures) voor grond-

uitgifte staan. Door eigenbouwers wordt dit positief beoordeeld. Grondprijsbepaling kan i n-

vloed hebben op het verloop van het proces.  Door voor CPO gelijke prijzen te rekenen als bij 

vergelijkbare projectmatige woningbouw in vergelijkbare locaties hoeft er geen knelpunt te 

zijn. Voor het lagere prijssegment wordt grond ook wel tegen een lagere prijs uitgegeven, maar 

dan wel met een antispeculatiebeding.  

Initiatief en CPO-groep 

Het initiatief voor CPO kan bij verschillende partijen ontstaan. Als het initiatief bij particulieren 

lag dan is sprake van een spontane groep. Vaak is er dan een sterke binding tussen de leden. In 

andere gevallen is de groep geworven door de gemeente, corporatie, ontwikkelaar of  bouwon-

dernemer. Meestal via advertenties, prijsvragen, informatieavonden of bijvoorbeeld excursies. 

Het komt voor dat er groepsleden zijn die niet zozeer voor CPO kiezen maar vooral gaan voor 

het gewenste eindproduct. Dit kan in het groepsproces belemmerend werken. Is de groep gro-

ter dan 50, dan is het aan te raden de groep te splitsen dan wel het project te faseren. Is er 
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sprake van overinschrijving bij het werven van een groep, dan heeft het de voorkeur om via 

loting te bepalen wie in aanmerking komt.  

De bewonersgroep dient bij voorkeur (ook voor krijgen subsidie):  

 Verenigd te zijn in een rechtspersoon (vereniging of stichting) en in haar statuten vast te 

leggen: 

 Wat de doelstellingen (ambities) zijn  

 Dat er geen winstoogmerk is  

 Dat de leden gelijkwaardige zeggenschap en invloed hebben  

 Professionele begeleiding te hebben  

 Een achtervang hebben (van een corporatie of bouwer) die ten minste afzetrisico’s afdekt 

of die bij het uit elkaar vallen van de groep de ontwikkeling voortzet.  

Aanbesteding 

Aanbesteding is in de meeste projecten meervoudig onderhands. De prijs is het belangrijkste 

criterium voor de CPO-groep. Een verschil met seriematige bouw is dat er veel meer opties 

geprijsd moeten worden, hetgeen tijd kost. Daar komt bij dat er vaak wijzigingen aan het  ont-

werp zijn doordat de prijs voor het oorspronkelijke ontwerp te hoog uitpakt. Deze gang van 

zaken biedt kansen voor bouwondernemers om eerder in het proces betrokken te zijn. Rekenen 

en tekenen kan dan gelijk opgaan. De tevredenheid zal ook toenemen als  het bestek goed uit-

gewerkt is, dat vergroot het beeld van het eindproduct.  

Het is van belang om voor particuliere opdrachtgevers garanties in te bouwen. Zo lopen part i-

culieren het risico dat zij de afzonderlijke opdrachtnemers niet goed aansturen. Profess ionals in 

de bouwkolom zouden hiervoor met elkaar een passend garantieproduct kunnen ontwikkelen 

of bestaande garanties kunnen aanpassen. Tegelijkertijd zit hier ook een kans in voor bouwon-

dernemers: door de rol van hoofdopdrachtnemer in een vroeg stadium te pakken, kan de 

bouwondernemer de constructeur en ontwerper ‘medeaansturen’. Door de eigenbouwers 

wordt deze wijze van organiseren als een succesfactor gezien.  

Particulieren hebben ook behoefte aan transparantie in het bouwplan, de planning en prijs-

vorming en een toets op de prijs. Stel contracten op in begrijpelijke taal. Aandachtspunten: een 

goede uitleg over werkbare dagen, 5% depotregeling en goede afspraken over bouwkostensti j-

ging. 

Goed meedenken in de ontwerpfase is van groot belang. Gebruik hiervoo r ter inspiratie refe-

rentieprojecten, ideeënboeken, basisontwerpen of werk samen met een architect. Zorg voor 

een goede fasering in het ontwerpproces. Punten die niet direct besloten hoeven worden, ku n-

nen naar achteren verschoven worden (bijvoorbeeld de afbouw). Geef wel goed aan wat er (als 

gevolg van de ruwbouw, leidingwerk) wel en niet meer mogelijk is.  Een bouwondernemer kan 

zich hierbij verder onderscheiden op het vlak van kwaliteit van communicatie.  

Bouw en oplevering 

In de bouwfase zijn coördinatie en communicatie de belangrijkste aandachtspunten. Maak een 

vaste opzichter verantwoordelijk voor het realiseren van de juiste opties in de juiste woning. En 

wees voorbereid op veranderingen in het ontwerp: zowel van de zijde van de opdrachtgever als 

aan de zijde van de bouwondernemer. Zorg bij knelpunten dat de communicatie direct op gang 

komt en dat het bespreekpunt goed wordt afgewikkeld. Zorg voor één aanspreekpunt of bou w-

coördinator! 

Oplevergeschillen doen zich bij CPO minder voor. Geschillen die in verh ouding vaker voorkomen 

gaan over afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp en de prijs, de kaveloppervlakte en 

relatief veel niet nader gespecificeerde knelpunten.  
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V Aanbevelingen voor CPO-projecten 

Met de ervaringen uit de praktijk van vier projecten zijn  aan bouwondernemers die CPO-

groepen willen gaan bedienen verschillende tips te geven.  

Planontwikkelingsfase 

a) Doe geen prijsopgave op basis van impressietekeningen. Vraag door naar de werkelijke 
wensen. 

b) Werk met een taakstellend budget. Bij aanbesteding wordt meestal uitgegaan van laag-
ste bieder waardoor later vaak meningsverschillen ontstaan over bezuinigingen of over 
wie er gaat betalen voor hiaten in het ontwerp.  

c) Breng deskundigheid van de bouwer in de ontwerpfase in. Dan zijn verwachtingen be-

ter te managen. 

d) Hoe eerder de aannemer in het bouwproces betrokken wordt hoe beter. Des te eerder 
kan ook een kennisoverdracht naar de opdrachtgevers plaatsvinden.  

e) Maak gebruik van de voordelen van seriematige bouw, maar pak wel de mogelijkheden 

voor maatwerk. 

Proces  

f) Als bouwbedrijf moet je de regie houden en consequent zijn.  
g) Om het voor de PO-groepsleden overzichtelijk te houden: leg duidelijke knippen in het 

proces: ruwbouw – installaties – afbouw.  
h) Beperk het aantal externe partijen: er ontstaat altijd ruis. Welke expertises zijn nodig, 

wie neemt deel aan het bouwteam?  
i) Wees duidelijk over de aanspreekpunten; zowel aan de kant van de opdrachtgevers als 

aan de kant van de bouwer. Deze personen moeten verstand van zaken hebben. Is deze 

kennis er bij de opdrachtgevers niet, betrek die er dan bij.  

j) Goede communicatie en leiderschap mogen niet ontbreken in het totale proces.  

k) Communiceer liever te veel dan te weinig! Tot in het kleinste detail, laat de te gebru i-

ken materialen zien.  

l) Hou communicatielijnen kort! Luister goed, dring niets op, blijf communiceren en zorg 

vooral dat er mooie woningen worden gebouwd.  

m) Houd rekening met de extra kosten voor communicatie. Ook de contacten op de bouw 

zijn intensiever.  

Rollen 

n) Baken de bevoegdheden van de verschillende partners in he t bouwproject goed af.  
o) Doe zaken met een vertegenwoordiging van de opdrachtgevers, niet met de gehele groep. 

Maak de persoon die het vertrouwen van de verschillende betrokkenen heeft belangrijk 
in het proces.  

p) Zorg vooraf voor duidelijkheid over de verschillende rollen in het bouwteam. Maak de 

opdrachtgevers ook duidelijk dat eigenbouw veel tijd kost en dat je daar misschien wel 

iemand voor vrij moet maken (financieel compenseren).  

q) Een toezichthouder (vanuit CPO’s) en een directievoerder (vanuit architect)  is eigenlijk 
te zwaar aangezet. De min of meer overlappende taken en verantwoordelijkheden ku n-
nen aanleiding geven tot onduidelijkheden en fouten.  

r) Maak een bewuste keuze over welke bouwpartner de verkoopbegeleiding het beste o p 
zich kan nemen. Aanbeveling: houd zo mogelijk de kopersbegeleiding in eigen hand. De 
bouwondernemer kan een meerwaarde bieden als veel ervaring met begeleiding van 
kopers is opgedaan.  

s) Zorg voor één contactpersoon binnen het bouwbedrijf. Zet de verkoopbegeleiding daa r-
in centraal. Deze persoon zorgt ervoor dat alle informatie op de goede plek komt.  
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t) Leg een vergaderstructuur vast, bijvoorbeeld tweewekelijks overleg in een bouwteam 

en terugkoppeling door de vertegenwoordiging naar de overige opdrachtgevers.  

u) Houd er rekening mee dat de vertegenwoordigers tijd nodig hebben om met de achter-
ban te praten en dat het akkoord dus later komt.  

v) Stel als voorwaarde dat vertegenwoordigers een werkbaar financieel mandaat hebben 

en leg dit contractueel vast.  

Meer- en minderwerk 

w) Zorg dat meer- en minderwerk bij de start van de bouw bekend is. Wil je alsnog veran-
deringen, dan kost dat ook extra.  

x) Stel deadlines voor beslissingen over opties of meerwerk van tevoren vast, doe dit per 

specifiek onderwerp. Maak duidelijk dat er in een korte periode veel ke uzes gemaakt 

moeten worden. Ga pas aan het werk als de betaling binnen is en hou rekening met de 

tijd die nodig is om de betaling voor deze werkzaamheden af te wikkelen . 

y) Bij meningsverschillen over meerkosten is het aan te raden om uit te gaan van oplo s-
singen met gesloten beurzen, het is geven en nemen. Parkeer de kostenpost even en 
kijk later of het ergens is terug te halen.  

VI Aanbevelingen voor betrokken partijen 

Om de kansen van CPO te benutten is samenwerking van verschillende betrokken partijen op 

relevante punten wenselijk, en dient elke partij zijn eigen rol te vervullen. Hiervoor zijn aanbe-

velingen te formuleren.  

Overheden: stimuleer en maak ruimte voor  CPO 

Het Rijk:  

o Blijf de agenda voor CPO voeren en stimuleer provincies en vooral gemeenten.  

Provincies: 

o Doe als het Rijk en maak gebruik van elkaars ervaring, zoals die van Noord -Brabant. 

o Het stimuleringsbudget werkt! CPO wordt opgepakt, sociale cohesie wordt versterkt. 

Gemeenten: 

o Maak een passend stimuleringsbeleid voor CPO. Geef CPO een plaats in de woonvisie, 

de bouwprogrammering, in bestemmingsplannen en grondbeleid.  

o Stem de organisatie af op CPO en maak één loket voor CPO.  

o Wees vooraf helder over de randvoorwaarden (geld, tijd en kwaliteit) en rem het tem-

po niet af.  

o Stimuleer corporaties om CPO ruimte te geven bij hun nieuwbouw en verbouw, vooral 

bij stedelijke vernieuwing.  

o Geef rol aan bouwers, betrek deze in een vroeg stadium bij het proces (mede voor i n-

breng kennis over mogelijkheden en onmogelijkheden).  

o Maak markt CPO transparant, bijvoorbeeld door een periodieke markt waarbij ook 

bouwondernemers zich kunnen presenteren.  

Corporaties: CPO kans voor doelen corporaties 

Corporaties kunnen voor CPO ook handelen als de gemeenten. Corporaties hebben niet alleen 

grond maar ook een grote voorraad woningen die moeten worden verbeterd en vernieuwd 

(onder andere door horizontaal en verticaal samenvoegen en kluswoningen). CPO biedt volop 

kansen om het goedkope koopsegment en middensegment te bouwen  en te transformeren.  

CPO is ook een middel tot sociale cohesie en binden van hogere inkomens aan de buurt. CPO 

kan ook zorgen voor extra milieuduurzaamheid en voor voorzieningen die anders niet (snel) tot 

stand komen (ruimte voor kinderopvang, horeca, theater). Corpo raties: 

o Geef ruimte aan CPO bij nieuwbouw en verbouw. 
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o Neem voor CPO de rol voor achtervang en bouwbegeleiding.   

o Betrek bouwondernemingen bij het ontwikkelen van betaalbare concepten voor ver-

nieuwing van de voorraad met CPO.  

Bureaus voor bouwbegeleiding:  transparant en onafhankelijk 

o Geef een transparant beeld aan CPO-groepen welke vormen van bouw mogelijk zijn. 

Bied niet alleen de traditionele bouwwijze met architect aan , maar ook conceptueel 

bouwen of catalogusachtige bouwwijze. Laat de keuze aan de CPO-groep.   

o Onafhankelijkheid betekent ook uitleggen waarom bepaalde wensen vanuit de optiek 

van de bouwer niet altijd makkelijk te realiseren zijn. Probeer dit te ‘vertalen’ naar de 

CPO-groep. 

o Bied CPO-groep keuze bij aanbesteding: laagste prijs of welke kwaliteit kan er geleverd 

worden voor het beschikbare budget.  

o Betrek de bouwondernemer eerder in het proces mede voor het realiseren van een b e-

tere kwaliteit-prijsverhouding. 

Bouwondernemers: CPO meer must dan kans   

CPO vereist van de bouwondernemer meer procesvaardigheden om een groep opdrachtgevers 

van dienst te zijn. Het vergt meer tijd, communicatie en maatwerk in het ontwikkel - en bouw-

proces. Meer zeggenschap van woonconsumenten is echter geen modeverschijnsel, maar vee l-

eer het nu en de toekomst van vraaggestuurd bouwen in een ruimere woningmarkt. M et CPO 

wordt daar door bouwondernemers al concreet aan gewerkt en ervaring mee opgedaan.  

Opvallend is dat het verschil met projectmatige woningbouw niet zo groot is. CPO vergt, als het 

proces goed wordt begeleid, ook niet veel extra tijd. Het valt mee om de eigen organisatie aan 

het vereiste CPO-proces aan te passen.  

CPO heeft vooral voordelen voor de bouwondernemer. Vooraf heeft de bouwer bij een CPO -

project grote zekerheid over de woningafzet. En hoeven er weinig verkoopkosten te worden 

gemaakt. Door het maatwerk en vaak bijzondere voorzieningen die een CPO -groep wil hebben 

is de omzet per woning ook hoger.  De bouwondernemer krijgt bij CPO ook een grotere betro k-

kenheid bij de planontwikkelingsfase waarbij eigen expertise kan worden ingebracht. Eenmaal 

ervaren met CPO kan de rol van bouwbegeleider ook apart worden vervuld.  

CPO is voor bouwondernemers niet alleen een kans op de markt, maar ook haast een must voor 

de eigen toekomst om meer vraaggestuurd te leren bouwen.  

Leeswijzer 

Om te bepalen of en zo ja hoe de markt van CPO te betreden is deze leeswijzer voor de bouw-

ondernemer opgenomen. 

Leeswi jze r   

VOORBEREIDINGSFASE 

Thema Vragen in de voorbereidingsfase van het project Paragraaf 
Voorbeeld 
casus 

        Principes en 
motieven 

Heeft u een goed beeld over wat CPO is? Hoofdstuk 2   

Bent u voornemens volledige keuzevrijheid aan te bie-
den? Of voorgeselecteerde keuzes? Casco, afbouw, in-
bouw? 

2.2, 2.4 
Casus 1, 
Casus 6, 
Casus 14 

Wat is uw drijfveer? Is dit een interne drijfveer of wordt 
u ook gedreven door de wens van de klant? 

2.3, 2.4, 3.3 Casus 13 

Welke rol heeft uw voorkeur?  4.1, 4.2   



x 

  

Kennis van 
de markt 

Hoe groot is de vraag naar CPO in uw werkgebied? Is er 
onderzoek beschikbaar waaruit de vraag blijkt? 

Hoofdstuk 3   

Welk type huishouden betreft dit? (leeftijd, inkomen, 
budget, etc) 

2.5 
Casus 2, 
Casus 4, 
Casus 5 

Welk type product wordt gevraagd? (type woning, voor-
zieningen, woonomgeving?) 

2.6, 2.7, 2.8 
Casus 5, 
Casus 7, 
Casus 8 

Zijn er ontwikkelingen die al in deze vraag voorzien?     

Kenmerken van beschikbare locaties? Omvang, rand-
voorwaarden (kavelpaspoort), betrokken partijen, et 
cetera 

Hoofdstuk 2 
4.4 

  

Kennis rijks-
beleid 

Zie voor actualiteit www.ICEB.nl  4.4   

Kennis pro-
vinciebeleid 

Voorwaarden provinciale subsidie www.brabant.nl --> 
thema's bouwen en wonen 

4.4   

Kennis ge-
meentebe-
leid 

Is er CPO beleid in de gemeente? 4.4, 5.2, 5.4 
Casus 8, 
Casus 13 

Bevat het beleid specifieke speerpunten voor CPO? Doel-
groepen, thema's et cetera (zie bijv. woonvisie) 

4.4   

Heeft de gemeente ervaring met CPO? Is dit geëvalu-
eerd? Wat waren lessen? 

4.4 
Casus 10, 
Casus 11, 
Casus 12 

Is de gemeente strak in de regie? Kavelpaspoort, beeld-
kwaliteitsplan, grond- en RO-beleid etc. 

4.4 
Casus 6, 
Casus 9 

Is er 1 aanspreekpunt voor CPO? Heeft deze functionaris 
voldoende mandaat/regelruimte? 

4.4 Casus 12 

Wie zijn de dragers van CPO? Wethouder, ambtelijk? 
Doorzettingsmacht? 

4.4, 5.1   

Is er grond beschikbaar?     

Rol en erva-
ring corpora-
tie 

Heeft de corporatie ervaring met CPO? Welke rollen nam 
de corporatie op zich? Hoe is de contractering van de 
opdrachtnemers verlopen?  

2.6, 2.8, 
5.2, 5.4 

Casus 2, 
Casus 8, 
Casus 9, 
Casus 12 

Is de corporatie bereid als achtervang op te treden? 4.1, 5.2, 5.4 
Casus 2, 
Casus 9 

Heeft de corporatie grondpositie voor CPO?  2.8, 5.2, 5.4 

Casus 2, 
Casus 8, 
Casus 9, 
Casus 12 

Is er een herstructureringsopgave die via vernieuw-
bouw/CPO wordt of kan worden aangepakt? Is er een 
krimpopgave? Wat doen gemeente en corporatie? 

2.8 Casus 8 

Vermarkten 
CPO 

Hoe weten potentiele klanten u te vinden? Internet, 
advertenties, bijeenkomsten etc. 

2.5, 4.5 
Casus 8, 
Casus 13 

Welke producten staan in de 'etalage'? Woningtype, 
prijssegment, openbare ruimte, voorzieningen, thema's, 
optoppen, samenvoegen, renoveren etc. 

2.6, 2.7, 2.8 Casus 3 

Welke ervaring staat in de 'etalage'?     

Welke rol heeft uw voorkeur? Is dit duidelijk voor de 
consument? 

4.2   
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Welke zekerheden of garanties kunt u de klant bieden? 
Wat biedt u aan zodat de CPO’ers hun risico's goed kun-
nen beheersen? 

2.4, 4.5   

 

Biedt u bouwgrond aan voor CPO-projecten? 4.2   

Hoe selecteert u deelnemers na inschrijving? Doelgroe-
pen, speerpunten gemeente, loting? 

4.5 
Casus 8, 
Casus 13 

    
 

PLANONTWIKKELINGSFASE 

Thema Vragen in de planontwikkelingsfase van het project Paragraaf 
Voorbeeld 
casus 

        CPO-groep in 
beeld 

Wat is de bindende factor van de groep? Duurzaamheid, 
levensfase, betaalbaarheid (of geen: groep is geworven) 

4.5 Casus 7 

Hoe groot is de groep? Is de groep compleet gezien de 
plangrootte? 

4.5   

Wat is de organisatievorm? Stichting, vereniging etc. Is 
juridische borging een voorwaarde voor u? Let op: wel 
voorwaarde voor subsidie! 

4.5   

Heeft de groep afspraken over grond? Wie is nu eige-
naar? Wat zijn de afspraken? 

4.5   

Hoe ver is het proces gevorderd? Welk soort partijen zijn 
al betrokken? Hoe is het proces tot dan toe verlopen? 
Inhoudelijk maar ook groepsproces? 

4.5, Hoofd-
stuk 5 

  

Wat zijn de wensen van de groep? Product, zeggenschap, 
rolverdelingen et cetera 

Hoofdstuk 2   

Wat is het budget? Is er budgettaire ruimte om tegenval-
lers op te vangen? Bij alle groepsleden? 

  Casus 8 

Wat zijn de professionele kwaliteiten van de groepsle-
den? Technisch, bestuurlijk/organisatorisch etc. Zijn deze 
inzetbaar voor het proces?  

5.1   

Rolverdeling 
Welke partijen zijn betrokken en wie heeft welke rol?  

4.1, Hoofd-
stuk 5 

  

Zijn alle rollen bezet? Is er sprake van dubbelingen? Zijn 
de rollen goed afgebakend? Is duidelijk wie aanspreek-
punt is en hoe de taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden zijn verdeeld? 

Hoofdstuk 5   

Voor welke rol bent u in beeld? Wat is de rol die u wenst 
in te nemen? Heeft u de interne taken, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden helder? 

4.1   

Proces  Met wie van de groep wordt overleg gevoerd? Bestuur? 
Hoe wordt de rest van de groep betrokken? Via bijeen-
komsten, internet, mail etc.? 

5.1   

Is er een vast overlegschema? Hoe wordt de agenda 
vastgesteld? Wanneer moeten voorstellen beschikbaar 
zijn?  

5.1   

Hoe wordt het tempo bevorderd? Wordt duidelijk aan-
gegeven wie van wie afhankelijk is voor tempo? 

5.1 Casus 8 

Hoe is de besluitvorming geregeld? 5.1   
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Is er kennis bij de CPO-groep die inzetbaar is? Is er een 
natuurlijke leider in de groep? 

5.1, 5.2   

Hoe worden verwachtingen gemanaged?  5.2, 5.4   

 

Hoeveel tijd hebben bewoners? Wie communiceert met 
wie? Worden gevolgen van late besluitvorming gecom-
municeerd? 

5.2   

Planontwerp Op welke wijze draagt u bij aan het bevorderen van 
duurzame kwaliteit? Hoe verhoudt zich dit ten opzichte 
van de beslissingsbevoegdheid van de CPO’er? 

2.4   

Is het mogelijk uw deskundigheid in de ontwerpfase in te 
brengen? 

5.1 Casus 13 

Worden delen van het ontwerp voorgestructureerd? 5.1   

Wordt er in de ontwerpfase voldoende vooruitgekeken? 
Zijn beperkingen die keuzes met zich meebrengen in 
beeld? 

4.4, 5.2   

Aanbesteden Is het ontwerp voldoende uitgewerkt om tot een goede 
prijsopgave te komen? 

5.2   

Is er sprake van een taakstellend budget of een open 
begroting? 

5.1   

Is duidelijk hoe de afstemming tussen verschillende 
bouwpartijen verloopt? 

5.3, 5.4   

Kosten en tijd Kunnen bewoners 'meerekenen'? Kunnen ze de kosten-
ontwikkeling volgen?  Is de begroting gedetailleerd ge-
noeg? 

4.5 Casus 10 

Hoe worden de kosten laag gehouden? Ladeplannen, 
catalogus, extra lage grondprijs (met anti-
speculatiebeding), MGE, erfpacht, inkoopvoordelen, 
subsidies et cetera 

5.1, 5.4 

Casus 2, 
Casus 4, 
Casus 8, 
Casus 12  

Wat zijn de afspraken over meerwerk en tegenvallers?  5.1, 5.2, 5.3   

Is er een post onvoorzien van 20%?  4.5   

Wat zijn de afspraken over uitloop op de planning? Rela-
tie met meerwerk of opties? Werkbare dagen? Is dit 
goed uitgelegd? 

4.5, 5.3, 5.4   

    
 

BOUWFASE 

Thema Vragen in de bouwfase van het project Paragraaf 
Voorbeeld 
casus 

        Bouwplaats Hoe is het toezicht geregeld? Wat is de rol van bewo-
ners?  

5.1, 5.4   

Kunnen bewoners nog veranderingen laten doorvoeren? 
Hoe vindt besluitvorming plaats?  

5.2   

Wat zijn de afspraken met onderaannemers over wijzi-
gingen? 

5.2   

Verkoopbe-
geleiding 

Indien niet in eigen hand: welke afspraken over proces 
verkoopbegeleiding? 

5.4   

Kunnen er schaal- en kostenvoordelen behaald worden 
door gezamenlijk inbouw in te kopen? Welke rol voor u? 

5.1   
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Is de uiterste datum bekend voor het kiezen van opties? 
Zijn de gevolgen goed gecommuniceerd? 

5.2   

Kan nog worden teruggekomen op gemaakte keuzes? 5.2, 5.4   

    

OPLEVERFASE 

Thema Vragen in de opleverfase van het project Paragraaf 
Voorbeeld 
casus 

        Oplevering Heeft het bestek voldoende detaillering om bij de ople-
vering meningsverschillen te voorkomen? Is vanaf de 
start aan verwachtingenmanagement gedaan? 

4.5, 5.2   

Zijn afwijkingen (van het bouwplan) tijdig besproken en 
naar tevredenheid opgelost? Ook als dit kosten met zich 
mee heeft gebracht? 

5.2, 5.4   

Zijn afwijkingen van de planning tijdig aangekondigd en 
goed uitgelegd, ook als dit door de bewoners zelf veroor-
zaakt is? 

5.2   

Nazorg Bent u enige tijd na oplevering bij de klant 'langsgegaan' 
om het proces en het product te evalueren?  

2.6, 2.7, 2.8   

Welke lessen heeft u daaruit gehaald? Heeft dit tot aan-
passing van de praktijk (proces, product) geleid? Heeft u 
de lessen teruggekoppeld naar Bouwend Nederland 
zodat anderen ook van uw lessen kunnen leren? 

2.6, 2.7, 2.8   
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markt voor bouwers  

 

Hoofdstuk 1  

CPO als kans voor het bouwbedrijf 

1.1 Particulier opdrachtgeverschap, marktsegment en rol in woonbeleid 

De Stichting RRBouw heeft een onderzoek gedefinieerd naar Collectief Particulier Opdrachtge-

verschap, CPO, inmiddels ook wel ‘bouwgroep’, ‘bewonersgroep’  of ‘zelfbouwgroep’ ge-

noemd.
2
  Aanleiding hiervoor is het rijksbeleid dat 30% van de woningbouw voor rekening zou 

moeten komen van particuliere opdrachtgevers (PO en CPO). Het Rijk had hierover met de ste-

delijke regio’s voor de periode 2005-2010 afspraken gemaakt en budget vrijgemaakt om (C)PO 

te stimuleren. Dit heeft onder andere geresulteerd in subsidies voor  provincies en gemeenten 

voor stimulering van particuliere initiatieven. De doelstelling voor (C)PO van het Rijk wordt nog 

niet gehaald, maar heeft wel een impuls gegeven aan de vraag van particulieren naar wonin g-

bouw en de oriëntatie van bouwbedrijven en gemeenten op dit marktsegment. Ook zijn er 

meer gemeenten die het aandeel PO in de lokale woningbouw willen verhogen. Die gemeenten 

zien PO vaak ook als middel om tot meer differentiatie van het woningbouwprogramma en 

woonomgeving te komen en daarmee meer ruimtelijke kwaliteit te reali seren. 

De ontwikkeling is naar een vraaggestuurde woningbouwmarkt. Voor PO en CPO is er dus een 

markt te winnen. De gemeente Almere heeft bijvoorbeeld gekozen voor 30% aanbod van kavels 

voor PO en CPO: de programmering en organisatie van de gemeente is hierop ingesteld en in 

vier jaar heeft Almere al 1.000 kavels voor (C)PO uitgegeven. De provincie Noord -Brabant sti-

muleert gemeenten en CPO-groepen met succes. In één jaar tijd zijn er in Noord-Brabantse 

gemeenten 40 CPO-plannen met in totaal ongeveer 820 woningen (vooral eengezinswoningen 

voor starters in dorpen) in ontwikkeling. Terwijl de projectmatige woningbouw door de crisis in 

aantallen is gehalveerd, blijft (C)PO in omvang redelijk op peil. Hoewel voor meer (C)PO vooral 

gemeenten voor meer kavelaanbod moeten zorgen, is de nieuwe regering van pla n ruimte voor 

meer (C)PO te creëren.
3
 (C)PO is geen modegril; het is een duidelijk marktsegment dat zijn 

plaats in gemeentelijk woonbeleid verdient en door marktpartijen kan worden bediend. Corpo-

raties kunnen ook met CPO aan de slag, maar voor bouwondernem ers is oriëntatie op CPO 

haast een must, in ieder geval een kans in de markt.  

Stichting RRBouw wil in dit kader leden van Bouwend Nederland stimuleren om actief bij te 

dragen aan de doelstelling van het Rijk. In deze studie staat CPO centraal. Voor de trend van 

meer vraaggestuurd bouwen is CPO een nichemarkt. CPO biedt bouwondernemers een kans 

voor eigen bouwproductie, ook in de huidige economische crisis. Praktische kennis en inzichten 

over processen rond CPO bieden handvatten om de drempel bij bouwbedrijven te verlagen om 

actiever met CPO aan de slag te gaan. 

 
2
  Het onderzoek is namens RRBouw begeleid door:  Mathieu van Rooij, senior beleidsmedewerker Ec o-

nomische Zaken en Verenigingszaken, Bouwend Nederland; en Hannie Stappers, adviseur Markt en 
Overheid, Bouwend Nederland Regio Zuid. 

3
  In het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid (VVD en CDA, september 2010) wil men woning-

bouw met kleinschalige en natuurlijke groei bevorderen.  Er moet meer ruimte komen voor kleinschal i-
ge bouwlocaties, ook in het Groene Hart, en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.  
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1.2 CPO: onderzoeksvraag en aanpak  

Vraag voor het onderzoek 

Voor met name (middel)grote bouwbedrijven vereist het  initiatief van en (samen)werking met 

grote(re) groepen collectieve particuliere opdrachtgevers een andere, meer vraaggerichte, ma-

nier van werken dan zij gewend zijn bij de seriematige woningbouw voor een professionele 

opdrachtgever of voor de markt. In dit onderzoek wordt ingegaan op de volgende vragen:  

 Aan welke (praktische) zaken moeten bouwondernemers invulling geven om het pad voor 

collectieve particuliere opdrachtgevers (CPO) in het plan - en bouwproces te effenen?  

 Welke knelpunten (kunnen) daarbij optreden? 

 Hoe kunnen deze knelpunten aangepakt worden?  

 Hoe kan de communicatie met de CPO-klant worden geoptimaliseerd?  

Uitwerking onderzoek 

Bij CPO spelen verschillende partijen een rol en vooral de groep van individuele opdrachtge-

vers. Er zijn al enkele onderzoeken gedaan naar de succes- en faalfactoren van CPO. Meestal 

zijn deze opgesteld vanuit de woonconsument. Vragen als wat levert het opvoor de particuliere 

opdrachtgever en hoeveel tijd kost het, komen hier vaak aan de orde.  

Op basis van informatie uit verschillende al gerealiseerde CPO-projecten willen we een beter 

beeld van het gehele plan- en bouwproces krijgen en in kaart brengen hoe dit proces door de 

bouwondernemer efficiënt kan worden doorlopen. Het plan- en bouwproces zijn niet enkel 

projectmatig, collectief of individueel. Er zijn verschillende fasen in het gehele proces te onde r-

scheiden waarin in meer of mindere mate een rol is weggelegd voor verschillende partijen. Zo 

kan de nadruk liggen op het collectief bij het programma van eisen en de ruwbouw. Het casco 

kan meer projectmatig en afbouw juist individueel.  

Op basis van bestaande bronnen is de eerste stap in het onderzoek uitgevoerd.  Doel van deze 

stap is de al aanwezige kennis toe te spitsen op de rol van het bouwbedrijf en handvat ten te 

bieden aan de bouwondernemer om te kunnen bepalen of er een markt is voor CPO. Daarna 

wordt ingegaan op de vraag wat een bouwondernemer in huis moet hebben om succesvol CPO -

projecten te realiseren. Dit is verder ingevuld in de tweede stap van het onderzoek met de 

praktijkervaring van een viertal bouwondernemers en hun CPO -projecten in Zuid-Nederland.  

 

CPO-projecten met focus op ervaringen in het bouwproces  

1. Waalsestraat, Beringe, gemeente Peel en Maas, 11 starterswoningen, Haegens Bouw Horst BV 

2. Madelief, Eindhoven, 25 woningen, Bouwbedrijf J.H. van Heur BV  

3. Molenstraat, Oosterhout, 9 vrijstaande woningen, Remmers Bouwgroep BV  

4. Alphabeth, Waalwijk, 61 woningen, 50% voor starters, deels (half)vrijstaand, BVR BV.  

 

Leeswijzer  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt in hoofdstuk 2 in het perspectief van de mate 

van zeggenschap geplaatst en de verschijningsvormen van CPO en zijn opdrachtgevers worden 

beschreven. De markt voor CPO staat in hoofdstuk 3 centraal.  In hoofdstuk 4 worden de rollen 

voor partijen in het CPO-bouwproces vergeleken met projectmatige bouw voor de markt. Ook 

wordt geschetst welke posities de bouwondernemer in kan nemen. Vervolgens geeft dit hoofd-

stuk een overzicht van praktische kennis en inzichten over het bouwen voor CPO uit de litera-

tuur.  De CPO-praktijkervaringen van vier bouwondernemingen vormen de inhoud van h oofd-

stuk 5. Voor de bouwonderneming die overweegt of van plan is de markt van CPO te betreden  

is een leeswijzer gemaakt die is opgenomen in de samenvatting. Aan de hand daarvan kan de 

studie praktisch worden gebruikt voor specifieke vragen over aspecten van CPO.  

Naar de Leeswijzer 
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Hoofdstuk 2  

Typering collectief particulier 

opdrachtgeverschap 

2.1 PO en CPO terug van weggeweest 

Particulier opdrachtgeverschap al dan niet collectief, (C)PO, is zo oud als de weg naar Rome. In 

de Nederlandse historische binnensteden en dorpskernen zijn voorbeelden te over. Burgers 

gaven opdracht om woningen te realiseren. Voor eigen gebruik, met en voor anderen, en dus  

ook collectief. De huidige woningcorporaties zijn ook een voortvloeisel van wat ooit een colle c-

tief particulier initiatief is geweest.  

Langzaamaan is het bouwen in rechtstreekse opdracht van particulieren in de steden vrijwel 

verdwenen. Wat rest zijn vooral initiatieven in het landelijk gebied. Want stadsuitbreidingen 

associëren we sinds de tweede helft van de 20
e
 eeuw met geplande nieuwbouwwijken, produc-

tieaantallen moesten worden behaald om de woningnood tegen te gaan. Daarnaast werd de 

20
ste

 eeuw gekenmerkt door het geloof in de maakbaarheid en geleidelijk werd in de stede n-

bouw niets meer aan het toeval, of beter, aan de burger overgelaten. Maakbaarheid in de ste-

denbouw moest ertoe bijdragen dat iedere burger licht, lucht en ruimte zou krijgen. Niet de 

burger bepaalde hoe zijn huis eruit zou zien, maar stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, 

woningbouwcorporaties en gemeenten.  

Sinds de jaren 1990 neemt de aandacht voor PO, individueel en collectief, toe, vooral omdat 

het ook onderwerp van (rijks)overheidsbeleid werd. Maar om van aandacht en ambitie tot rea-

lisatie te komen is een grote omslag in het denken van alle betrokkenen nodig. Hoeveel zeggen-

schap kunnen stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemee n-

teambtenaren aan de burger geven en welke consequenties heeft dit voor het ontwerp - en 

bouwproces? 

 

Definitie PO en CPO volgens het rijk:  

“een consument of een groep consumenten, in dat laatste geval georganiseerd als rechtspe r-

soon zonder winstoogmerk, heeft de volledige juridische zeggenschap over en draagt veran t-

woordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp  en de bouw van de woning.”  

Terug naar Leeswijzer 

2.2 Zeggenschap in gradaties 

Bij woningbouw is er altijd wel enige vorm van zeggenschap voor de particulier. Bij PO is de 

zeggenschap maximaal, gevolgd door CPO, vooral omdat een groep weer beperkingen in zeg-

genschap geeft. Zeggenschap van consumenten is bij seriematige bouw het minst . Daarnaast 

zijn er nog tussenvormen waar de consument meer in te brengen heeft: medeopdrachtgever-

schap en consumentgericht ontwikkelen (zie bijlage 1 met nadere toelichting en voorbeelden).  

In tabel 2.1 biedt het overzicht: een ‘ladder’ van de mate van zeggenschap van bewoners bij de 

ontwikkeling van hun toekomstige woning.
4
 

 

 
4
  De SEV heeft een zeggenschapsmeter ontwikkeld  om te kunnen toetsen hoeveel zeggenschap de woonconsument 

bij een project heeft. Met de zeggenschapsmeter (die staat op de website sev.nl/zeggenschapsmeter)  kunnen 
bouwondernemers de mate van zeggenschap binnen projecten vergelijken met andere projecten, van henzelf of 

van referentieprojecten. Er worden per project 23 vragen gesteld (zie verder bijlage 2). 
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Tabel 2.1 Zeggenschap van bewoners bij woningontwikkeling  

←
 M

at
e

 v
an

 z
e

gg
e

n
sc

h
ap

 →
 

Traditionele eigenbouw of 

individueel particulier 

opdrachtgeverschap 

Particulier koopt kavel en ontwikkelt zelf, al dan niet in samenwerking 

met architect, aannemer of catalogusbouwer een woning. Particulier 

heeft optimale zeggenschap en draagt zelf het ontwikkelingsrisico. 

Hierdoor is veel kennis noodzakelijk.  

Als de particulier minder risico wil en/of minder kennis heeft is catalo-

gusbouw een goede oplossing.
5
 Dit is doorgaans goedkoper. Eigenbouw 

geeft een grote verscheidenheid in ontwerp. 

Collectief particulier op-

drachtgeverschap 

Groep particulieren verenigt zich in een vereniging of stichting, verwerft 

bouwgrond en ontwikkelt vrijstaande woningen, een complex 

(rij)woningen en/of appartementen. Bewoners hebben collectief zeg-

genschap (via rechtspersoon) voor het hele complex (ruwbouw) en 

individuele zeggenschap op woningniveau. Het ontwikkelrisico wordt 

door de groep gedragen. Vaak is een achtervang aanwezig. Het colle c-

tief heeft extra risico: het uiteenvallen van de groep.  

Catalogusbouw kan het proces vereenvoudigen en de kosten drukken. 

Voorwaarde is wel dat de particulieren er zelf voor kiezen.  

Medeopdrachtgeverschap De professionele ontwikkelaar heeft bouwgrond en werft en organiseert 

bewoners om gezamenlijk woningen te ontwikkelen. De zeggenschap 

voor het project wordt door beide partijen gezamenlijk ingevuld en ook 

de risico’s worden gedeeld.  

Consumentgerichte pro-

jectontwikkeling 

Projectontwikkelaar koopt kavels, ontwerpt en bouwt woningen. Bew o-

ners hebben keuzemogelijkheden in het door de ontwikkelaar ontwik-

kelde ontwerp. Dit kan ver gaan bijvoorbeeld als de ontwikkelaar cat a-

logusbouw aanbiedt en daarmee de keuze voor het ontwerp aan de 

koper over laat. In andere gevallen beperkt de keuze zich bijvoorbeeld 

tot keukens, binnenwanden, serres en dakkapellen . De risico’s voor de 

bewoners zijn zeer beperkt. Deze liggen bij de ontwikkelende partij.  

Seriematige bouw De ontwikkelende partij verwerft grond en ontwikkelt en bouwt wonin-

gen. De bewoner koopt de woning van tekening en heeft eventueel nog 

meer- en minderwerk (keuzeopties). De bewoner heeft marginale ke u-

zevrijheid en neemt geen risico in het ontwikkeltraject.  

Bron: RIGO, Particulier opdrachtgeverschap in Nederland , 1999  

 

Zeggenschap en woonomgeving 

De zeggenschap houdt niet altijd op bij het ontwerpen en bouwen van de woning. Ook de i n-

richting van de woonomgeving wordt door gemeenten soms overgelaten aan een collectief van 

particulieren. Hieraan zijn nadrukkelijk randvoorwaarden verbonden. 

Casus  1  Lar e n  I I I  i n  Lo c h e m :  C P O  e n  z e gge n sc h ap  o ve r  in r i c h t i n g  va n  de  w o o n o m g e v in g  

De gemeente Lochem heeft een groep bewoners vrijwel volledig de vrije hand gegeven bij de locatieontwikkeling 

van de wijk Laren III. Een kavel van ruim 5 ha is ter beschikking gesteld aan een groep van ruim 100 inwoners van 

Laren. Deze groep heeft een bestemmingplan gemaakt (inclusief beeldkwaliteitplan). De gemeente heeft het b e-

stemmingsplan alleen juridisch getoetst. Met andere woorden, mooi of niet, als dit is wat de mensen  willen, dan 

delen we het zo in. Opmerkelijk is dat de organisatie geheel zonder rechtsvorm is verlopen. Wel zijn de diverse 

stuur- en werkgroepen bestaande uit particuliere opdrachtgevers professioneel begeleid.  

De gemeente heeft zijn uiterste best gedaan door de grond tegen kostprijs te leveren. Alle kosten voor planontwi k-

keling, bodemonderzoeken, bouw- en woonrijp maken etc., zijn door de stuurgroepen voorbereid maar door de 

gemeente voorgefinancierd. Vanwege de lage grondprijzen heeft de gemeente wel een antispeculatiebeding opge-

legd. Het tempo van het proces is goed verlopen. Na de start in 2004, is in 2006 het bestemmingsplan gereedgeko-

men en is de bouw in 2007 begonnen. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd.  

 

 
5
    Tot catalogusbouw wordt ook systeembouw gerekend. Conceptueel bouwen is hier ook een benaming voor.  
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Bron: SEV, Bouwen met burgers, handboek CPO voor gemeenten, 2007 

Terug naar Leeswijzer 

2.3 ‘Omkering’ van het bouwproces: CPO in een notendop 

Particulier opdrachtgeverschap is een manier van bouwen waarbij een of meer particulieren de 

kavel(s) verwerven en zelf bepalen met welke partijen zij hun woning(en) voor eigen gebruik 

realiseren. De particuliere opdrachtgevers, toekomstige bewoners, maken vanaf de initiatieffa-

se deel uit van het bouwproces – of beter – sturen het bouwproces aan. Dit in tegenstelling tot 

reguliere projectontwikkeling waarbij de consument pas aan het eind van het bouwproces de 

rol van koper of afnemer inneemt. Het omkeren van de bouwkolom vergt inspanning en een 

aanpassing van de werkwijze van elke betrokken bouwprofessional. En dat i s geen gemakkelijke 

opgave. Het overlaten van beslissingen over het proces aan de eindgebruiker en eindproduct is 

voor veel professionals moeilijk. Het betekent immers dat grip op proces en eindresultaat uit 

handen wordt gegeven en dat eigen ideeën over hoe het proces zou ‘moeten’ verlopen voor 

een groot deel niet meer gelden. Met nadruk ‘voor een groot deel’ want professionals zullen 

nadrukkelijk op zoek moeten naar de meerwaarde van hun professie als aanvulling op de kennis 

en ervaring van particulieren.  

De meest onderscheidende kenmerken van (C)PO zijn dat de woonconsument:  

 Initiatiefnemer is 

 De kavel bezit 

 Opdrachtgever is 

 Volledige zeggenschap over proces en resultaat heeft  

 Zijn eigen bouwpartners kiest  

 Financiert 

 Het risico draagt  

 

Individueel PO vraag veel kennis en ervaring van de particuliere opdrachtgever en gaat – mede 

hierdoor - gepaard met relatief grote risico’s. Ook kan de prijs van het eindproduct – de stich-

tingskosten van de woning - hoog uitpakken omdat schaalvoordelen niet gehaald kunnen wor-

den. Collectief PO is wat risico’s en kosten betreft een ander verhaal. Zij  delen risico’s, kunnen 

schaalvoordelen behalen, maar delen ook de zeggenschap.  

Terug naar Leeswijzer 

2.4 CPO: de beslissing is aan de particulieren 

Opdrachtgeverschap is direct verbonden aan de mate van zeggenschap van de toekomstige 

bewoner en biedt dus de mogelijkheid om te kunnen sturen op proces en resultaat. Het sturen 

heeft betrekking op kwaliteit, geld en tijd. Tijd en geld hebben vooral invloed op het risico dat 
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de particulier draagt wanneer deze de eigen woning ontwikkelt. Kwaliteit gaat over het kunnen 

realiseren van hún droomwoning.  

Werken in opdracht van een groep particulieren levert voor de bouwondernemer het voordeel 

op dat: 

 Het verkooprisico voor de bouwondernemer wordt geminimaliseerd.  

 Tijdwinst wordt behaald omdat het verkoopproces niet hoeft plaats te vinden.  

  

Casus 2 CPO in de goedkope sector in Casteren, gemeente Bladel  
In Casteren, een kleine kern in de Brabantse gemeente Bladel, heeft kopersvereniging Zandstraat een complex van 

34 starterskoopwoningen met haar leden (verenigingsleden tussen 18 en 30 jaar) ontwikkeld met een gemiddelde 

VON-prijs van € 122.800, 38% onder de taxatiewaarde.  

Het ontwikkelingsproces is ondersteund door bureau Bouwen In Eigen Beheer uit Eindhoven (BIEB). Woningst ich-

ting De Zaligheden trad op als achtervang in het onverhoopte geval dat woningen niet afgenomen zouden worden. 

Ook bij de stedenbouwkundige planontwikkeling was de kopersvereniging betrokken. Het bouwplan bestaat uit 4 

basistypen in bouwblokken van 4. Elke woning is verschillend en vrij indeelbaar. Er is gewerkt met een extra lage 

EPC-norm. 

De kavels zijn onder de Koopgarant-regeling uitgegeven, zodat de woningen beschikbaar blijven voor starters.  De 

gemeente geeft 1/3 korting op een gemiddelde kavel van 178 m2; dit is € 17.800 op de grondprijs van € 53.400. 

Dankzij CPO en de invulling van de KoopGarantregeling via grondprijskorting zijn de woningen voor starters bereik-

baar. De corporatie is licentiehouder van de KoopGarantregeling en verplicht zich de won ing – zodra de eigenaar 

deze wil verkopen - binnen 3 maanden te kopen tegen de stichtingskosten, vermeerderd met de helft van de ge-

taxeerde waardestijging. Indien er een waardedaling is, wordt deze eveneens via het fa ir value-principe gedeeld. 

De waardestijging door zelf aangebrachte voorzieningen wordt apart getaxeerd en komt 100% ten goede aan de 

koopstarter. De corporatie verkoopt de woning door met een korting aan de volgende starter/geïnteresseerde. 

Eventuele marge wordt gestort in een gemeentefonds vo or betaalbaar wonen.  

  
Bron: RIGO, Particulier opdrachtgeverschap in Tilburg, voorwaardenscheppen of actief stimuleren , 2007 

Terug naar Leeswijzer 

De belangrijkste motieven voor de particulieren om voor CPO te kiezen zijn:  

 Samen met gelijkgestemden willen ontwikkelen en wonen.  

 Kostenbesparing.  

 

Kunnen sturen en zeggenschap hebben zijn niet per definitie verbonden met een ‘verbod’ op 

het gebruik van halffabricaten en bewezen successen. Het i nzetten van systeem- en catalogus-

bouw of ladeplannen is dan ook heel goed mogelijk  en werkt doorgaans kostenbesparend. 

Voorwaarde is wel dat het de particulier is die hiervoor kiest. Het is aan de bouwprofessionals 

en de eventuele professionele begeleiders van het proces om goede informatie te verstrekken 

over de mogelijkheden van de verschillende ontwerp - en bouwmethoden en de eventuele voor- 

en nadelen daarvan. Wil de particuliere opdrachtgever voldoende sturing kunnen geven aan 

het ontwikkel- en bouwproces dan zullen de betrokken bouwprofessionals dus voor een opt i-

male dienstverlening moeten zorgen. Een juiste balans van kennisoverdracht enerzijds en rui m-

te laten voor de beslissing van de particulier anderzijds is waar het om gaat.  
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Keuzeproces van particulieren voor CPO 

De motivatie om te kiezen voor PO of CPO is tweeledig:
6
 

 De kwaliteit van het aanbod sluit niet aan op de vraag; door zelf opdrachtgever  te zijn kan 

men ‘op maat’ bouwen.  

 Het woningaanbod is niet betaalbaar; door zelf en samen te bouwen worden kosten be-

spaard.
7
 

Kiezen voor CPO en PO is voor de woonconsument geen sinecure. Zeggenschap gaat gepaard 

met risico nemen en verantwoordelijkheid dragen. Daarom zal elke particulier voor zichzelf een 

aantal vragen (moeten) beantwoorden voordat de stap wordt gezet om zelf (mede)ontwikkelaar 

van de eigen woning te worden. Een aantal overwegingen is van belang:  

 Welke kennis, vaardigheden, ervaring met bouwprocessen moet ik zelf in huis hebben?  

 Welk budget heb ik en zou ik daarmee ook op de reguliere woning markt mijn droomhuis 

kunnen aanschaffen? 

 Kan ik voldoende uniciteit realiseren (mijn droomhuis)?  

 Hoeveel risico loop ik?  

 Hoeveel tijd moet ik erin steken?  

 

Voor CPO komt hier nog een vraag bij:  

 Hoeveel invloed kan en/of wil ik uit kunnen oefenen op het p roces en het resultaat, gezien 

de samenstelling van of mijn rol in de groep?  

 

De kaders zijn te vertalen naar een ‘passend’ ontwerp en bouwproces. In tabel 2.2 wordt en 

overzicht gegeven van de mogelijke kaders van de particulier en het type ontwerp - en bouw-

proces dat daarbij aansluit.  

  

Tabel 2.2 Vormen van ontwerpprocessen, afwegingen om tot een keuze te komen, geran g-

schikt naar consumenteninvloed  
Kader particulier Keuze ontwerpwijze   Keuze bouw   

Veel kennis en vaardigheden 

Ruim budget, bereid om voor uniciteit te 

betalen 

Veel uniciteit gewenst 

Bereid risico’s te nemen 

Bereid veel tijd te besteden 

Wil veel invloed 

→ Volledig nieuw ontwerp, al dan 

niet door architect 

Volledige zelfbouw 

Uitbesteden ruwbouw + zelf afbouw 

en inbouw 

Uitbesteden ruwbouw en afbouw + 

zelf inbouw 

Alle bouwfasen uitbesteden 

Redelijk wat kennis en vaardigheden 

Wil redelijk scherp geprijsd  

Veel uniciteit gewenst 

Bereid redelijke risico’s te nemen  

Redelijke veel tijd beschikbaar  

Wil behoorlijke mate van invloed 

→ Catalogusbouw Uitbesteden ruwbouw en afbouw + 

zelf inbouw 

Alle bouwfasen uitbesteden 

 

CPO met architect of ‘catalogus’? 

Op veel plaatsen – onder andere het handboek CPO voor gemeenten – wordt het bouwen door 

middel van catalogusbouw in opdracht van particulieren afgedaan als zijnde niet -CPO. In het 

 
6
    Provincie Noord-Brabant, Bouwen met burgers, handboek CPO voor gemeente in Noord-Brabant, 2007. 

7
  De SEV beveelt aan bouwers, grondeigenaren en gemeenten te laten mee profiteren van de waa r-

de(stijging) van (C)PO-projecten. Dat is niet voor de hand liggend. Bij reguliere koopprojecten gebeurt 
dit ook niet. Elke partij heeft bij ontwikkeling van (C)PO zijn (risico/winst)deel. De particuliere o p-
drachtgever is de risicodrager van het project en steekt daar veel eigen tijd in (een investering). Dat hij 
tegen lagere kosten zijn project realiseert komt mede daardoor en is zijn eigen verdienste. Vreemd dat 
andere partijen daarvan volgens de SEV een deel van zouden moeten hebben. Zie: SEV (2010), Zelf 
bouwen in Nederland – 10 jaar experimenteren, Rotterdam.  
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handboek wordt gemeenten dan ook geadviseerd om alert te zijn op de ontwerpwijze omdat 

catalogusbouw de zeggenschap van de particuliere opdrachtgever te  veel zou beperken.  

Dit is echter de vraag. Wanneer een particuliere opdrachtgever er zelf voor kiest om de nieuwe 

woning op deze wijze te ontwerpen, is er dan sprake van minder zeggenschap? Nee, want er is 

100% zeggenschap over de ontwerpwijze. Wanneer CPO wordt ‘aangeboden‘ in combinatie met 

een verplichting van catalogusbouw, dan is sprake van een andere situatie en is het argument 

van onder andere sommige bouwbegeleiders en gemeenten wel steekhoudend.  

Het gaat dus om de vraag: wie beslist of catalogusbouw wordt ingezet?  

Casus  3  Future  Home :   twee - onder -een -kap  op  maat :  tu ss en  PO en  CPO  

Future-Home is een bouwbedrijf voor particulier opdrachtgeverschap, een aannemer die op maat bouwt. Dit houdt in dat Future-

Home en de opdrachtgever volgens zijn wensen en eisen, het droomhuis samenstellen binnen het gestelde budget (van casco tot 

en met sleutelklaar). De aanpak van Future-Home is conceptueel bouwen, een bouwwijze die - volgens het bouwbedrijf - tussen 

bouwen onder architectuur en catalogusbouw inzit.8 De klant heeft de vrijheid van het bouwen onder architectuur en de financi-

ele transparantie van catalogusbouw. Het bouwbedrijf hanteert voor de PO’er twee concepten om het huis samenstellen. Het 

eerste concept is traditioneel PO met een huis onder architectuur, op maat, binnen het budget. Bij dit concept kijken opdracht-

nemer en opdrachtgever samen met de architect naar de mogelijkheden om het huis geheel op maat, binnen het budget te 

ontwerpen. Het tweede concept is de ‘Home-Configurator’ waarmee de PO’er in 4 stappen zijn huis kan samenstellen. Dit is ook 

een hulpmiddel voor mensen die nog met hun bouwplannen in de oriëntatiefase zitten en direct een advies willen. De vier stap-

pen betreffen keuze 1) woningtype en dakvorm, 2) plattegrond, 3) opties en 4) stijlkenmerken (zie het voorbeeld hieronder). 

De woningconfigurator in 4 stappen 

 
Stap 1 Type/dakvorm. Stap 2 plattegrond. Stap 3 opties: zijentree 1e verdieping type B garage, bijkeuken, erker, tuindeuren 

 
Stap 4: kleur gevelsteen, plint andere steenkleur, hardhouten kozijnen, rollaag type, raamdorpel gemetseld, sierluiken, dakgoot 
zink, regenpijp zink, dakpan keramisch, dakraam, dakkapel en gevelbetimmering hout.  

Bijzonder is dat Future-Home ook halfvrijstaande woningen aanbiedt en realiseert. Valt dit woningtype nu onder 

PO of CPO? Het is volgens het bouwbedrijf èn èn. In de praktijk gaat het bij twee opdrachtgevers bij CPO vooral om 

het koopcontract. Meestal komt het duo collectief naar het bouwbedrijf. De twee opdrachtgevers hebben zelf al 

een kavel (of en optie erop), waarbij elk zijn eigen kavel heeft verworven. Ze hebben elkaar ervoor dus meestal al 

 
8
  Conceptueel bouwen is in ontwikkeling. Zo heeft ontwikkelaar-bouwer Plegt Vos in een Zuidhornse uitlegwijk Oos-

tergast in de eerste fase een 13tal  basiswoningtypen voor (half)vrijstaande woningen en rijtjeshuizen, waarvoor de 
variatie 4 architecten de gevels hebben ontworpen. Zo kwamen er 41 typen. In fase twee wordt met 6 architecten 
gewerkt. De woningen hebben een bouwtijd van 13 weken. (zie Wooninnovatiereeks nr. 19 , 2009, Zuidhorn, Oo s-
tergast).  



22 

markt voor bouwers  

gevonden, omdat de broers of ouders en kind, familie of vrienden samen onder één dak willen wonen. En dat 

maakt het halfvrijstaande huis letterlijk mogelijk. Soms is er een opdrachtgever waarvoor het bouwbedrijf een 

tweede erbij zoekt. De keuze voor het woningtype is niet alleen op financië le gronden (voor in regio’s met hoge 

woningprijzen). Het motief is overwegend het samen onder een dak willen wonen. Samen bepalen de twee o p-

drachtgevers de vorm en grootte (basis) van de tweekapper. De binnenkant is weer individueel PO, evenals de 

opdracht met het contract. 

Het bouwbedrijf is met vrijstaande woningen begonnen. Dit type bleek ook vrij gemakkelijk als halfvrijstaande 

woningen te ontwikkelen. De vrijstaande woningen zijn het meest gevraagd. Maar voor het bedrijf is de tweeka p-

per ook een belangrijk segment. De duo-opdrachtgevers weten het bedrijf hiervoor te vinden. Er zijn weinig bedri j-

ven die de tweekapper in de ‘catalogus ‘ hebben.  

Twee voorbeelden. In het nieuwbouwplan Groot Holthuizen in Zevenaar heeft Future-Home een tweekapper gerealiseerd. De 

gemeente wilde een landelijke uitstraling. Samen met de opdrachtgevers is een woning gemaakt met een mansardekap gecom-

bineerd met moderne elementen. Het gevelelement en de dakkapellen geven deze woningen uitstraling. Naast een efficiënte 

indeling biedt de kapvorm veel ruimte op zolder.  

 Grootholthuizen Laren III   

Laren III te Laren (Gelderland) is een uitlegplan met  veel PO-woningen dat zelf ontwikkeld is door bewoners (zie het kader hier-

boven). Hier realiseerde Future-Home meerdere woningen, waaronder deze tweekapper. De huizen moeten voldoen aan het 

Woonkeur, een keurmerk dat onder andere rekening houdt met de levensloopbestendigheid van een woning. Deze tweekapper 

heeft een ruim dakoverstek wat de woning een authentieke uitstraling geeft. 

Bron: gesprek en website Future-Home 

Terug naar Leeswijzer 

2.5 Opdrachtgevers in beeld 

Particuliere opdrachtgevers zijn niet in één vakje te plaatsen, maar komen uit verschillende 

lagen van de bevolking. Zo bewegen zowel huishoudens met een hoger als midden- en lager 

inkomen zich op deze markt. Ook zijn er jongeren, (jonge) gezinnen en ouderen actief als op-

drachtgever en bijzondere doelgroepen roeren zich in het veld van PO en CPO.
9
 

Lagere inkomens verdienen extra aandacht 

Voor de lagere en lagere middeninkomens kan CPO bij uitstek het middel zijn om een betaalb a-

re koopwoning te realiseren. Zeker als gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden als KoopG a-

rant, een starterslening of kostenbesparingen tijdens het ontwerp - en bouwproces, onder an-

dere door inzet van catalogusbouw of ladeplannen.  

Zowel jongeren, jonge gezinnen als ouderen bouwen met CPO 

Jongeren, jonge gezinnen maar ook ouderen nemen het initiatief om – al dan niet samen met 

anderen – tot realisatie van de eigen woning te komen. Soms worden ook projecten gestart 

waarin zowel jongeren als ouderen hun woning realiseren, zoals een project in Bladel.  

 
9
  Zie ook de overzichten van (C)PO RIGO Research en Advies en SEV (2003), Particulier opdrachtgever-

schap en stedelijke vernieuwing, Amsterdam; SEV (2010), Zelf bouwen in Nederland – 10 jaar experi-
menteren, Rotterdam. 
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Casus  4  Be t a a l b ar e  C P O ,  v o or  j o ng  e n  ou d  ( N e te r s e l ,  g e m e e nte  B l ade l )  

In Netersel (gemeente Bladel) is via CPO een project gerealiseerd voor zowel starters als senioren uit de eigen 

kern, zowel koop als huur. De 25 woningen zijn geheel op maat ontwikkeld ( 8 voor kopende starters, 7 voor k o-

pende senioren, 7 voor hurende starters en 3 voor hurende senioren). Kopers en huurders zijn samen ontwikkelaar 

van hun eigen complex en hebben zo optimale zeggenschap. Woningstichting de Zaligheden treedt op als verhuu r-

der. De stichtingskosten (grond- en bouwkosten) zijn lager dan in een vergelijkbaar regulier te ontwikkelen project. 

De starterswoningen zijn (vrij op naam) 35% goedkoper geleverd dan de inmiddels getaxeerde waarde, de seni o-

renwoningen 25%. De woningen en het pleintje, waar de woningen in blokjes van 2 en 3 omheen staan, zijn on t-

worpen door Hulshof Architecten uit Delft. Alle woningen zijn energiezuinig (EPC 0,8), levensloopbestendig door 

hun grote breedte, vrij indeelbaar en uitbreidbaar. Daarmee zijn de woningen ook zeer toekomstgericht omdat ze 

aanpasbaar zijn aan de wensen van zittende of nieuwe bewone r. Elke woning is op maat.  
* 25 woningen voor starters en senioren: 15 koop/ 10 huur.  
* Gemiddeld kavel: 193m2 voor starters / 215m2 voor senioren  
* Gemiddelde woninginhoud: 455m3 voor starters/ 535 voor senioren  
* Gemiddelde prijs (VON): starters € 137.000 / senioren € 175.000 
* Taxatiewaarde (gemiddeld): starter € 207.000/ senioren € 240.000  

 
Bron: www.bieb.nl  

Terug naar Leeswijzer 

2.6 Fysieke verschijningsvormen  

Het type woning dat als gevolg van CPO tot stand komt kent een grote diversiteit. Het gaat om:  

 Vrijstaande woningen  

 Twee-onder-een-kappers 

 Rijwoningen  

 Appartementen  

In opdracht van particulieren wordt zeer gedifferentieerd gebouwd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 

in Waterwijk in de Rotterdamse VINEX-wijk Nesselande onder invloed van PO een zeer gevar i-

eerde buurt is ontstaan (zie het kader in paragraaf 2.3). Op internet blijkt dat niet iedereen de 

ontwerpen even mooi en in harmonie met elkaar acht (www.skyscrapercity.nl). Maar dit is on-

losmakelijk verbonden met weinig stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 

en dus veel vrijheid in ontwerp. Dit kan immers leiden tot meer uitgesproken keuzes.  

In Bladel zijn rijtjeshuizen en appartementen gebouwd. Gewone en betaalbare woningen, 

vormgegeven door de mensen die erin wonen. Deze projecten tonen aan dat het bouwen van 

de eigen woning niet alleen voor de beter bedeelden is maar dat ook de midden - en lagere 

inkomens via CPO in staat zijn zelf vorm te geven aan hún woning. In  Amsterdam zijn diverse 

voorbeelden van CPO-projecten waar appartementen zijn gerealiseerd. Ook zijn er projecten 

waar bungalows voor senioren zijn gebouwd, mede als gevolg van de ondersteuning door SIR 

55+.  

Casus  5  C o l le c t ie f  p ar t i c u l i e r  op dr ac ht ge v e r s c h a p  s e n io r e n b un ga l ow s  in  R e e s ho f  -  T i lb ur g  

SIR’55 staat voor Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw, gevestigd te Eindhoven. SIR’-55 komt voort uit 

een initiatief van enkele 55-plussers, die op zoek waren naar medestanders om als groepje een project koopbunga-

lows voor deze leeftijdsgroep te realiseren. De respons was zodanig groot dat in 1988 de stichting SIR’55 werd 

opgericht. In eerste aanleg werden door SIR’55 diverse projecten in Noord -Brabant gerealiseerd, inmiddels worden 

http://www.bieb.nl/
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ook elders in Nederland vergelijkbare projecten ontwikkeld.  

SIR’55 is een belangenbehartiger van woonconsumenten:  initiatieven tot ontwikkeling van een project worden pas 

genomen wanneer daartoe een concrete vraag van 55-plussers komt. 

In het stadsdeel Reeshof is in de tweede helft van de jaren 1990 een SIR’55 -project gebouwd. Momenteel staat een 

flink aantal belangstellende Tilburgers als ‘deelnemer/lid’ (voor een vervolgproject) geregistreerd.  

   
Bron: RIGO, Particulier opdrachtgeverschap in Tilburg, voorwaarden scheppen of actief stimuleren, 2007 

Terug naar Leeswijzer 

CPO wordt toegepast in verschillende typen omgeving:  

 Landelijk 

 Suburbaan 

 Stedelijk 

 

In verkaveling kent CPO ook een grote verscheidenheid:  

 Aaneengesloten verkaveling  

 Gegroepeerde verkaveling  

 Verstrooide verkaveling  

 

Ten slotte is er een onderscheid te maken tussen geïntegreerde projecten waarbij sprake is van 

een homogene bebouwing of aansluiting bij de bestaande omgeving en projecten waarbij  hete-

rogeniteit centraal staat en/of er niet primair is gezocht naar aansluiting met de omgeving.  

De schaalgrootte van de projecten verschilt enorm. Er zijn projecten waar 2, 3 of 4 opdrachtg e-

vers gezamenlijk hun woning laten bouwen, maar ook groepen met 50 tot 100 collectieve op-

drachtgevers. Van 40 Brabantse CPO-projecten, overwegend in dorpen is de gemiddelde om-

vang 20 woningen per project. In stedelijk gebied zal dit groter zijn, mede vanwege de bouw 

van appartementen.  

Er zijn ook locaties waar enkele honderden woningen via PO worden ontwikkeld, zoals in Nieuw 

Leyden in Leiden (200 PO-woningen), Roombeek in Enschede (550 PO -woningen), De Landerijen 

in Lelystad (430 PO-woningen) en het Homeruskwartier in Almere (circa 1.000 PO en CPO en 

1.200 medeopdrachtgeverschap, zie ook het kader in hoofdstuk 3).  

Casus  6  N ie uw  L e y d e n:  i n d iv i due le  e x pr e s s ie  b i nne n  e e n  s t r ak ke  b ouw e nv e lo p  
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Op een klein gedeelte van de oude stad Leiden op het voormalige slachthuisterrein zoeken honderden nieuwe 

bewoners hun weg in de wondere wereld van particulier en collectief opdrachtgeverschap. Kopers èn huurders. En 

ze doen het op een niet eerder vertoonde schaal. Vanaf begin 2007 is een wijk in aanbouw met werkelijk intensief 

en hoogwaardig ruimtegebruik.  

Op een gebied van rond 8 hectare komt een scala aan hedendaagse doelen uit de stadsplanologie bij elkaar. Inte n-

sief grondgebruik, en hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Consumentgericht  en duurzaam bouwen. Auto’s 

zijn er, maar ze verdwijnen uit het straatbeeld. Openbaar vervoer en fietsverbindingen zijn prima. Oude karakteri s-

tieke bebouwing krijgt nieuwe, diverse functies. Overheden en een corporatie, kopers en toekomstige huurders: 

allemaal investeren ze veel euro’s, tijd en energie in deze opgave. In een gebied met nog een matig imago, tegen 

de historische binnenstad aan.“Individuele expressie binnen een strakke bouwenvelop. Dat is de kern”. Projectd i-

recteur Maurits Klaren, ervaren expert gebiedsontwikkeling, over het bijzondere karakter: “Voor een wijk m et 800 

woningen is er verrassend veel laagbouw mogelijk: 400 in hoogbouw en 400 grondgebonden, waarvan 200 partic u-

lier en 200 van corporatie Portaal. Dwars door de wijk komt een groene long die bij de Willem de Zwijgerlaan, een 

verkeersweg die de noordgrens vormt, via een overkluizing overgaat in de zogenaamde Tuin van Noord.” Met netto 

100 woningen per hectare wordt hier iets bijzonders neergezet. Henri Koekkoek, directeur Vastgoed Ontwikkeling 

van Portaal, ziet in de formule perspectief voor toepassing elders, binnenstedelijk wonen in hoge dichtheid en toch 

grondgebonden: “Deze aanpak kan het gat vullen tussen enerzijds de woning plus tuin in lage dichtheid en ande r-

zijds de appartementenbouw.”  

Bron: www.nederlandbovenwater.nl 

Terug naar Leeswijzer 

2.7 Voorzieningen en bouwen rondom een thema: het kan met CPO 

Een rijke variatie aan voorzieningen en woningen wordt door particulieren gerealiseerd, de 

thematiek waarlangs men zich organiseert is breed en in principe oneindig. Zo blijkt ook uit 

onderstaande voorbeelden.  

Ouderen en voorzieningen 

Een voorbeeld van ouderen die zich hebben verenigd is te vinden in Culemborg waar een groep 

van 30 vrienden op zoek is gegaan naar een locatie dicht bij het openbaar vervoer zodat men 

mobiel kan blijven als autorijden niet meer kan. Ook hadden zij de wens om sociaal isolement 

tegen te gaan. Beide doelstellingen zijn behaald. Op slechts 150 meter van het station hebben 

zij 24 gelijkvloerse woningen gerealiseerd met:  

 Een gezamenlijke tuin  

 Gemeenschappelijke ruimtes waarvan de grootste ruimte dienst doet als een verlengstuk 

van de huiskamers maar waar ook privéfeestjes kunnen worden gegeven  

 Een wasserette 

 Een logeerkamer met eigen badkamer  

Muzikanten  

In Hoogvliet wordt in hoog tempo veel gesloopt, een ingrijpend proces waarbij de achterstand 

die de wijk nu kent niet mag terugkeren na de vernieuwing. Woningcorporatie Vestia heeft 

daarom de bewoners gestimuleerd om zelf te gaan bouwen maar h eeft daarbij als voorwaarde 

meegegeven dat de collectieven een verbondenheid met elkaar hebben rondom een thema. 

Hiervoor is gekozen met het doel hechtere groepen te creëren. Vestia heeft wel als voorwaarde 

gesteld dat het eindresultaat een vorm van individueel wonen moet zijn. Leefgemeenschappen 

zoals deze in de jaren 1970 werden opgericht zijn hier niet mogelijk. Twee groepen gaan nu 

daadwerkelijk aan de slag:  

 Een groep muzikanten die samen een muziekruimte willen bouwen die omwonenden geen 

overlast bezorgt; 

 Een groep die zich verbonden voelt rondom ecologisch leven, bouwen en wonen . 

http://www.nederlandbovenwater.nl/
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Duurzaamheid  

Het thema duurzaamheid heeft ook centraal gestaan bij de ontwikkeling van de Kersentuin in 

Utrecht. Het project omvat een wijk van 94 woningen met een duurzaam karakter en diverse 

voorzieningen. Energiezuinigheid was een centraal thema wat heeft geresulteerd in:  

 Een optimale bezonning voor alle woningen; 

 Dakhellingen die uitmate geschikt zijn voor zonne -energie; 

 Optimale isolatie; 

 Aansluiting op restwarmte van nabijgelegen energiecentrale via het stadsverwarmingsnet;  

 Waterbesparing door voor specifieke huishoudelijke toepassingen gebruik te maken van 

gezuiverd oppervlaktewater uit de rivier de Lek.  

Ook is de wijk autoluw en zijn er diverse voorzieningen zoals:  

 Een parkeergarage;  

 Een gemeenschappelijke klusruimte;  

 Een wasruimte; 

 Een projecthuis. 

Afkomst  

Ook afkomst kan een thema zijn op basis waarvan groepen zich formeren en uiten in hun on t-

werp. Zo hebben Indische ouderen zich in Almere verenigd om te komen tot  realisatie van pro-

ject Rumah Senag. En opvallend oosters ontwerp is het resultaat, maar het is nog niet gereal i-

seerd.  

Wonen met beperkingen 

Een ander voorbeeld van CPO wordt ontwikkeld in Helden op de locatie Landhof. Een van de 

thema’s die in Landhof door initiatiefnemers centraal wordt gesteld betreft het opzetten van 

leefgemeenschappen voor mensen met beperkingen door de Stichting Elrijk.
 10

 

Wonen met voorzieningen, ook voor de buurt 

Ook op IJburg in Amsterdam zijn met CPO zes zorgwoningen gecreëerd voor mensen met een 

(verstandelijke) beperking. Dit CPO-project Vrijburcht kent 52 woningen met veel voorzienin-

gen. Een deel van de voorzieningen is ook van betekenis voor de omliggende buurt en zou zon-

der CPO niet snel in een uitbreidingswijk zijn gerealiseerd: 

 Kinderopvang; 

 Een café met terras; 

 Een klein theater; 

 Watersportfaciliteiten;  

 Bedrijfsruimten. 

Casus  7  V r i j bu r c h t ,  C P O  m e t  v oor z ie n in ge n  op  I J b ur g  i n  A m s t e r d a m  

Dit CPO-project is in aanvang opgezet door een groep bewoners uit de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt.  

Aanleiding was de oproep van de gemeente Amsterdam om bouwplannen in te dienen voor de zeven locaties op 

het Steigereiland, op de nieuwe uitleglocatie IJburg.  

 

 
10

     Zie de websites samenmeerbouwen.nl en eindhoven.nl.  
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In de zomer van 2002 kreeg de Stichting Vrijburcht de locatie  aan het water bij de fietsbrug naar de Diemerzeedijk 

toegewezen. Met de bouw van Vrijburcht zijn 52 aantrekkelijke nieuwbouwwoningen van gemiddeld 100 m2 gere a-

liseerd op een zeer aantrekkelijke locatie, tegen redelijke koopsommen.  

Vrijburcht heeft als CPO-project bijzondere woonwensen mogelijk gemaakt voor een grote en divers samengestelde 

groep mensen. Woonwensen die op een andere manier niet of nauwelijks voor die groep mensen haalbaar zouden 

zijn: hetzij in verband met betaalbaarheid, het onvoldoende ef fectief kunnen opereren op de woningmarkt, hetzij 

door de onbereikbaarheid van dergelijke bijzondere locaties. De woningen van Vrijburcht zijn opgeleverd in de 

periode september 2006 – januari 2007. Vrijburcht omvat 52 woningen, waaronder 12 atelierwoninge n en 10 AMH-

woningen, 3 bedrijfsruimten, een zorgwoningcomplex met 6 woonunits en een zorgwoning, een crèche voor 42 

kindplaatsen, een parkeerkelder voor 42 auto’s en bergingen, een gezamenlijke fietsenstalling, een café met terras, 

een binnentuin met watertanks voor 6000 liter voor de opvang van regenwater, een plantenkas, een knutselruimte, 

een theaterruimte, 2 logeerkamers, 2 liften en tot slot ook nog zwem -, kano- en havensteigers. Daarnaast huisvest 

Vrijburcht de zorgwoningen van ‘De Roef’. Het project  bestaat uit 6 woonunits met 1 gemeenschappelijke voordeur 

en is verdeeld over 2 verdiepingen. Elke laag telt 3 units met een gemeenschappelijke badkamer en toilet, plus een 

extra kamertje (voor logés e.d.). De 2e verdieping heeft ook een grote gemeenschap pelijke keuken, een dakterras 

en een deur naar de aangrenzende dienstwoning van de begeleiders.  

Bijzondere extra's  

Met de plaatsing van twee kunstwerken, de vlaggen, het spandoek, de lichtobjecten, de vogelkasten op en aan het 

gebouw en - natuurlijk - het theater, is Vrijburcht een trefpunt voor alle mogelijke IJburgbewoners en passanten: 

van mens tot vogels, van theaterbeesten tot natuurvorsers.  

 Bron: www.vrijburcht.com 

Terug naar Leeswijzer 

2.8 Vernieuwbouw met gemeente en corporaties: extra kans voor CPO 

CPO kan ook toegepast worden bij renovatie en vernieuwbouw en biedt dus ook kansen voor 

bouwondernemers die in renovatie of vernieuwbouw gespecialiseerd zijn. Mogelijke vorm en 

voor deze ‘renovatieblokken’ zijn:  

 Samenvoegen (horizontaal, verticaal, appartementen, eengezinswoningen) ; 

 Optoppen; 

 Historisch stads- of dorpsgezicht behouden; 

 Functieverandering van industrie naar wonen.   

Kluswoningen 

Aansprekende voorbeelden van CPO bij vernieuwbouw in een stedelijk gebied zijn te vinden in 

Rotterdam waar de gemeente in 2005 heeft besloten om in Spangen een bouwblok om niet uit 

te geven onder de voorwaarde dat de nieuwe eigenaren gezamenlijk tot vernieuwbouw van de 

woningblokken zouden komen. Vernieuwbouw van deze zogenaamde ‘kluswoningen’ is een 

groot succes gebleken. Niet alleen hebben de voornamelijk jonge hoogopgeleide huishoudens 

een kans gekregen om hun eigen woning betaalbaar te real iseren, ook heeft de kopersvereni-

ging een ontmoetingsplek (gebouw) voor de buurt gerealiseerd en hebben zij een stichting 

opgericht die evenementen voor de buurt organiseert. In navolging van Spangen heeft de g e-

meente Rotterdam meer projecten geïnitieerd.  

Casus  8  K lu s w o ni n ge n  ( C ) P O  in  b e s ta an de  v o or r aa d  

De gemeente Rotterdam biedt al enkele jaren kluswoningen aan in wijken waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt en waarmee 

nieuwe doelgroepen worden aangetrokken van buiten de wijk. Een kluswoning is een verouderde woning die voor een lage prijs 

te koop staat. Dat kan aantrekkelijk zijn, maar de (startende) koper gaat bij de koop wel de verplichting aan de woning binnen 

een jaar op een hoog niveau te renoveren met zelfwerkzaamheid en uitbesteding van een deel van de werkzaamheden aan 

bouwers. De kluswoningen worden met CPO en PO gerealiseerd. De projecten kunnen onder regie van corporaties of gemeente 

worden opgezet. Het eerste project van de gemeente Rotterdam is het inmiddels bekende CPO-project Wallisblok in Spangen. 

Wegens succes is de aanpak vervolgd en uitgebreid. In tegenstelling tot de beginperiode waarbij op bepaalde tijden ineens een 

reeks panden te koop werd aangeboden, worden nu doorlopend panden aangeboden op de website van de gemeente Rotter-

dam (ook de bron voor deze beschrijving). Dit is ook te volgen op Twitter, Facebook en/of via Hyves. De kluswoningen staan 

inmiddels in heel Rotterdam. De woningen worden in rondes verkocht. Per ronde worden ongeveer dertig panden in een keer 

aangeboden: voor inschrijven en dan voor een loting.  

http://www.vrijburcht.com/
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De inschrijfkosten zijn €500. Deze worden teruggestort wanneer geen woning is aangeboden of als een woning toegewezen is bij 

de levering van het pand. Verder eist de gemeente voor de inschrijving een financieringstoets. Dat is een verklaring van een bank 

of hypotheekverstrekker, waarin staat wat de maximale hoogte van het bedrag is dat de koper kan lenen. Dit bedrag moet min-

stens gelijk zijn aan het bedrag dat bij de financieringseis van de woning vermeld staat. De financieringseis is het bedrag waar-

over PO’er moet kunnen beschikken om zeker te weten dat hij zijn kluswoning kan kopen en opknappen. Voor dat bedrag moet 

hij niet al het werk door een aannemer laten doen. Maar als hij dingen ook zelf doet, zoals slopen, schilderen, isolatie aanbren-

gen, enzovoort, zal het lukken. In de financieringseis is geen rekening gehouden met kosten voor de overdracht van het pand 

(notariskosten, 6% overdrachtsbelasting over de koopsom en afsluitkosten voor een hypotheek). 

Na inloting wordt het klushuis met de komende PO’er nogmaals bekeken en volgt het koopcontract. Dit proces neemt ongeveer 

zes weken in beslag. Daarna is ook pas duidelijk of alle woningen verkocht zijn. Als dat niet zo is, worden de overgebleven wonin-

gen aangeboden aan de mensen die niet zijn ingeloot. Hierna kan er nog een kink in de kabel komen: kopers moeten binnen een 

maand een plan van aanpak hebben voor de renovatie en de financiering moet rond zijn.  

 

 Kluswoningen in de Pompstraat, Charlois (l) 

 

Pas na goedkeuring van het plan van aanpak is de verkoop van het huis definitief en kan de eigenaar-klusser aan de slag. Voor 

een plan van aanpak krijgt de koper gratis, en verplicht, hulp van een architect. Klushuizenprojecten worden begeleid door advi-

seurs. Zij zijn al sinds het begin bij het project betrokken en weten wat er allemaal komt kijken bij de inschrijving, verloting, 

financiering, levering en verbouwing van een klushuis. De begeleiding maakt deel uit van het totale pakket, dat de koper gratis 

ontvangt. Met het plan van aanpak kan het klushuis helemaal naar eigen wens worden verbeterd. De gemeente stelt wel een 

aantal voorwaarden: 

 Iedere woning wordt geleverd op eigen grond, leeg, zonder huurders of bewoners. 

 Het casco van de woning moet minimaal worden verbeterd op het niveau dat door de gemeente van tevoren wordt vastge-

steld.  

 De begrote verbouwingskosten worden gestort in een bouwdepot bij een bank.  

 Bij de verbouwing kan de koper gratis en vrijblijvend gebruik maken van begeleiding door een wooncoach.  

 Per woning wijst de gemeente een architect aan. Deze architect moet helpen bij het maken van een Plan van Aanpak en, 

indien nodig, bij het aanvragen van een bouwvergunning. Deze hulp is gratis.  

 De woning is uiterlijk een jaar na aankoop opgeknapt volgens de vastgestelde eisen.  

 Eigenaren van verschillende woningen in één pand vormen samen een Vereniging van Eigenaren.  

In panden met meer dan één woning worden de woonlagen zo ingedeeld dat de boven- en benedenwoning volledig te scheiden 

zijn. Elke woning dient een vrije toe- of opgang te krijgen. De kopers realiseren deze aanpassing gezamenlijk (vergunningsplich-

tig). De gemeente biedt in een aantal wijken 100% subsidie op gevelreiniging aan. Dankzij overheidssubsidie worden de wonin-

gen aangeboden onder de marktwaarde. Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van éxtra subsidies voor woningverbete-

ring bestemd voor speciaal aangewezen gebieden. De nieuwe woning dient de PO’er zelf te bewonen, uiterlijk een jaar na de 

aankoop en voor de duur van minimaal twee jaar. Via ondertekening van een verkoopregulerend beding werkt de PO’er mee aan 

het voorkomen van speculatie. Bij de gemeente staat een vergunningcoach klaar die de afwikkeling van de vergunningen voor 

alle klushuizen coördineert.  

Samen verbouwen: goedkoper en gemakkelijker 

Veel van de opknaphuizen staan naast elkaar of bij elkaar in de buurt. Kopers kunnen de koppen bij elkaar steken en een aantal 

verbouwingszaken samen doen. Zo sparen zij tijd en geld uit. Kopers van huizen in collectieve projecten moeten een kopersver-

eniging op richten en het casco van hun woningen collectief opknappen. De collectieve projecten worden ook door een bouw-

kundig adviesbureau begeleid.  
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Bij een ander Rotterdams klusproject doet de gemeente het cascoherstel en laat de afbouw over aan de PO’ers. Het hele com-

plex bij de Bas Jungeriusstraat 254 wordt in opdracht van de gemeente aangepakt onder leiding van een architect. Er worden 

dakterrassen gemaakt en het dak wordt vernieuwd. De binnenkant van de woningen worden geheel 'kaal' opgeleverd. De kopers 

moeten de trap renoveren, installaties aanbrengen, de keuken en badkamer plaatsen en binnenwerk afronden. Op de begane 

grond van de panden wordt een bedrijfsruimte gemaakt. De kopers vormen met Verschoorstraat 58 en 60, Bas Jungeriusstraat 

250 en 252 een Vereniging van Eigenaren. De bovenwoning Bas Jungeriusstraat 254 is ongeveer 195 m2 groot (1e, 2e en zolder, 

dakterras) en heeft een koopprijs van €130.000. De financieringseis is € 190.000. Voor een wat kleinere bovenwoning van 140 m2 

is de koopprijs €100.000 en de financieringseis €170.000. 

Groepsmensen 

Het Wallisblok in Spangen is een bekend collectief project. Dit betekent dat een bewoner samen met zijn toekomstige buren 

bepaalt hoe de woningen ingedeeld worden. Alles wordt collectief aangepakt en dat scheelt in de kosten. Een bewoonster noemt 

ook de inspanning die daarbij hoort: "Een collectief project heeft veel voordelen maar bedenk wel dat deze manier van een pand 

opknappen ook veel tijd kost. Er moet wekelijks vergaderd worden, iedere toekomstige bewoner heeft zijn eigen wensen en er 

zal toch overeenstemming bereikt moeten worden. Dat blijkt in de praktijk soms erg lastig. Eigenlijk moet je wel een groepsmens 

zijn om aan zo'n collectief klusproject deel te nemen." 

    Kluswoningen in de Beukelaarsstraat 60 en 43 
Terug naar Leeswijzer 

CPO en krimpgebieden 

CPO wordt op veel plaatsen ook als een kansrijke aanpak genoemd voor krimpgebieden als 

Parkstad Limburg. Vooral het samenvoegen van bestaande woningen kan zorgen voor een af-

name van het aantal woningen waarbij de betaalbaarheid via CPO wordt gewaarborgd. Als een 

woning wordt gesloopt en er geen andere woning of andere functie voor terugkomt, kost de 

woningsloop alleen maar geld (boekwaarde, sloopkosten, verplaatsin gskosten en inrichtings-

kosten van vrijkomende grond). Bij samenvoegen en verkopen ligt dit kostenbeeld veel gunst i-

ger, mede door de opbrengsten. Met samenvoegen van bestaande kleine woningen kan de 

vraag naar meer woonoppervlak en kwaliteit worden vervuld. Niet alleen appartementen lenen 

zich hiervoor, ook eengezinswoningen kunnen worden samengevoegd.  

Wanneer samenvoegen – net als in Spangen – in een groter bouwblok of een rij woningen 

wordt toegepast dan kan een grote variatie aan nieuwe woningtypen ontst aan doordat binnen 

de dragers een geheel nieuwe verkaveling van de woningen kan plaatsvinden (van 3 naar 2 

enzovoort). Daarnaast is samenvoegen minder milieubelastend dan sloop -nieuwbouw. 
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CPO en stedelijke vernieuwing: kans corporaties voor combinatie van sociaal en fysiek 

CPO in stedelijke vernieuwing is een bijzondere combinatie  waarin sociaal en fysiek samenko-

men en waarmee sociale samenhang in de wijk wordt bevorderd.  

Bij vernieuwbouw kan CPO dus een kansrijke optie zijn. De vernieuwbouwopgave is sterk ge-

concentreerd in gebieden van stedelijke vernieuwing, zoals de 40 krachtwijken. Corporaties 

voeren in belangrijke mate de regierol in de stedelijke vernieuwing. Dus voor kansen voor CPO 

in die wijken met vernieuwbouw en nieuwbouw zijn corporaties voor bou wondernemingen de 

primaire doelgroep om CPO-projecten mogelijk te maken.  

In uitleggebieden zijn dat vaak de gemeenten (bij actief gemeentelijk grondbeleid).  

Casus  9  Bl oe m e nb u ur t  Z u id  C P O  ko op  e n  h u u r  in  de  s te de l i j ke  v e r n ie uw i ng  

De Eindhovense Bloemenbuurt was toe aan vernieuwing. Een deel van de woningen was aan sloop toe. Een uitgebreid onderzoek 

stelde dat de 306 huurwoningen in een vrij beroerde bouw - en woontechnische staat verkeerden. De corporatie wilde met 

vervangende nieuwbouw experimenteren met meer zeggenschap van huurders over het ontwerp van de woning en de woonom-

geving. Naast participatie waren voor corporatie Domein samenwerking, maatwerk, goede kwaliteit tegen lage kosten andere 

doelstellingen. Sociale cohesie en betrokkenheid bij de buurt bleken in de praktijk belangrijke positieve bijeffecten. De vervan-

ging leidt tot circa 325 eengezinswoningen en appartementen, 65% koop en 35%. De nieuwbouw wordt in 3 fasen van elk onge-

veer 100 woningen uitgevoerd. Het proces is in 2007 begonnen en de sloop van fase 1 is voorjaar 2008 gestart, de eerste nieuw-

bouw volgde in 2008.  

Domijnhuis is de productnaam van Domein voor CPO. Volgens dit concept krijgen toekomstige bewoners de kans om samen met 

anderen een huis te bouwen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met individuele woonwensen. De Bloemenbuurt-

Zuid is de eerste stedelijke vernieuwingswijk in Nederland waarbij op grote schaal CPO wordt toegepast voor zowel huur- als 

koopwoningen. In fase 1 worden in drie blokken met drie bouwgroepen in totaal ongeveer 130 woningen gebouwd van 2008 tot 

2011. Blok Passiebloem bestaat uit 34 huurwoningen, blok Duizendschoon uit 43 huurwoningen (18 grondgebonden huurwonin-

gen, 21 huurappartementen en 4 patio’s) en 15 koopappartementen en blok Madelief uit 25 koopwoningen (dit project wordt in 

hoofdstuk 6 beschreven vanuit de ervaringen van de bouwer). Fase 2 en 3 worden nog nader ingevuld, mede op basis van de 

opgedane ervaring in de eerste fase. 

 
De bewoners van huurwoningen in de CPO-groepen zijn afkomstig uit de woningen die gesloopt zijn. Bewoners voor de CPO-

koop zijn via makerlaars gekomen. Bij de huurwoningen heeft de corporatie een grotere stempel op inhoud en proces dan bij de 

koopwoningen. Voor de bouwbegeleiding van de groepen is bureau Bieb ingeschakeld. De extra begeleidingskosten voor corpo-

raties bij huurwoningen bedragen tussen de €3.000 en €5.000. Voor huurders werden deze kosten door de corporatie betaald. 

De bouwbegeleiding en de architect werden wel door de bewoners respectievelijk ingehuurd en gekozen.  

Voor de afstemming en toetsing en het behartigen van belangen van bewoners van de volgende fasen was een koepelvereniging 

opgericht waar de drie CPO-groepen lid van waren. De koepelvereniging zat ook in de projectgroep van de gemeente en de 

corporatie. De toegevoegde waarde van deze koepel bleek betrekkelijk weinig.  

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan beoogden hoge kwaliteit, waardoor er strakke kaders waren voor het ont-

werp (weinig vrijheid) en er druk lag op het bouwbudget van de drie CPO-projecten. De corporatie had zelf een te algemeen 

budget gesteld dat niet passend was voor de drie verschillende blokken. Dat heeft tot planvertraging en versobering en teleur-

stelling bij bewoners geleid.  

Voor huurders heeft de corporatie op de juiste aspecten zeggenschap geboden gegeven de woningtypes: woningplattegronden, 

gevelmateriaal, keuken, sanitair en tegelwerk en E-installaties (elektra, telefoon en kabel). 
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De meeste doelstellingen zijn gehaald. Meer zeggenschap heeft geleid tot meer klanttevredenheid, meer woningvariatie, een 

hogere woonkwaliteit en tot meer sociale cohesie. Het experimenteren heeft echter niet geleid tot een procesversnelling en ook 

(nog) niet tot kansen voor doorstroming en het vergroten van draagvlak voor herstructurering.  

Succesvol medeopdrachtgeverschap in de huursector vergt een duidelijk ontwerpproces en heldere communicatie naar betrok-

kenen (eenvoudig en transparant overleg organiseren, snel terugkoppelen, verwachtingsmanagement voeren, niet meer vragen 

dan nodig, en de vertaling opdrachtgeversrol naar bewoners goed maken). De organisatie van een corporatie dient zich met 

werkprocessen en competenties van de medewerkers hierop in te stellen. 

Bron: persbericht Bloemenwijk Zuid, 30 juni 2009; SEV, Evaluatie medeopdrachtgeverschap in de huursector, Rotterdam, 2008.  

Terug naar Leeswijzer 
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Hoofdstuk 3  

CPO: vraag en aanbod 

3.1 PO-woningbouw 

Sinds 2000 is het aandeel PO afgenomen van 17% in 2000 tot bijna 10% in 2007 . In 2000-2007 

zijn er volgens CBS-cijfers jaarlijks gemiddeld 9.200 eigenbouwhuizen opgeleverd, in 1995 -1999 

waren dat er nog 15.000 per jaar. Het aandeel PO liep in betreffende tijdvakken minder hard 

terug, omdat in 2000-2007 ook de projectmatige woningbouw van corporaties en ontwikkelaars 

in veel jaren is afgenomen. Dit beeld van PO is vooral terug te vinden bij de gemeenten met 

een grotere bouwopgave: de stadsgewesten. In de stedelijke regio’s is het aandeel PO in 2000 -

2007 gedaald van 11% naar 6%.
11

 

Uit het BNW (onderzoek Bewoners Nieuwe Woningen) komt voor de landelijke ontwikkeling van 

het aandeel PO eenzelfde beeld naar voren als met de CBS -cijfers. In de gemeenten met meer 

dan 70.000 inwoners blijft PO gemiddeld zeldzaam en vertoont het kleine aandee l PO een licht 

dalende trend van 7% in 2000 naar 6% in 2006. In gemeenten met minder dan 70.000 inwoners 

wordt het PO-doel van 20% in 2000-2006 (BNW 2001-2007) wel gehaald, al daalt het licht, in 

2006 net onder de 20%. Een positief feit voor zeggenschap van woonconsumenten is, dat het 

aandeel koopwoningen gebouwd met inspraak van de bewoner (consumentgerichte projec t-

ontwikkeling) fors is toegenomen van 17% naar 33%, niet alleen in kleinere gemeenten (19% 

naar 31%), maar ook in grotere gemeenten (15% naar 34%).  
 

Figuur 3.1  Aandeel PO en inspraak in de nieuwbouw van Nederland en naar gemeente-

grootte, 2000-2006 (BNW 2001-2007) 

 
Bron: BNW 2001/2007 (bewerking RIGO) 

 

De daling van PO komt vooral op het conto van de landsdelen Oost en Noord.  In landsdeel Zuid 

blijft het aandeel PO constant rond de 20%. In West komt PO niet echt van de grond; na een 

lichte toename richting 10%, volgt een daling naar 5% in 2006. Voor het Westen geldt wel het 

lichtpunt van een forse toename van het aandeel consumentgerichte project ontwikkeling (koop 

met ‘inspraak’).  

 
11  Zie: G. Keers, J. Scheele-Goedhart, 10 jaar particulier opdrachtgeverschap, in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 

juni 2008. 
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Het aandeel PO binnen BBG (bestaand bebouwd gebied) ligt in grotere en kleinere gemeenten 

gemiddeld lager dan in nieuwe uitleggebieden. Bij consumentgericht ontwikkelen (inspraak) 

vertoont het aandeel gemiddeld van jaar tot jaar niet veel verschil tussen binnen en buiten BBG 

in grotere en kleinere gemeenten.  

CPO-woningbouw 

Over de ontwikkeling van de CPO-woningbouw is betrekkelijk weinig bekend. Een landelijke 

inventarisatie uit 2008 geeft aan dat er sinds 1981 bijna 6.500 woningen met CPO zijn gereali-

seerd of in ontwikkeling waren.
12

  De markt laat echter duidelijk snel betrekkelijk veel meer 

CPO-woningbouw toe. Dat laat de provincie Noord -Brabant zien. Het Rijk heeft in 2008 een 

provinciaal stimuleringsbudget voor CP0 beschikbaar gesteld (€1 mln.) dat de provincie zelf fors 

heeft aangevuld (met €4 mln.). Hiermee zijn door een bijdrage en een renteloze lening voor 

voorfinanciering (vooral de kosten van bouwbegeleiding en architect) bij CPO-projecten in één 

jaar 40 projecten met 820 woningen, vooral eengezinswoning en in dorpen voor starters, van 

de grond gekomen. Met het restantbudget (€1,8 mln.) verwacht de provincie nog de ontwikke-

ling van 450 CPO-woningen te steunen.
13

 

Terug naar Leeswijzer 

3.2 Vraag naar PO 

PO is een vorm van woningbouw waar op de gemeentelijke woningmarkt duidelijk vraag naar is. 

Door PO meer kans te geven in het gemeentelijk woonbeleid wordt meer v oldaan aan de vraag 

van woonconsumenten die PO willen, naast of ook deels voor de vraag van starters, ouderen 

enz. De door bewoners gewenste zeggenschap bij nieuwbouw krijgt daarmee vanzelf ruimte.  

In 2001 is er al onderzoek naar de PO-vraag verricht. De belangstelling bleek toen zeer groot in 

omvang: ongeacht de regio in beginsel ruim voldoende voor 1/3 PO tot 2010.
14

  In het recente 

landelijke onderzoek WoON 2009 komt naar voren dat de crisis niet veel invloed heeft op de 

kwalitatieve vraag,
15

 zoals de verhouding huur-koop. Een belangrijk verschil met WoON 2006 is 

dat de verhuisgeneigdheid op korte termijn is teruggelopen. Een deel van de huishoudens stelt 

verhuisplannen uit.    

De vraag naar PO is wel relatief teruggelopen. Van de verhuisgeneigden met bovenmodaal in-

komen wenste volgens WoON in 2006 nog 30% een PO-kavel, in 2009 was dit 24%.  

Volgens een ander onderzoek onder bovenmodale huishoudens wenst in 1999 bijna 50% een 

vrije kavel, in 2010 is dit 37%. In 2008 was de belangstelling hiervoor echter een paar procent-

punt lager.
16

 Aanbodfactoren van kavelaanbod en prijs zijn belangrijker voor de omvang van de 

eigenbouw in de afgelopen jaren dan de vraag. De (regionale) vraag is in beginsel niet het pro-

bleem voor meer PO.
17

 Een belemmering voor consumenten kan echter zijn dat men te weinig 

weet wat (C)PO is en kan betekenen bij het realiseren van de eigen woonwensen.  

Vraag PO volgens het WoON-onderzoek  

Ook in het WoON is aan de deelnemende huishoudens gevraagd of men interesse heeft in ei-

genbouw. “Heeft u belangstelling om op een eigen bouwkavel een woning te bouwen of samen 

met anderen woningen in een wooncomplex te bouwen?”.   

 
12

  De Regie, Landelijke inventarisatie CPO-projecten, Amsterdam, 2008. 
13

  Provincie Noord Brabant, De stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeversc hap, stand van zaken per 1 

september 2009, Den Bosch, 2009. 
14

  Companen, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap, Arnhem, 2001. 
15

    Ministerie van VROM, Wonen overwogen (resultaten van het Woononderzoek Nederland 2009), Den Haag, 2010. 
16

  NVB, Huizenkopers in profiel, Voorburg, 2010. 
17

  Bouwkennis komt op Ruim één op de drie huishoudens geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap  (december 
2005).  Van alle huishoudens heeft in 2005 37% belangstelling voor PO, onder de bewoners die de afgelopen 5 jaa r 
een nieuw huis hebben gekocht is zelfs bijna 50% geïnteresseerd.  
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In totaal gaf in 2006 ongeveer 20% van de verhuisgeneigde huishoudens aan interesse in PO te 

hebben.
18

 Dit zijn 317.000 huishoudens waarvan ongeveer 24.000 starters en bijna 293.000 

doorstromers. Daarnaast is er nog een groep die misschien PO zou willen (figuur 3-2).  

In totaal werden er in 2006 maar ongeveer 9.500 woningen via zelfbouw gerealiseerd (waarvan 

bijna 700 door starters en ongeveer 8.800 door doorstromers). Het feitelijke aanbod is nog heel 

mager. De vraag biedt volop kansen voor meer PO.  

 

Figuur 3.2 Interesse in PO in Nederland naar gemeentegrootte (relatief) in 2006 

 
Bron: WoON, 2006 (bewerking RIGO) 

 

De interesse voor PO is in gemeenten met minder dan 70.000 inwoners  gemiddeld relatief iets 

groter dan in grotere gemeenten. De interesse voor PO is in alle landsdelen ongeveer even 

groot. 

Terug naar Leeswijzer 

3.3 Vraag naar collectief PO 

Over de omvang van de vraag naar CPO is weinig bekend. De potentiële vraag naar PO is in 

gemeenten met minder dan 70.000 inwoners ongeveer 165.000. Daarvan willen bijna 140.000 

huishoudens op een bouwkavel bouwen, de overigen 25.000 met PO -belangstelling in die groep 

gemeenten willen collectief PO (15%). De PO -vraag in gemeenten met meer dan 70.000 inwo-

ners bestaat uit ongeveer 150.000 huishoudens, waarbij bijna 110.000 huishoudens individueel 

willen bouwen en 40.000 collectief PO (26,5%).   

De CPO-vraag is met 15% tot ruim 25% dus een duidelijk segment binnen de PO -vraag als ge-

heel. De vraag is deels latent en ook makkelijk te mobiliseren. Dat laatste is vooral duidelijk 

geworden bij het stimuleringsbeleid van de provincie Noord -Brabant. De markt laat snel be-

trekkelijk veel meer CPO-woningbouw toe. In één jaar zijn 40 projecten met in totaal 820 wo-

ningen, vooral eengezinswoning en in dorpen voor starters, van de grond gekomen. Met het 

restantbudget verwacht de provincie nog de ontwikkeling van 450 CPO-woningen te steunen.  

Volgens een recente inventarisatie neemt de belangstelling voor deze vorm van opdrachtgever-

schap toe.
19

 

Terug naar Leeswijzer 

 
18

  Een nadere analyse van de PO-vraag met het WoON 2009 is nog niet uitgevoerd. Daarom wordt hier terug gegrepen 
op het beeld volgens WoON2006 en ander onderzoek.  

19
 Bron: De Regie, website particulieropdrachtgeverschap.nl). 
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3.4 Dynamiek in de vraag en kenmerken PO 

Dynamiek in de vraag 

De vraag naar PO wordt door meerdere factoren bepaald. Enkele zijn voorgelegd in het WoON 

2006: de invloed van verlenging van de bouwtijd en de invloed van het stijgen van de kosten 

met 20%.
20

  De PO-vragersgroep zou dan dalen met 60% van 317.000 tot 134.000 huisho udens 

(40% door kostenstijging, 20% bouwtijdverlening). Voor de beleid smatig gewenste productie 

van jaarlijks circa 15.000-18.000 PO-woningen (20% van 75.000 tot 90.000 nieuwe woningen) is 

dit aantal belangstellenden echter nog steeds ruim voldoende.
21

 De kostenstijging en bouwtijd-

verlenging hebben iets minder invloed op geïnteresseerden die een eigen bouwkavel willen 

bebouwen met een zelf ontworpen woning of met een woning door een architect ontworpen. 

Bewoners van nieuwe projectmatige woningbouw hebben deels belangstelling voor PO. In het 

BNW is hierover een vraag gesteld. Daaruit blijkt dat ruim 30% van de nieuwe huishoudens die 

inspraak of geen inspraak hebben gehad, een PO -woning hadden willen bouwen.  

PO-vraag staat voor gedifferentieerd woningaanbod. 

Kenmerken gewenste PO-woningen 

De vraag naar PO bleek in 2001 al sterk gedifferentieerd naar prijsklasse, woningtype en vorm 

van eigenbouw. De vraag was daarbij relatief vaak georiënteerd op vrijstaande woningen, maar 

ook andere woningtypen stonden in de belangstelling. Vrijstaande woningen werden bovendien 

niet alleen gewenst in de hoogste prijsklassen. Er is ook vraag naar goedkopere vrijstaande 

woningen, kleiner in volume en op kleinere kavels. Van de totale belangstelling is bijna 25% op 

bestaand bebouwd gebied van stad en dorp gericht. Het grootste deel van de potentiële PO’ers 

had voorkeur voor een kavel binnen de eigen gemeente (62%) of binnen de eigen regio (23%). 

Er is wat betreft type gebied (tussen stadsgewesten onderling en overig Nederland ) weini g 

verschil in dit beeld.  

 

Tabel 3.3  Kenmerken van vraag naar particulier opdrachtgeverschap,2001 
Vorm %

Inidvidueel particulier opdrachtgeverschap 90

Collectief particulier opdrachtgeverschap 10

Bouwen

Zelf bouwen 15

Bouwen met een aannemer 85

Ontwerp

Zelf ontwerpen 18

Ontwerp met architect 52

Catalogusbouw 30

Woningtype 

Vrijstaand 81

Twee-onder-een-kap 14

Rijwoning 2

Etagewoning of appartement 3

Kavelgrootte (m²) % 

<200 11

200-300 14

300-400 15

400-500 22

500-750 25

750-1000 6

>1000 7

Bouwkosten 

< € 90.000 9

€ 90.000-135.000 21

€ 135.000-185.000 21

€ 185.000-230.000 23

€ 230.000-340.000 21

> € 340.000 5  
Bron: Companen, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap , Arnhem, 2001 

 

Ook volgens het WoON hebben de PO-vragers gedifferentieerde woonwensen. Er blijken wel 

enige verschillen met woningzoekenden die een reguliere koopwoning zoeken. Zelfbouwers van 

 
20  De vraagstelling in het WoON is overigens enigszins beperkt. De vraag is niet voorgelegd aan potentiële kopers van 

projectmatige koopwoningen. Bij vergelijking krijgen de uitkomsten meer betekenis.  
21  VROM/RIGO Research en Advies, WoON 2006 – Wonen op een rijtje, Den Haag, 2007. 
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tweekap- of rijwoningen of vrijstaande woningen willen vaker meer kamers, maar ook een gr o-

ter woonkameroppervlak. PO-vragers die een vrijstaande woning willen gaan bouwen, oriënte-

ren zich relatief meer op het hoge segment en bij een meergezinswoning minder op het lage 

segment. Ongeacht woningtype is een significant deel van de PO -vraag gericht op lagere prijs-

klassen. 

 

Tabel 3.4 Gewenste prijs en kwaliteit naar woningtype en al dan niet PO in 2006 

 
Bron: WoON, 2006 (bewerking RIGO) 

 

De feitelijke PO-nieuwbouw is vergeleken met de wensen van potentiële zelfbouwers eenzijdig. 

Eigenlijk worden via PO voornamelijk vrijstaande woningen en een deel twee-onder-een-

kapwoning en gerealiseerd in duurdere segmenten. Dit terwijl de wensen, de inkomens en leef-

tijden van de groep potentiële zelfbouwers een grotere verscheidenheid kennen. 

 

Figuur 3.3 De samenstelling van de door PO-vragers gewenste woningtypen en het feitelijk 

via PO gerealiseerde aanbod in 2006 

 
Bron: WoON, 2006 en BNW, 2007 (bewerking RIGO)  

 

Gedifferentieerd aanbod 

PO wordt veel gerealiseerd in het duurdere segment, vaak als vrijstaande woning. Dat heeft te 

maken met aanbodsturing door met name gemeenten. Maar ook op die manier wordt al een 

bijdrage geleverd aan differentiatie van het woningaanbod. Echter, met PO is een veel groter 

gedifferentieerd woningaanbod mogelijk voor verschillende doelgroepen, ook voor koopsta r-

ters en ouderen.  
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Een nader beeld van het nieuwbouwaanbod met PO ontstaat in vergelijking met nieuwe koo p-

woningen gebouwd door projectontwikkelaars.
22

 

 

Figuur 3.4 Koopprijzen nieuwe vrijstaande woningen naar PO, inspraak en overige in de 

periode 2000-2006 

 
Bron: BNW 2001/2007 (bewerking RIGO) 

 

Over het algemeen zijn de via de PO gebouwde vrijstaande woningen vaker in een lagere prij s-

klasse gerealiseerd dan vrijstaande koopwoningen met of zonder inspraak gebouwd door ont-

wikkelaars. Dit geldt ook als per landsdeel wordt gekeken.  

De helft van de vrijstaande PO-woningen wordt vooral in het duurdere segment gebouwd 

(51%), maar een derde ook in het middensegment.  

Landelijk gezien is PO ook bij de woningtypen meergezins en rij/halfvrijstaand wat goedkoper 

dan projectmatige woningbouw in de koopsector. De meergezins- en tweekap- of rijwoningen 

met PO worden vooral voor het lagere- of middensegment gebouwd.  

Terug naar Leeswijzer 

3.5 Vraag voldoende voor op peil houden (C)PO in huidige crisis 

De huidige economisch omstandigheden hebben ertoe geleid dat veel projecten stilgevallen 

zijn. Er is onvoldoende financiering, er zijn te weinig kopers of andere problemen zorgen ervoor 

dat de nieuwbouwproductie sterk in omvang is afgenomen. Het zal veel tijd en e nergie vergen 

om weer op het niveau van de jaren voor 2008 te komen. 

De bouwproductie is echter niet overal even sterk afgenomen. Het is vooral de productie voor 

de vrije markt die achterblijft. In de sociale sector blijft de productie redelijk op peil. Bl ijkbaar 

zijn de woningcorporaties ook in deze crisis in staat om anticyclisch te bouwen.  

Maar opvallender is dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor PO – individueel en col-

lectief – redelijk op peil blijft. Volgens het Kadaster is het aantal verkochte bouwkavels de laat-

ste kwartalen gestegen. In het tweede kwartaal 2009 waren er 2.137 kavel s verkocht, in het 

 
22

  Met BNW is per jaar alleen bij vrijstaande woningen PO uitsplitsing mogelijk naar prijsklasse. Voor een beeld per 

woningtype zijn BNW’s samengenomen.  
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derde kwartaal 2009 1.967, in het eerste kwartaal 2010 2.514 en in het tweede kwartaal 3.001 

en het derde 2.879.
23

  

Het WoON-onderzoek van 2009 laat zien dat de vraag naar PO vergeleken met 2006 wel is af-

genomen, maar de vraag blijft nog steeds voldoende om de productie op gang te houden. On-

geveer 25% van de bovenmodale huishoudens die willen verhuizen wenst PO.  

Voor bouwondernemers kan (C)PO dus gezien worden als een marktsegment dat voor de be-

drijfscontinuïteit kan dienen, namelijk een minder conjunctuurgevoelige markt om te betreden. 

De markt ontwikkelt zich bovendien meer in een vragersmarkt, waar (C)PO voor staat.  

 

Figuur 3.5 Verleende bouwvergunningen PO, markt en sociaal september 1995-juli 2010 
(gemiddeld aantal woningen per maand waarvoor in de voorbijgaande 12 maanden een vergunning is verleend)  

 
 
Bron: CBS, bewerking RIGO 

Terug naar Leeswijzer 

3.6 Tips voor marktinformatie CPO 

Marktinformatie over CPO is vrij beperkt.  

Het landelijk WoON geeft hierin voor de vraag inzicht op landelijk niveau. Nadere analyse van  

dit onderzoeksbestand kan gegevens opleveren op landsdeelniveau en op regionaal niveau ( als 

het aantal respondenten in het onderzoek voldoende is). Bij sommige gemeenten is dit ook 

mogelijk indien er een grotere steekproef is genomen (“oversampling WoON”). Gemeentelijk 

woningbehoeftenonderzoek kan ook informatie over de vraag bieden. Die informatie kan ook in 

een gemeentelijke woonvisie zijn opgenomen.  

De ontwikkeling van de productie van (C)PO kan op gemeenteniveau met CBS (statline) via in-

ternet in beeld worden gebracht (zie figuur 3.5 hierboven).  

De gemeente kan beschikken over ervaringscijfers over de belangstelling voor CPO naar aanlei-

ding van concrete aanbiedingen van bouwkavels voor CPO. Dit kan de bouwondernemer zelf 

ook uitvoeren door via lokale of regionale media een kavel voor CPO aan te bieden.  

 

 

 

 

 
23

  Kadaster, Kwartaalbericht, 21 juli 2010; idem 28 oktober 2010. In het bericht staat ook de gemiddelde prijs per m2 

bouwkavel. In het derde kwartaal 2010 was deze €396 per m2; een jaar eerder €338  per m2. 
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Hoofdstuk 4  

CPO: partijen en proces 

4.1 Betrokken partijen en rollen 

Bij het ontwerp en de bouw zijn verschillende partijen betrokken die elk hun eigen rol in het 

proces hebben. De overheid is bij uitstek de partij die kaders (wet - en regelgeving) stelt en de 

gronduitgifte doet. Bij traditionele seriematige bouw is het de ontwikkelaar die de grond en 

regie in handen heeft. De ontwikkelaar is risicodrager, financiert en is opdrachtgever voor de 

ontwerpende en de bouwende disciplines en beslist over vormgeving en proces.  

Traditioneel is het zo dat de koper, de toekomstige gebruiker en bewoner, zo laat mogelijk in 

het proces wordt betrokken. Deze werkwijze die in de twintigste eeuw de overhand heeft g e-

had heeft geleid tot een bouwproces waarin de toekomstige bewoner naar de coulissen van het 

bouwproces is verdrongen.  

Bij CPO is sprake van een omgekeerde situatie. De toekomstige gebruikers sturen het proces 

aan en fungeren als ontwikkelaar van de eigen woning. Dit is een ingrijpende verandering en 

dat maakt het noodzakelijk om nader naar de partijen en hun rol in het proces te kijken.  

Consument wordt opdrachtgever 

Bij de projectmatige woningbouw wordt het ontwerp - en bouwproces ingevuld door de profes-

sionals. Overheden, ontwikkelaars, ontwerpers en de bouwers bepalen in sterke mate wat, hoe 

en wanneer er gebouwd wordt. De bouwprofessionals hebben daarbij zo hun eigen werkwijze 

ontwikkeld, iedere betrokkene kent de eigen rol en positie. Bij CPO krijgt een deel van de par-

tijen een gewijzigde rol, voor de één betreft dit een krimpende rol, voor andere partijen – bij-

voorbeeld ontwerp- en bouwbegeleiders en aannemers - liggen er kansen. De belangrijkste 

rolwijziging is die van de opdrachtgever, deze positie wordt bij CPO door de woonconsument 

ingenomen en dat heeft verregaande gevolgen voor de werkwijze van alle b ouwprofessionals.  

Achtervang en procesbegeleider: nieuwe rollen bij CPO 

Bij CPO is de belangrijkste nieuwe rol die van de proces - en bouwbegeleider. Deze procesbege-

leiders vormen de professionele intermediair tussen bouwprofessionals en de particuliere o p-

drachtgevers. Het zijn onder andere ontwerpers die zich gaandeweg meer zijn gaan toeleggen 

op bouwbegeleiding. Ook zijn er onafhankelijke begeleiders in het gat gesprongen.  

De taken van begeleiders zijn:  

 Kennis overdragen  

 Adviseren over a) vormgeven van de stichting/vereniging en b) fiscale en financiële vraag-

stukken. 

 Begeleiden van het groepsproces voor de besluitvorming en voortgang.  

 Begeleiden van onderhandelingen of het voeren van onderhandelingen namens de CPO’ers.  

Een tweede nieuwe rol is die van achtervang en dus mederisicodrager. De achtervang – in veel 

gevallen een corporatie of de ontwikkelaar – regelt met name: 

 De voorfinanciering van de plankosten.  

 Neemt (tijdelijk) de woningen over waarvoor nog geen kandidaat is (afzetrisico).  

 Neemt het gehele project over wanneer het aantal deelnemers onder een bepaald min i-

mum daalt.  

Achtervang is geen wettelijke verplichting, maar bij CPO speelt achtervang een belangrijke rol 

bij het verkrijgen van een hypotheek en in het groepsproces. Het prisonersdilemma wordt door 

het beperken van deze risico’s opgelost.  



40 

markt voor bouwers  

Voor kosten van voorfinanciering of begeleiding bij CPO -projecten zijn er soms ook leningen of 

bijdragen van overheden mogelijk.  

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen waarin de traditionele rollen en pa rtijen bij seriemati-

ge bouw naast de rollen en mogelijke invulling door partijen bij CPO zijn gezet.  

 

Tabel 4.1    Rollen en partijen bij het ontwerp- en bouwproces 

Rollen  Partijen traditioneel Partijen CPO  

Regelgever en 

gronduitgifte  

Gemeente (stedenbouw, wo-

nen/volkshuisvesting, grondbedrijf, 

bouw- en woningtoezicht, welstand)  

Gemeente (stedenbouw, wo-

nen/volkshuisvesting, grondbedrijf, 

bouw- en woningtoezicht, welstand)  

Ontwikkelende bouwondernemer 

Opdrachtgever (in 

bezit van middelen 

en grond) 

Projectontwikkelaar / ontwikkelend 

aannemer 

Belegger 

Woningcorporatie 

Individuele particulier  

Collectief verenigde particulieren 

 

Procesbegeleider 

en/of achtervang  

N.v.t. Onafhankelijk procesmanager  

Coördinerende ontwikkelaar  

Coördinerend architect  

Coördinerende bouwondernemer 

Woningcorporatie  

Ontwerper  Architect 

Constructeur 

Kostendeskundige  

Architect 

Catalogusbouwer/bouwondernemer  

Constructeur 

Kostendeskundige  

Bouwer  Bouwondernemer  

Onderaannemer 

Toeleverancier 

Bouwondernemer  

Onderaannemer  

Toeleverancier 

Gebruiker  Eigenaar / Bewoner  

Eigenaar / Bewoners 

Individuele particulier  

Collectief verenigde particulieren 

Bron: Particulier opdrachtgeverschap met kavel op hoogte , TNO, 2003 (bewerkt door RIGO) 

Terug naar Leeswijzer 

4.2 Kansen voor de bouwondernemer: vier modellen 

Voor bouwondernemers zijn er kansen om in dit veranderende veld andere rollen te gaan ve r-

vullen. Bij CPO vervalt de traditionele rol van opdrachtgever voor de bouwprofessional en 

wordt deze door de particulier vervuld. Het spel wordt hierdoor anders gespeeld en dit biedt 

kansen voor bouwondernemers om (eerder) in het proces van CPO betrokken te raken.  

Dat er kansen liggen wordt niet alleen bepaald door het toepassen van CPO op zich. Kansen 

voor aannemers om een grotere rol in de bouwkolom te vervullen komen vooral voort uit ve r-

dergaande standaardisering van deelproducten (prefab, systeembouw en catalogusbouw, co n-

ceptueel bouwen). CPO is een mooie gelegenheid om dergelijke standaardisaties toe te passen 

en dus als bouwondernemer in een vroegtijdig stadium als opdrachtnemer – in opdracht van 

particulieren - werkzaamheden te verrichten. Voor bouwondernemers kunnen vier bedrijfspro-

fielen voor CPO worden onderscheiden:  

1. In the picture bij aanbesteding  

2. Meedoen op de markt van spontane bewonersgroepen  

3. Via eigen grondpositie opdrachten verwerven  

4. Als CPO-procesbegeleider optreden  

In the picture bij aanbesteding 

Dit eerste bedrijfsprofiel is de meest traditionele. In deze variant profileert de bouwondern e-

mer zich voor CPO-doelgroepen als bouwer die ruwbouw, afbouw en inbouw kan realiseren in 



41 

bais 

  

CPO: partijen en proces 

opdracht van de particuliere opdrachtgever. De bouwondernemer heeft in dit model de rol van 

bouwer. De belangrijkste focus is om gevraagd te worden door CPO -groepen om mee te doen 

aan de aanbesteding. Dit vereist van de bouwondernemer dat ervaring op dit terrein goed 

wordt geëtaleerd.  

Meedoen in de markt van spontane bewonersgroepen, ook via gemeente en corporaties 

In het tweede model gaat de bouwondernemer actief op zoek naar be wonersgroepen met een 

initiatief en een kavel. De groep kan hierbij in verschillende stadia zijn: van pril begin tot al 

georganiseerd met afspraken over de kavels. Vervolgens profileert de bouwondernemer zich 

met het beeld dat het in opdracht van de bewonersgroep als systeem- of catalogusbouwer zo-

wel ontwerp, de ruwbouw als de af- en inbouw kan realiseren. Ook kan de bouwondernemer 

zorgen voor de achtervang. In deze variant heeft de bouwondernemer de rol van achtervang, 

ontwerper en bouwer.  

Een ingang voor het werven van een bewonersgroep kan ook de gemeente of corporatie zijn. 

Initiatiefnemers zoeken vaak via de gemeente of corporatie naar mogelijkheden voor hun we n-

sen omtrent particulier opdrachtgeverschap. Een goede samenwerking op dit vlak met de g e-

meente en corporaties kan de bouwondernemer dus voordelen bieden.  

Via eigen grondpositie opdrachten verwerven 

Een (ontwikkelend) aannemer kan (een gedeelte) van een eigen grondpositie beschikbaar ste l-

len voor uitgifte middels CPO. Dit houdt in dat de bouwonde rnemer op zoek gaat naar huis-

houdens die interesse hebben voor CPO, zorg draagt dat de groep een rechtspersoon vormt en 

vervolgens al dan niet zelf begeleidt bij het uitwerken van een haalbaarheidsstudie en een in-

tentieverklaring inzake de gronduitgifte.  

Bij zuivere CPO zal de aannemer de grond aan de bewonersgroep uitgeven en hen de vrijheid 

laten om zelf bouwprofessionals te zoeken die hun droomhuizen gaan realiseren. Het nadeel 

hiervan is dat de bouwondernemer niet zeker is dat er is een rol voor hem is weggelegd in het 

vervolgtraject. Dit kan niettemin strategisch een goede keuze zijn als de bouwondernemer 

hiermee bijvoorbeeld binnen een groter plan overeenstemming met de gemeente krijgt.  

De eigen grondpositie kan, als CPO niet mogelijk is, worden ingezet voor andere projecten met 

meer keuzemogelijkheden (consumentgericht ontwikkelen) of met meer zeggenschap (me de-

opdrachtgeverschap).  

Dit profiel kan worden uitgebreid door de focus op corporaties te richten om bij stedelijke ve r-

nieuwing ook CPO in te zetten voor verbeter-vernieuwbouwprojecten en nieuwbouw. 

Als CPO-procesbegeleider optreden 

Optreden als bouwbegeleider voor de CPO -groep impliceert dat er geen rol is weggelegd om te 

bouwen, omdat het uit ervaringen van belang is gebleken dat deze petten gesch eiden moeten 

blijven. De bouwbegeleider moet immers kunnen adviseren over bijvoorbeeld de aanneemsom 

of zelfs als onderhandelaar hierbij op kunnen treden. Het zal duidelijk zijn dat beide rollen niet 

samengaan zodra de bouwondernemer de partij is waarmee onderhandeld moet worden.  

Als procesbegeleider is er ook het zo nodig regelen van achtervang een taak. Daarvoor kan een 

corporatie worden benaderd, of kan de eigen organisatie mogelijk een rol vervullen.  

Terug naar Leeswijzer 

4.3 Het ontwikkel- en bouwproces in vier fasen 

Bij CPO wordt de bouwkolom omgekeerd. De particulieren zijn opdrachtgever, de bouwprofe s-

sionals zijn opdrachtnemers. Dit vraagt van de alle betrokken bouwprofessionals een andere 

werkwijze. Er is veelvuldig overleg nodig. Veelal in de avonduren. De opdrachtgevers hebben 

immers gewoon een baan. Het overleg vergt ook van de bouwondernemer dat deze zich diens t-
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baar kan opstellen, goed kan luisteren en draagvlak kan ontwikkelen voor het ontwerp en de 

aanpak bij de groep opdrachtgevers. Dat dit niet altijd goed lukt, blijkt uit een voorbeeld in 

Tilburg.  

Casus  10  P O  op  he t  H ar m on ie te r r e i n  -  T i l bu r g :   fe i te n ,  e r v a r i n ge n ,  m e n i n ge n  

Bron: RIGO, Particulier opdrachtgeverschap in Tilburg, voorwaardenscheppen of actief stimuleren , 2007. 

Terug naar Leeswijzer 

Het Harmonieterrein is gelegen in de binnenstad van Tilburg tussen de Stationsstraat en de Langestraat. Deze 

locatie is grotendeels in ontwikkeling voor appartementenbouw. Een klein deel van de locatie, met name langs 

de Langestraat, is bestemd als pilotproject voor particulier opdrachtgeverschap (PO). De aanleid ing voor deze 

pilot was gelegen in een burgerinitiatief tot collectief-PO. In november 2001 werd een motie hieromtrent door 

de Raad bij de begrotingsbehandeling aangenomen. Daarop werd bij collegebesluit van april 2002 de pilot, eve n-

als de betreffende randvoorwaarden vastgelegd. De lange voorbereidingstijd die gemoeid was met het overige 

deel van de locatie had tot gevolg dat de primaire initiatiefgroep uiteenviel. Om de pilot nieuw leven in te blazen 

werden rond de jaarwisseling 2003-2004 via een advertentie nieuwe belangstellenden geworven voor zowel 

startersappartementen, als een aantal gezinswoningen, te realiseren in collectief -PO. Ettelijke particulieren 

meldden zich, waarbij de betoonde interesse vrijwel uitsluitend de ontwikkeling van de gezinswoning en gold.  

Hoewel aanvankelijk vanuit het beleid werd ingezet op collectief -PO mét instelling van een rechtspersoon, bleek 

dit om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Aldus resteerde de mogelijkheid van drie tot vijf geschakelde 

stadswoningen in individueel-PO. Uiteindelijk zijn drie huishoudens hierop doorgegaan. Eén van de initiatiefn e-

mers betrof het gezin van Iris Adams.  

De individuele opstelling van elk van de deelnemers heeft volgens haar bijgedragen aan vertraging en onderlinge 

frustraties. Een obstakel vormde ook de (onduidelijkheid rond) grondprijsbepaling, die hoog uitviel vanwege de 

binnenstedelijke locatie. Dit werd nog versterkt toen de kavelprijs van de oorspronkelijk vijf woningen door drie 

woningen opgebracht moest worden. Welstandseisen aan w el/niet inpandig parkeren en discussie over een erker 

wierpen nieuwe hindernissen op. Ten slotte leverde de gezamenlijke aanbesteding van de drie woningen een 

volgend probleem op. Vooral het ontbreken van een gedetailleerde begroting per woning gaf aanleid ing tot 

discussie. Als deze uiteindelijk wordt beslecht, blijkt de prijs voor het gezin Adams onhaalbaar, waardoor het 

alsnog moet afhaken. De bouwer van de woningen treedt in deze als achtervang op, zodat de woning toch g e-

bouwd wordt en separaat verkocht zal worden. Voorts heeft hij voor het gezin Adams in een ander project een 

aanvaardbaar alternatief gevonden.  

Van gemeentelijke zijde verliep de coördinatie vooral via de Bouwaccount in de persoon van Rien Vennings, op 

de achtergrond gesteund door gebiedsteammanager Binnenstad Lucien Kuijsters.  

De grondquotemethodiek van de gemeente wordt niet bevorderlijk geacht voor PO. Er is (te) weinig duidelijkheid 

vooraf, wat vooral de procesgang van PO-projecten kan frustreren.  

De perikelen rond parkeren zijn op initiatief van de gemeente opgelost, door middel van de aankoop van enkele 

parkeerplaatsen in een naburige parkeergarage. Tevens heeft de gemeente garant gestaan bij het dreigend 

verlopen van hypotheekoffertes.  

Een deel van de onduidelijkheden en vertragingen was te voorkomen geweest door het vooraf beter afstemmen, 

c.q. inrichten van het gemeentelijk beleid op het particulier opdrachtgeverschap. E r blijkt veelvuldig sprake van 

‘eilandjes’-denken in het gemeentelijk apparaat, waarbij het ‘eigen’ (beleids)domein prevaleert, c.q. wordt afge-

schermd. Dit is grotendeels verklaarbaar uit de ver doorgevoerde functiescheiding tussen de verschillende die n-

sten. 

Van bewonerszijde wordt geadviseerd om in soortgelijke projecten meer nadruk te leggen op collectief -PO, dus 

met instelling van een rechtspersoon. Voorts kan de inzet van een bouwadviesbureau helpen de onervarenheid 

van de bewoners met PO te compenseren.  

Van gemeentelijke zijde wordt geopperd dat de begeleiding via de Bouwaccount meer mandaat behoeft. Tevens 

dienen gemeentelijke stedenbouwkundige en welstandseisen minder gedetailleerd vast te liggen. Ook behoeft de 

grondquotemethodiek aanpassing voor particulier opdrachtgeverschap in geval van gemeentelijke grondverkoop.  
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Het ontwikkel- en bouwproces vallen op hoofdlijnen uiteen in 4 fasen (zie tabel 4.2). Bij CPO 

wordt de planontwikkelingsfase collectief aangepakt en kan de bouw- en opleverfase een indi-

vidueel karakter hebben. Het snijpunt tussen collectief en individueel is veelal de kaveluitgifte 

dan wel de verstrekking van de bouwvergunning.  

 

Tabel 4.2     Fasen planontwikkeling en bouw  
1 Voorbereidingsfase  Overheidsbeleid, bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitplan 

Collectief, indien groep al gefor-

meerd 

2 Planontwikkelingsfase Initiatief (bij collectief opdrachtge-

verschap: oprichting vereniging of 

stichting van kopers)  

Collectieve opdracht 

Kavelaankoop, progamma van eisen 

Bouwvergunningverlening 

3 Bouwfase Start ruwbouw, uitvoering afbouw Individuele opdracht 

4 Opleverfase Opleverinspectie, garantie, beheer Individuele opdracht 

Terug naar Leeswijzer 

4.4 Voorbereidingsfase 

Het Rijk en CPO 

Het Rijk heeft zichzelf tot doel gesteld dat 20% van alle nieuwbouw tussen 2005 en 2010 via PO 

gerealiseerd dient te worden. Deze doelstelling wordt niet gehaald. Mede daarom is het  Rijk in 

2008 een campagne gestart om CPO te stimuleren. Voor stimulering van CPO heeft het  Rijk € 8 

miljoen uitgetrokken, met name gericht op provincies. De minister ziet particulier opdrachtge-

verschap - vooral in collectief verband - als een effectieve manier om betaalbare woningen, 

betere sociale samenhang van straat, buurt of wijk, stedelijke vern ieuwing en woningbouw 

voor specifieke doelgroepen te realiseren. De CPO -kenniscampagne van VROM richtte zich op 

bestuurders, gemeentemedewerkers en politici, zodat zij meer routine krijgen in beleid en ui t-

voering van CPO. De campagne bestond uit informatie  via de PO-website (ICEB.nl), een aantal 

themabijeenkomsten voor provincies en gemeenten en ondersteuning van lokale initiatieven 

met cursussen, excursies en prijsvragen.  

In 2010 is er door het ministerie een expertteam voor PO opgericht.  

Subsidie- en stimuleringsregelingen ter ondersteuning van de particulier 

Provincies en gemeenten hebben stimulerings - en subsidieregelingen vastgesteld. De kern van 

de regelingen is dat voor CPO de kosten van het voortraject of de professionele begeleiding 

worden gesubsidieerd. Hiermee wordt het knelpunt van het bekostigen van de planfase opg e-

lost.  

Zo subsidieert de provincie Noord -Brabant 100% van de kosten van begeleiding voor CPO -

projecten die groter of gelijk zijn aan 10 woningen en waarvan ten minste 50% van de deeln e-

mers koopstarter is, waarbij de gemeente meewerkt en bereid is een locatie beschikbaar te 

stellen, er nog geen bouwvergunning is afgegeven en de groep initiatiefnemers wordt begeleid 

door een onafhankelijke procesbegeleider. De hoogte van de subsidie is m aximaal € 4000 per 

koopwoning. De subsidie kan worden aangevraagd voorafgaand of tijdens de planfase.
24

  

Handboek gemeenten voor CPO: bouwen met burgers 

Naast het instellen van subsidies zijn gemeenten beleid gaan opstellen voor CPO. Wat willen we 

met CPO? Waar wel en waar niet toepassen? Wat is er nodig om CPO -projecten gerealiseerd te 

krijgen?  

 
24

  Zie www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-voor-

collectief-bouwen.aspx 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-voor-collectief-bouwen.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-voor-collectief-bouwen.aspx
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Met steun van de SEV is er een handboek CPO voor gemeenten tot stand gekomen. Voor Noord -

Brabant is een speciale versie
25

 uitgebracht die start met een korte schets van de s ituatie in 

Noord-Brabant. Hierin staat onder andere kort beschreven wat de bouwopgave in Noord -

Brabant is en wat CPO daarbinnen kan betekenen. Ook staat er een overzicht in van CPO -

projecten die in Noord-Brabant zijn gerealiseerd. Vraagstukken die aan de o rde komen in het 

handboek passeren in dit hoofdstuk de revue.  

Gemeentebeleid en CPO 

Voor de bouwondernemer is het van belang om het gemeentelijk beleid vooraf te bekijken en 

vast te stellen wat de doelstellingen van de gemeente zijn, of de gemeente al ervaring heeft 

met CPO, wat de randvoorwaarden zijn die de gemeente stelt, hoe operationele processen l o-

kaal geregeld zijn. Door dit huiswerk te doen kan de bouwondernemer beter en proacti ef inspe-

len op de situatie. Een deel van dit huiswerk betreft het achterhalen van de doelstellingen van 

de gemeente voor CPO. De doelstellingen van de gemeente zijn verwoord in de lokale of soms 

regionale woonvisie. Daarin staat het woonbeleid en het wonin gbouwprogramma. Meestal 

wordt in de woonvisie ook aangegeven hoe de gemeente haar instrumentarium (grondbeleid, 

stimuleringsregelingen, hoe zij wil samenwerken etc.) wil inzetten om haar doelen te bereiken. 

In het kader hieronder staat een aantal mogelijke doelen genoemd. 

 

De woonvisie is bij veel gemeente te vinden op de website. Ook zal er op de website veelal 

informatie over projectontwikkeling staan en zal een antwoord te vinden zijn op de vraag of en 

zo ja, hoe de gemeente met CPO en PO aan de slag wil  gaan. 

Wanneer de gemeente nog geen beleid heeft of geen ervaring met CPO heeft dan is het van 

belang om te toetsen waarom dit zo is. Het is gebleken dat wanneer er geen politiek draagvlak 

is, CPO moeilijk te realiseren is. De bouwondernemer kan zelf het t hema op de gemeentelijke 

politieke agenda proberen te krijgen. Daarbij kan gemakkelijk aansluiting gezocht worden bij 

het rijksbeleid en de stimuleringsregelingen van de provincies.  

Van belang is ook de houding van ambtenaren bij de gemeente. Hun onervarenheid en mogelij-

ke weerstand kunnen voor problemen en vertraging zorgen.  

Belangrijke aandachtspunten in gemeenten die nog geen beleid voor of ervaring met CPO heb-

ben zijn het grondbeleid en het RO-beleid rondom bestemmingsplannen, beeldkwaliteit, ste-

denbouw en welstand. Is de gemeente hierin strak in de leer, dan zal CPO moeilijk een kans van 

slagen hebben. Weeg dit af voordat energie in het beïnvloeden van de gemeente wordt gest o-

ken. De gemeentelijke website geeft vaak ook inzicht in grondbeleid (nota gro ndbeleid) en RO-

beleid. Bij de websiterubriek ‘projecten’ wordt bij woningbouwprojecten duidelijk of er feitelijk 

aan (C)PO wordt gedaan en welke voorwaarden worden gesteld.  

Beeldkwaliteitplan, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en welstand 

De mate waarin gemeenten regie willen hebben over het type en de uitstraling van de woni n-

gen verschilt. In algemeenheid geldt dat hoe meer zij de regie in handen willen houden, hoe 

 
25

  http://www.vkknoordbrabant.nl/PDF/Handboek%20CPO.pdf  

Mogelijke doelen van de gemeente 

 Vergroten keuzevrijheid 

 Vitaliteit en verscheidenheid in een ongedeelde stad (functiemenging, variatie woonmilieus en woningtypen ) 

 Middel om voorzieningen te realiseren 

 Vergroten toegankelijkheid voor (koop)starters, attractief wonen creëren voor hogere inkomens  

 Stimuleren doorstroming en voorwaarden creëren waardoor meer mensen hun gewenste woning kunnen bewonen 

 Versterken kwaliteit woningvoorraad 

 Vergroten verbondenheid van bewoners met stad, buurt en met elkaar  

 Zelfredzaamheid vergroten (senioren en zorg)  

 Behouden van (monumentale) gebouwen 
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moeizamer CPO tot stand komt. Een aantal gemeenten heeft al ervaring met PO en kiest er voor 

om de regie dan ook meer en meer los te laten en waar mogelijk te differentiëren met de mate 

van regie, bijvoorbeeld op zichtlocaties een strakkere regie. Welstandsvrij bouwen komt vaker 

voor.  

In Roombeek is er door de gemeente Enschede voor gekozen om – binnen een stevige steden-

bouwkundige structuur - per deelgebied de mate van beeldregie vast te stellen. Zo kon de pa r-

ticulier zelf een keuze maken om in een gebied te gaan bouwen en wonen waar een grote vri j-

heid en diversiteit is, met het risico dat de overburen iets bouwen dat ‘uit de toon valt’ met het 

eigen ontwerp. In deelgebieden met meer beeldregie was de eigen vrijheid kleiner maar – zo 

was de keuze - ook die van de buurman.  

Uit onderzoek van de SEV
26

 blijkt overigens wel dat CPO veel baat heeft  bij gelijke behandeling 

voor iedereen. Dit verhoogt de duidelijkheid. Zo is door de snelle start in Roombeek – waar-

door het bestemmingsplan nog niet gereed was - onduidelijkheid ontstaan doordat twee ver-

schillende bevoegden (supervisor en welstandstoezicht) verschillende antwoorden en dus ver-

schillende randvoorwaarden stelden.  

De knelpunten waar de bouwondernemer mee te maken kan krijgen zijn dat de gemeente:  

 Een te strakke regie hanteert  

 Haar plannen niet op tijd klaar heeft  

 Onduidelijk of inconsequent is in de randvoorwaarden die gesteld worden  

De bouwondernemer kan ervoor kiezen om zelf deze processen te beïnvloeden. Of om de part i-

culieren erop te wijzen dat deze knelpunten bestaan en hen ertoe te bewegen h un invloed uit 

te oefenen. Vroegtijdige communicatie over dit thema en indien nodig de weg wijzen in de 

gemeentelijke wereld kan dit proces versnellen. De keuze hangt af van de positie die de bou w-

ondernemer zelf heeft. Vaak zal de bouwondernemer er goed aan doen beide wegen te bewa n-

delen.  

Casus  11  E r v ar in ge n  m e t  w e ls t an ds v r i j  P O  i n  M e p pe l  

“Danninge Erve was een totaal experimenteel model; de welstand werd overboord gezet en het was wel onze b e-

doeling dat mensen gingen samenwerken maar dat blijkt op veel manieren te kunnen,” verte lt Dohle. Het resultaat 

is de gemeente niet direct meegevallen. Mensen concentreerden zich na aankoop van de kavel vooral op de bouw 

van hun eigen woning en hoewel er in bijeenkomsten van de regiegroep wel synergie werd gezien in samenwerking, 

bleek de praktijk weerbarstig. “Daarvoor moet iemand het initiatief nemen en als je het al druk hebt met alle ke u-

zes die je moet maken, dan gebeurt dat niet vanzelf”, blikt Ben Diender, projectleider van de gemeente terug. “We 

hebben te weinig aandacht besteed aan het  proces na kavelverkoop. In een vervolg zal de gemeente zelf een stru c-

tuur op moeten zetten. Dus vanaf de start een collectieve aanpak of minimaal een soort bouwadviseur die de ind i-

viduele kopers door het proces loodst. Een dergelijke adviseur zou je uit d e grondexploitatie kunnen betalen, in 

kwaliteit betaalt hij zichzelf terug. Een andere les is geweest dat we in de interne organisatie meer moeten co m-

municeren. De bereidheid om een project met dergelijke vrijheden te laten slagen, krijgt aanvankelijk veel  krediet. 

Maar dat behoud je alleen als het vervolg, ook intern, duidelijk is.”  

Bron: SEV, Bouwen met burgers, handboek voor gemeenten in Groningen en Drenthe , 2008  

Terug naar Leeswijzer 

Kavelpaspoort en gronduitgifte 

Voor de gronduitgifte bij CPO wordt in veel gemeenten een kavelpaspoort opgesteld. In dit 

kavelpaspoort staan de spelregels die gelden voor het ontwerpen en bouwen van de woning. 

Het heeft daarmee het karakter van een uitgiftecontract. Indien niet aa n de voorwaarden 

wordt voldaan, zal er geen gronduitgifte plaatsvinden. Voor wat betreft de spelregels valt te 

denken aan bebouwingsmaten, afstanden tot de rooilijnen en aanpalende bebouwing, kleur - en 

materiaalgebruik, dakvorm en goothoogte, eventuele ver wijzing naar architecten, toelichting 

op procedures die doorlopen moeten worden, verwijzingen naar relevante instanties zoals 

 
26

  SEV, Zelfbouw van droom naar daad, evaluatie van het particulier opdrachtgeverschap in Roombeek, Rotterdam, 

2007. 
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nutsbedrijven etc. Vaak staan er ook bepalingen in over de tijd waarbinnen ontwikkeling van de 

kavel moet zijn afgerond. Wordt de termijn overschreden, dan treedt een boeteclausule in wer-

king of verloopt het contract. De planning is dus van groot belang.  

Grondprijsbepaling – wanneer de grond in bezit van de gemeente is – is veelal geregeld in een 

nota grondprijsbeleid. De grondprijs voor de kavel is in het kavelpaspoort opgenomen. Soms 

wordt een apart gronduitgiftecontract afgesloten. De gemeentelijke regels voor grondprijsb e-

paling zijn opgenomen in de nota grondbeleid en/of in een jaarlijkse nota grondprijzen.  

Veelgebruikte methoden om de prijs van de grond te bepalen zijn de methode van de residuele 

grondwaarde of de referentiemethode. Belangrijk is dat voor CPO voor gelijke kavels met gelij-

ke woningtypes niet een hogere grondprijs wordt gerekend dan bij projectmatige koopwonin-

gen. 

Bij residuele grondwaarde wordt de grondwaarde bepaald door de geschatte marktwaarde van 

de woning te verminderen met de bouw- en bijkomende kosten. De referentiemethode houdt 

in dat de prijs wordt bepaald op basis van de prijs van gelijksoortige kavels. Va ak wordt een 

combinatie van beide toegepast.  

Ook komt het voor dat gemeente voor de doelgroep met lagere inkomens slechts de kostprijs 

doorrekent. Het nadeel hiervan kan zijn dat de particulier kan speculeren. Een anti -

speculatiebeding is dan gerechtvaardigd. Heeft de bouwondernemer de grond in bezit, dan kan 

deze van dezelfde methoden gebruikmaken om de waarde van de grond te bepalen. Soms 

wordt de grond  - onder andere vanwege deze reden – in erfpacht uitgegeven. Een overweging 

kan ook zijn dat de gemeente of de corporatie korting op de grond geeft in het kader van ver-

koop onder voorwaarden (maatschappelijk gebonden eigendom, zoals Koopgarant). 

Kavelpaspoorten worden door de eigenbouwers ook positief beoordeeld. Zo geven zij aan dat 

de kaders de creativiteit hebben bevorderd. Ook geven zij aan dat het kavelpaspoort het totale 

plan ‘bij elkaar’ heeft gehouden.  

Terug naar Leeswijzer 

4.5 Planontwikkelingsfase 

Initiatief bouwplan 

Het Initiatief voor het CPO/ bouwplan kan bij verschillende partijen vandaan komen. In de 

meest zuivere vorm komt het initiatief bij een groep particulieren vandaan. De Kersentuin op 

de Utrechtse Leidsche Rijn is daar een voorbeeld van. De realiteit is dat het eerste initiatief ook 

vaak bij gemeenten, projectontwikkelaars of woningcorporaties of een combinatie van die pa r-

tijen vandaan komt. De wijk Roombeek is bijvoorbeeld voor een groot deel via CPO ontwikkeld. 

Na de vuurwerkramp in mei 2000 moest de wijk opnieuw worden opgebouwd, maar er was veel 

wantrouwen tegenover de overheid en andere semipublieke partijen bij de oorspronkelijke 

bewoners van Roombeek. Als oplossing is toen door de gemeente ervoor gekozen om op grote 

schaal CPO en PO in te zetten. Ook in Spangen, Rotterdam is de keuze door de g emeente ge-

maakt die de verpauperde woningen om niet heeft uitgegeven aan en CPO -groep.  

Bouwondernemers lijken zich nog niet veel op dit veld te bewegen, althans niet op het terrein 

van CPO. Wel hebben verschillende bouwondernemers al ervaring met consumen tgericht ont-

wikkelen. Nijhuis uit Rijssen heeft hiertoe het Trento -concept ontwikkeld. Uitzondering hierop 

is de samenwerking die de gemeente Tilburg is aangegaan met Novaform -projectontwikkeling.  

Casus  12  C P O - pr o j e c t   H o ge  H oe k  i n  T i lb ur g  

In het uitbreidingsgebied Hoge Hoek van Berkel Enschot ontwikkelt Novaform Vastgoedontwikkelaars in samenwe r-

king met de gemeente Tilburg een nieuw woongebied met een dorpswoonmileu. In de Hoge Hoek worden 256 

woningen gerealiseerd, voornamelijk eengezinswoningen in diverse typologieën en prijsklassen.  

De gemeente en Novaform werken samen aan de bestemmingsplanontwikkeling en gaan hiervoor een samenwe r-

kingscontract aan. De samenwerking vindt zijn basis in het grondbezit van beide partijen.  
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www.hogehoek.nl 

Het streven is dat 40% van de in totaal te bouwen 256 woningen middels (collectief) particulier  en medeopdracht-

geverschap verloopt. Van deze 100 woningen worden er 40 woningen (voornamelijk appartementen) door corpor a-

tie TIWOS als CPO-project ter hand genomen. Er komt een aanbod van 14 vrije kavels voor vrijstaande woningen. 

Ongeveer 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd met het concept consumentgerichte ontwikkeling. De overig e 

40 eengezinswoningen betreffen het CPO-project Hoge Hoek.  

De doorlooptijd van het ontwikkelproces van de initiatiefgroep tot aan de daadwerkelijke oplevering van hun w o-

ningen wordt momenteel geschat op ongeveer 1½ jaar.  De voortgang is de afgelopen tijd opgehouden door pro-

blemen bij de bestemmingplanontwikkeling.  
Terug naar Leeswijzer 

Projectgrootte 

Voor CPO geldt dat een groepsgrootte tot maximaal 50 opdrachtgevers voor zowel de groep 

veel voordelen oplevert als voor de bouwprofessionals goed werkbaar is. Als de groep uit mi n-

der dan 20 opdrachtgevers bestaat, wordt CPO per saldo iets minder voordelig omdat de plan-

kosten door minder deelnemers moeten worden bekostigd. Daarentegen kan doordat er minder 

deelnemers betrokken zijn de overzichtelijkheid van het proces juist weer tijdsvo ordelen ople-

veren. Voor de opdrachtgevers die met elkaar een groep willen vormen zal dit waarschijnlijk 

geen issue zijn, zij streven een ideaal na en zijn niet bezig met het optimaliseren van de 

groepsgrootte. Wel is het zaak om bij de uitleg over kosten t ransparant te communiceren over 

het delen van kosten tussen minder deelnemers.  

Is een project groter dan circa 50 woningen, dan heeft het de voorkeur om de ontwikkeling te 

faseren dan wel het project op te splitsen voor twee aparte groepen. Wanneer ook het inrich-

ten van de openbare ruimte onder de ontwikkeling valt, kan er voor dit deel een platform wo r-

den ingericht waarin afvaardiging van alle groepen zitting hebben.  

Vorming en karakter van de CPO-groep 

De vorming van groepen bij CPO kan op verschillende manieren plaatsvinden:  

 Spontane groepen  

 Geworven groepen  

Spontane groepen hebben doorgaans een sterke binding met elkaar. Vanuit hun motief - reali-

seren van een duurzame woonomgeving, een gelijke leefstijl of herkomst, de wens om specifi e-

ke voorzieningen, de wens om wonen met werken te combineren enzovoort , streven zij het-

zelfde doel na.  

Groepen die spontaan zijn ontstaan hebben meestal meer doorzettingsvermogen om tegensl a-

gen te overwinnen.
27

  Zij streven immers een ideaal na dat sterk in de groep én indi vidueel 

verankerd is. Daarentegen wijst de praktijk ook uit dat wanneer onenigheid ontstaat of leden 

van de groep te veel compromissen aan hun ideaal moeten stellen, deze groepen soms volledig 

ontbonden worden.  

Dit in tegenstelling tot groepen die geworven zijn en dus min of meer bij toeval zijn ontstaan. 

Toevallige groepen blijven vaker voortbestaan doordat de leden minder idealistisch zijn. Er 

kunnen bij tegenslagen soms leden afvallen maar dan blijven er vaak voldoende leden over om 

met nieuwe groepsleden de draad weer op te pakken.  

 
27

   SEV, Bouwen met burgers, handboek CPO voor gemeente in Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, 2007. 
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Leden van groepen die geworven zijn, hebben soms minder eenduidig gekozen voor CPO. Zo 

kan de aantrekkelijkheid van de locatie belangrijker voor hen zijn dan dat het plan met CPO 

wordt ontwikkeld. Zij nemen CPO-karakter dan ‘voor lief’. Het is van belang hier rekening mee 

te houden, zodat een inschatting gemaakt kan worden van de risico’s in de groep en de kans 

dat leden afhaken.
28

  

Een groep werven: hoofdkenmerken initiatievenbeleid 

Het is voor mensen die nog niet eerder hebben nagedacht over ‘samen bouwen’ van de eigen 

woning lastig om te overzien wat dit inhoudt. Dit geldt zowel voor spontane als voor geworven 

groepen. Er is geen literatuur bekend waarin wordt beschreven hoe bouwondernemers initi a-

tievenbeleid hebben vormgegeven. Een gelijkenis met wat gemeenten aan beleid en activite i-

ten ontwikkelen ligt echter wel voor de hand. In het handboek voor gemeenten wordt aangeg e-

ven dat het hebben van een goede communicatiematrix van belang is om potentiële CPO’ers 

een helder beeld te schetsen en bij hen geen valse verwachtingen op te wekken. Een commun i-

catiematrix kan bestaan uit:  

 Een website 

 Advertenties 

 Informatieavonden  

 Excursies naar geslaagde voorbeeldprojecten  

 

Maak ook ruimte – bijvoorbeeld op de website – voor groepen waar zij zich spontaan kunnen 

presenteren
29

 en oproepen kunnen plaatsen. De SEV noemt ook in een van haar evaluaties
30

 dat 

workshops worden gewaardeerd door de eigenbouwers. Ook wijst deze evaluatie uit dat een 

vroege start van informatieverstrekking belangrijk wordt gevonden, vooral ook via internet. 

Wanneer een project eenmaal van start is gegaan zal de communicatie wel door moeten lopen. 

Internet kan hiervoor een goed communicatiekanaal zijn. Beter nog zou zijn om een specifieke 

CPO-applicatie te ontwikkelen die de particuliere opdrachtgever de mogelijkheid geeft om 

deelprocessen te kunnen volgen. Onderdeel hiervan kan een CPO -community zijn waarbinnen 

de eigenbouwers met elkaar kunnen communiceren.  

Zet bij het werven van een CPO-groep nadrukkelijk in op het concept van CPO. Voorkom dat de 

locatie zelf te nadrukkelijk wordt ‘verkocht’. Het risico daarvan is dat deelnemers onvoldoende 

motivatie hebben om gezamenlijk – in een CPO-groep – een eigen woning te ontwikkelen. Hier-

door kan de groep kwetsbaar zijn en uit elkaar vallen met vertraging en dergelijke tot gevolg.  

Selectie van kandidaten voor een te werven groep 

Bij het werven van een of meerdere CPO -groepen is het belangrijk om vooraf na te denken over 

selectie van kandidaten bij overinschrijving. Loten kan een  methode zijn maar het is verstandig 

om eerst het beleid van de gemeente erop na te slaan. Daar kunnen doelstellingen in staan die 

en aanknopingspunt bieden voor de selectie van kandidaten. Bij overinschrijving is het forme-

ren van een reservelijst van belang, in het geval deelnemers zich terug (moeten) trekken.  

Wanneer in de woonvisie van de gemeente een tekort aan jongerenwoningen wordt geconst a-

teerd kan de bouwondernemer een strategische zet doen door juist deze groep voor het CPO 

project te selecteren. Maar evenzo kan bijvoorbeeld duurzaamheid hoog op de politieke agen-

da staan. Dan zou dát – of een combinatie van type huishouden en specifieke thematiek – een 

oplossing voor het selectievraagstuk zijn. In feite wordt de selectie op deze wijze een ran d-
 
28

    Huishoudens die afhaken kunnen vervolgens interesse hebben voor consumentgericht bouwen, zeker als hierbij 

veel keuzemogelijkheden worden aangeboden. Zo blijkt uit evaluatieonderzoek van het project De Riethof, W a-

teringse Veld in Haaglanden dat circa 25% van de uiteindelijke kopers voor De Riethof he eft gekozen omdat zij 

consumentgericht bouwen een goed alternatief voor PO vonden.  
29

   Zie bijvoorbeeld: CPO in Helden, Eindhoven (meersamenbouwen.nl). 
30

   SEV, Een droompaleis in de groene Randstad, Rotterdam, 2008. 
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voorwaarde om mee te kunnen doen. Doe wel goed locatiegericht marktonderzoek naar de 

omvang van de vraag bij de groep waar de focus op komt te liggen.  

Vervolgens kan het alsnog voorkomen dat er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare kavels. 

Loten kan dan de oplossing zijn maar het is gebleken dat veel geïnteresseerden het principe 

‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ ook acceptabel vinden en dit zelfs prevaleren. Dit 

voorkomt het wachten op een wachtlijst en onnodig ingewikkelde lotingprocedures. Tot slot : 

communiceer ruim over de selectiemethode of -voorwaarden.  

Wanneer er een groep is geformeerd, dan is het wenselijk om een aantal zaken goed te regelen. 

De bewonersgroep dient bij voorkeur:  

 Verenigd te zijn in een rechtspersoon (vereniging of stichting).   

 Voor het verkrijgen van stimuleringsbijdragen in de statuten van de rechtspersoon vast te 

leggen dat de rechtspersoon geen winstoogmerk heeft en dat de leden een gelijkwaardige 

zeggenschap en invloed hebben op de besluitvorming in het project.  

 De doelstellingen (ambities) in de formele stukken van de rechtspersoon vast te leggen.  

 Professionele begeleiding te hebben om het project bijvoorbeeld tot de start bouw te b e-

geleiden. 

 Een achtervang hebben (van een corporatie of bouwer) die ten minste afzetrisico’s afdekt 

of die bij het uit elkaar vallen van de groep de ontwikkeling voortzet.  

Casus  13  Homerus kwart ier  Al mere  C PO en  P O op  gr ote  s chaa l  

Het Homeruskwartier in de Almeerse uitbreidingswijk Stadspoort is uniek in aanpak en ontwikke ling. De wijk wordt 

voor een groot deel door de eigen inwoners (1.000 met PO en CPO) of in medeopdrachtgeverschap (1.200) ge-

bouwd. Voor PO zijn er kavels voor onder andere rijtjeshuizen, vrijstaande huizen en woonwerkvilla's. De kavels 

variëren in grootte en prijsklasse PO wordt ook toegankelijk gemaakt voor de lagere inkomens met ‘Ik bouw b e-

taalbaar in Almere’ (IBBA). Huishoudens kunnen onder gunstige voorwaarden een huis bouwen tot maximaal 

€185.000. Minimaal 52% van de totaalprijs moet de deelnemer zelf financieren. De regeling voor tot nu toe 150 

woningen is toegankelijk voor ieder huishouden met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van €22.500 tot €36.500. 

Er kan ook welstandsvrij gebouwd worden. Wonen gecombineerd met werk is op veel plekken mogelijk en e r zijn 

kavels waar winkeliers hun ideale winkel kunnen bouwen. Zo ontstaat grote diversiteit.  

 
De buitenste ring van het Homeruskwartier wordt gerealiseerd in medeopdrachtgeverschap, net als de acht woontorens die bij 

de centrumzone liggen. De binnenste gedeelten van de wijk worden door particuliere opdrachtgevers bebouwd. De ontwikkeling 

van Homeruskwartier is opgedeeld in drie fasen: West, Oost en Centrum. In november 2007 is gestart met de eerste fase van 

ruim 300 vrije kavels in West. Naar verwachting zijn er eind 2010 meer dan 200 woningen opgeleverd. In mei 2009 is gestart met 

de tweede fase (Oost) met ruim 200 kavels. Het centrum betreft ongeveer 325 woningen in gesloten bouwblokken. Het uitgangs-

punt is zelf bouwen van een combinatie van wonen en werken in CPO-verband. De begane grond van alle gebouwen is voor een 

winkel, voorziening, horecagelegenheid of bedrijfsruimte. Ook een gemeenschappelijke ruimte van een of meer bewoners van de 

bouwgroep kan in de plint worden gerealiseerd, zoals een fitnessruimte. De daarboven gelegen woningen sluiten aan op de 

binnentuin.  
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‘Bouwgroepen’ een nieuwe markt 

Groepen tot tien huishoudens krijgen van de gemeente in het centrumgebied de kans hun bouwwensen in vervu l-

ling te laten gaan. PO zorgt voor een heel andere markt. Aannemer Bas Reimert, eigenaar van bouwbedrijf Reimert 

Bouw uit Almere wil toekomstige bouwgroepen graag bijstaan. “Het vraagt tijd en geduld, maar het kan zonder 

extra bouwkosten. De gemeente kiest voor versterking van PO. Alleen al uit marktoverwegi ngen kunnen wij als 

plaatselijk bouwbedrijf die nieuwe klanten dus niet negeren. Particuliere opdrachtgevers krijgen steeds meer be-

langstelling voor duurzaamheid. Maar zij hebben vaak niet de kennis in huis om de juiste afwegingen te maken. Als 

wij mogen aanschuiven bij het bouwteam, dan kunnen we al in de voorbereiding van de bouwplannen advies ui t-

brengen. Over materiaalkeuze bijvoorbeeld. Of over de detaillering. Deze variant (CPO) is in vergelijking met de 

bouw van een enkele particuliere woning natuurli jk ingewikkelder. Veel meer partijen moeten hetzelfde belang 

ontdekken. Uiteindelijk moet een gebouw van de grond komen dat aan de wensen van al die verschillende klanten 

tegemoetkomt, maar juist de aannemer is in staat het totaal te overzien."  

Wel vraagt de begeleiding van bouwgroepen volgens Reimert meer energie en aandacht. "Van oudsher is de bou w-

sector niet zo goed in het contact met de klant. Dat moeten we dus leren. Wij schenken in ons bedrijf tegenwoo r-

dig - van hoog tot laag - veel aandacht aan goede communicatie. In vergelijking met het verleden vragen we van de 

bouwplaatsleiders en uitvoerders betere communicatieve vaardigheden. Hebben ze die nog niet, dan worden ze 

daarin geschoold. Dat is ook in ons eigen belang. Als we de klant goed begrijpen, d an is het risico op het ontstaan 

van faalkosten veel kleiner." Hij acht het mogelijk dat zijn bedrijf soms de rol van ontwikkelaar vervult. "Van oo r-

sprong zijn we een kleinschalige ontwikkelaar. Als het nodig is, dan kunnen we het werk van bouwgroepen co m-

pleet maken door het risico voor de ontbrekende schakels te dragen. Ook dat is mogelijk in deze structuur."  

Wethouder Duijvestein legt uit hoe (C)PO een belangrijke plaats in het 

gemeentelijk bouwbeleid van Almere heeft gekregen (foto RIGO).  

Bron: website www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl  

Terug naar Leeswijzer 

Aanbesteding 

De aanbesteding verloopt in veel projecten op basis van een meervoudige onderhandse aanb e-

steding en een bestek.
31

 Dit is dus niet anders dan bij projecten in seriebouw.  

Wat wel anders is, is dat er vaak veel meer opties in het bestek zitten dan bij reguliere bouw. 

De bouwondernemer heeft dus meer tijd nodig om de offerte op te stellen omdat al deze  op-

ties geprijsd moeten worden. Ook komt het relatief vaak voor dat het ontwerp aangepast moet 

worden omdat de prijs te hoog uitpakt.  

Voor de particuliere opdrachtgever kan er dus voordeel behaald worden als de bouwondern e-

mer een grotere rol in de ontwerpfase zou innemen. Dit geven zij zelf ook als aanbeveling aan. 

De prijs is voor de eigenbouwers de belangrijkste grond om voor een aannemer te kiezen. 

Flexibiliteit wordt daarbij gewaardeerd. De bouwondernemer moet niet te  veel de eigen ideeën 

willen toepassen. Daarnaast geeft een deel van de eigenbouwers aan dat zij de aannemer al 

kende, uit de eigen kring of via mond -op-mondreclame door de omgeving. CPO is doorgaans is 

iets minder rendabel dan projectmatige woningbouw. Daarentegen is er ook geen verkoopris ico 

dat afgedekt dient te worden.  

 
31

   Zelf ontwikkelen is hot, Cobouw 204, november 2009. 

http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/
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De voorbereidingsfase bij CPO duurt gemiddeld een halfjaar. Daarentegen is de bouwfase een 

stuk efficiënter. Op een gemiddelde bouwfase van 60 weken, kan zo maar 12 weken winst b e-

haald worden. Per saldo is er in tijdsduur weinig verschil. De gemeente kan echter een bron van 

vertraging zijn.  

Aan de voorkant zekerheden bieden 

Particulieren hebben veelal niet de kennis die nodig is om precies te kunnen beoordelen of het 

werk goed wordt uitgevoerd. Hierin zijn zij afhankelijk van adviseurs en de bouwprofessionals 

zelf. Ook lopen zij – overigens net als kopers van een seriematig gebouwde koopwoning - het 

risico dat de bouwondernemer failliet gaat. De afbouwgarantie is vanzelfsprekend ook voor 

CPO van groot belang. Voor de eigenbouwers is daarnaast van groot belang dat zij in de ont-

werpfase zekerheden krijgen. Door ook in deze fase garanties af te geven wint de bouwonde r-

nemer aan vertrouwen bij de eigenbouwer. Bestaande garantievormen in het bouwproces zelf 

zijn: 

 SWK-garantie 

 Bouwgarant 

 Woningborg (voorheen Stiwoga)  

 Keurmerk Klantgericht Bouwen  

Het ontwerpproces - tot aan de bestekfase - valt niet onder deze garantieregels voor consu-

menten. Voor CPO kan een meerwaarde worden gecreëerd wanneer particuliere opdrachtg e-

vers specifieke risico’s in de ontwerpfase kunnen verzekeren.  

Een mogelijkheid om de particuliere opdrachtgever hierbij meer zekerheden te bieden is door 

als bouwondernemer opdrachtgever te zijn voor ontwerp en constructie. Zolang de particuliere 

bouwer de keuze heeft om hier wel of niet voor te kiezen, doet dit geen afbreuk aan het part i-

culier opdrachtgeverschap. En dat hier behoefte aan is, blijkt uit onderzoek van de SEV.
32

 Zorg 

er bij deze manier van werken wel voor dat er een goed bestek wordt gemaakt. Dit is van b e-

lang voor de particulier om een goed inzicht te krijgen in het eindproduct.  

De technische omschrijvingen die doorgaans bij een koopwoning worden geleverd voldoen niet 

omdat deze te selectieve en summiere informatie bieden.  

Particulieren hebben naast constructieve en afbouwgaranties ook behoefte aan een toets op de 

prijs. Transparantie over de totstandkoming van de prijs is dan ook onontbeerlijk. Verder kan 

het vertrouwen van de particulier verder vergroot worden door bijvoorbeeld te adviseren om 

de stichtingskosten van de woning te laten toetsen door een bouwplankostendeskundige die lid 

is van de NVBK.  

Bovenal is uiteraard een CAR van groot belang. Bij calamiteiten is zowel de eigenbouwer als de 

bouwondernemer gebaat bij dekking door een verzekering.  

De bouwondernemer kan ook overwegen om voor het bouwproces extra garanties te geven 

over de prijs, een behoorlijke boeteclausule bij niet halen van de planning of garanties over 

kwaliteit zoals een boeteclausule bij veel opleverfouten. Het betreft hier dus ont wikkelkansen 

voor een betere en betrouwbare dienstverlening.  

Onderdeel van het bieden van zekerheden zijn ook de algemene voorwaarden en de wijze 

waarop contracten worden opgesteld. Stel beide zodanig op dat een particulier gemakkelijk kan 

begrijpen wat de voorwaarden en afspraken inhouden.  

En neem de wettelijke mogelijkheid van 5% depot standaard op in het contract en geef goede 

uitleg over het aantal werkbare dagen in relatie tot de oplevertermijn. Een stap verder gaat het 

als de bouwondernemer zelf de risico’s op zich neemt van (bepaalde) bouwkostenstijgingen. 

Dus werk tegen een vaste aanneemsom maar laat indien er bouwkostenvoordeel ontstaat, dit 

(ook) ten goede komen aan de opdrachtgever.  
 
32   SEV, Een droompaleis in de groene Randstad, Rotterdam, 2008. 
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Binnen CPO kan de bouwondernemer ook meer garanties bieden. He t risico dat woningen niet 

verkocht worden is immers klein. Er is dus ruimte voor andere garanties en risico’s.  

Programma van eisen en ontwerp 

Uit verhalen van eigenbouwers komt naar voren dat zij het belangrijk vinden als de ontwerper – 

en dat kan dus ook de catalogusbouwer of bouwondernemer zijn - goed meedenkt over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden voor het programma van eisen en de uitwerking daarvan. 

Niet alleen over het ontwerp van de ruwbouw zelf maar vooral ook over de afbouw (indeling en 

tal van functies in huis). Bouwprofessionals hebben een andere emotie bij het ontwerp en de 

benodigde functionaliteiten. Een bij de CPO’ers passende adviesrol in deze fase is dan ook een 

grote meerwaarde.  

Meedenken kan aan de hand van referentieprojecten en ideeën boeken zoals in Almere is ge-

daan bij het werven van kandidaten. Bij het aanbieden van basisontwerpen doet de bouwo n-

dernemer er wel verstandig aan om voldoende flexibiliteit aan te bieden. De basisontwerpen 

dienen in eerste instantie alleen ter inspiratie. Laat de CPO’ers zelf hun keuze maken en maak 

hen attent op mogelijke kostenverhogingen bij het maken van andere keuzes. Schroom hierbij 

niet om assistentie van een architect in te roepen.  

Het moment waarop over diverse onderdelen zou moeten worden gesproke n verschilt. Tijdens 

de fase waarin het programma van eisen wordt opgesteld moet de focus liggen op de ruwbouw 

(afmetingen, gevelaanzichten, type materiaal, erkers, dakkapellen) en de voorwaardelijke kant 

van de indeling (draagmuren) en installaties. Over de daadwerkelijke afbouw (sanitair, keuken, 

tussenwanden) en het type installaties kan worden besloten als de ruwbouw al gaande is. Dit 

versnelt de planfase, mits de bouwondernemer goed kan uitleggen waarom keuzes op dat g e-

bied later kunnen worden gemaakt. Leg wel alles wat besproken is goed vast en zorg voor een 

duidelijke en met de particulier besproken stelpost in de begroting. Hanteer waar mogelijk 

vaste checklisten.  

Bestek  

Eigenbouwers moeten kunnen sturen op geld, tijd en kwaliteit.  

In de bestekfase spelen vooral geld en kwaliteit een belangrijke rol. Uit diverse beschrijvingen 

van CPO’ers komt naar voren dat het oplopen van de hoeveelheid meerwerk en de kosten die 

daarmee gemoeid gaan, een grote frustratie vormen. De tip die CPO’ers zelf geven is om een zo 

uitgewerkt mogelijk bestek te hanteren.
 33

 Dit blijft onveranderd van kracht als de bouwonder-

nemer zelf – via bijvoorbeeld catalogusbouw – voor het ontwerp zorg draagt.  

Bouwkosten 

CPO’ers hebben over het algemeen weinig kennis van de kosten die gemoeid zijn met het bou-

wen van een huis. Zij worden met vallen en opstaan deskundiger. Dit terwijl op dit vlak wel 

grote risico’s aanwezig zijn. Ervaringen van zelfbouwers leren dat het belangrijk is dat een 

bouwondernemer een goed, overzichtelijk en realist isch beeld geeft van de kosten.  

Let daarbij op de aard van de kengetallen die gebruikt worden. Bouwkosten voor seriebouw 

kunnen afwijken van bouwkosten bij CPO. Geef particuliere opdrachtgevers vooral niet een te 

mooie voorstelling van zaken om ze daarmee over de streep te trekken. Want daar waar profes-

sionele opdrachtgevers de extra kosten wel op kunnen vangen, is dit voor particulieren niet per 

definitie het geval.  

De post onvoorzien zal dan ook voor catalogusbouw circa 10% zijn en wanneer het ontwerp 

specifiek en uniek is, ten minste 20%. Uit evaluatie van de SEV
34

 blijkt dat het tussentijds reke-

 
33

   Sandra van Nieuwenhoven, Van kavel tot droomhuis, ervaringen van zelfbouwers , De Boekmakers, 2009. 
34

   SEV, Een droompaleis in de groene Randstad, Rotterdam, 2008. 



53 

bais 

  

CPO: partijen en proces 

nen aan het bouwplan gewaardeerd wordt door de eigenbouwers en hen beter in staat stelt om 

de bouwkosten te beheersen.  

Geef ook duidelijk aan of de begroting in - of exclusief btw is en zorg ervoor dat wijzigingen zo 

snel mogelijk worden aangepast en worden gecommuniceerd.  

Bouwvergunning  

Het aanvragen van de bouwvergunning kan door de bouwondernemer worden verzorgd. De 

documenten die gevraagd worden zijn immers behoorlijk specialistisch van aard. Dit zouden de 

eigenbouwers zelf niet snel kunnen regelen.  

Planning 

CPO’ers hebben een sterke motivatie om het tempo erin te houden. Zorg er dus voor dat de 

planning transparant is, geef aan waar knelpunten zich kunnen a andienen. Laat de CPO’ers zelf 

ook aangeven hoe ambitieus de planning moet zijn. Hoe ambitieuzer, hoe meer risico dat de 

planning niet gehaald wordt. Maatwerk over boeteclausules voor termijnoverschrijdingen zou 

hiervan onderdeel uit moeten kunnen maken.  

Daarnaast is een goede planning van het totale bouwplan van belang. Dit om te voorkomen dat 

bewoners veel langer bouwoverlast van buren of de woonomgeving hebben dan nodig is.  

Terug naar Leeswijzer 

4.6 Bouwfase 

De bouwfase is gecompliceerder dan bij traditionele seriebouw omdat er veel meer en grotere 

verschillen zijn tussen de woningen. Niet alleen in de afbouw maar ook in de ruwbouw of het 

gevelontwerp. Om dit te realiseren is de aansturing op de bouwplaats cruciaal, z eker bij CPO 

waarbij rijtjes met een sterk variërend ontwerp of appartementen die sterk van elkaar verschi l-

len (grootte, indeling, etc.) worden gebouwd.  

Tijdens de bouwfase is het daarnaast vooral van belang dat de particuliere opdrachtgevers 

voldoende de voortgang en de kwaliteit kunnen volgen en zo nodig hierop kunnen ingrijpen. Zij 

hebben immers het stuur in handen. Zorg er dus voor dat er geregeld contact is met de partic u-

lieren en dat de informatie die verstrekt wordt vertrouwenwekkend is. Er mogen ge en verras-

singen aan de orde komen en als deze zich toch voordoen dan moeten de CPO’ers à la minute 

op de hoogte worden gesteld, zich een mening kunnen vormen om vervolgens te kunnen b e-

sluiten hoe verder te gaan.  

Een rol die de bouwondernemer hierbij uiteraard heeft is de adviesrol. Aangeven wat technisch 

mogelijk is en informatie verschaffen over de calamiteit die zich voordoet. Indien niet direct 

duidelijk is wat er aan de hand is of wat de oplossing is, laat het weten en zoek dit zo spoedig 

mogelijk uit. Communiceer over de voortgang van het uitzoeken.  

Om deze korte lijnen te kunnen waarborgen in de praktijk is het van belang dat er één aa n-

spreekpunt is. Dit vereist niet alleen het aanstellen van een contactpersoon, het vereist veelal 

ook een andere organisatie van het werk. De vraag is: hoe kan de contactpersoon zo efficiënt 

mogelijk geïnformeerd worden, zonder ruis op de lijn.  

In de bestekfase is uitgebreid gesproken over de ruwbouwfase. Tijdens de ruwbouwfase is het 

moment aangebroken om over de afbouw en de aanschaf van de installaties te spreken. De 

woning begint realiteit te worden, belangrijke keuzes zijn gemaakt. Nu is het tijd voor de detai l-

lering. Wel dient de bouwondernemer zich goed te realiseren dat alle voorwaardelijk e kanten 

in de bestekfase aan de orde zijn gekomen. Het kan dus niet voorkomen dat afbouwmogelij k-

heden niet meer kunnen door eerdere keuzes. Om discussie hierover tijdens de bouwfase te 

voorkomen is het van belang om tijdens de bestekfase alle afspraken en alles van enig belang 

dat besproken is, samen met de opdrachtgever vast te leggen.  

Terug naar Leeswijzer 
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4.7 Opleverfase 

In de opleverfase is net als bij seriematige bouw het aantal opleverpunten en de snelheid van 

afhandelen van belang.  

Bij particuliere opdrachtgevers komen deze relatief weinig voor (18% ten opzichte van 24% voor 

alle koopwoningen). Er zijn – zoals kon worden verwacht – vooral weinig problemen met de 

voortgang van de bouw. Wel komt het relatief vaak voor dat particuliere op drachtgevers verrast 

worden door (geschillen over) de kaveloppervlakte en de bouwkosten.  

Ook wordt bij particuliere opdrachtgevers relatief vaak afgeweken van het oorspronkelijke 

bouwplan. Dit kan zijn omdat de PO’ers tijdens het bouwproces toch veranderingen wilden. 

Ook kan de bouwer veranderingen hebben aangebracht. Beide situaties kunnen hebben geleid 

tot vertragingen en/of extra kosten.  

 

Tabel 4.3 Omvang en aard geschillen en problemen tijdens het bouwproces  

 Koop Inspraak Eigen bouw Totaal 

n = 29.650 14.550 9.850 54.050 

     

Aandeel met problemen tijdens bouw 25% 28% 18% 24% 

     

Voortgang bouwactiviteiten 56% 56% 32% 53% 

Uitvoering afgesproken meerwerk 23% 22% 20% 22% 

Afwijking oorspronkelijk bouwplan 10% 14% 17% 12% 

Kwaliteit /afwijking bestek/verkoopfolder 10% 15% 9% 11% 

Prijs 1% 0% 5% 1% 

Kaveloppervlakte 0% 0% 4% 1% 

Andere problemen 32% 28% 44% 32% 

Bron BNW 2003, bewerking RIGO 

 

Opleverfouten kunnen onder andere veroorzaakt worden een gebrekkige samenwerking en 

communicatie tussen tal van betrokkenen tijdens het bouwproces. Hierbij kan gedacht worden 

aan de samenwerking met de gemeente en de nutsbedrijven die ervoor dienen te zorgen dat de 

woonomgeving en de ondergrondse infrastructuur worden gerealiseerd. Een bouwcoördinator 

kan hierbij een oplossing zijn en/of een bouwcoach.  

Casus  14  Klantger ich te  b ouwers  bouwen 30% be ter  

Onlangs ontvingen 72 bouwondernemingen het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Deze bedrijven scoren beter dan de 

gemiddelde Nederlandse bouwondernemer als het gaat om klanttevredenheid en het beperken van opleveringsg e-

breken. Omdat deze bouwers al hun huizen met een waarborgregeling aanbieden, is de koper verzekerd van a f-

bouw van zijn woning als de bouwer onverhoopt failliet gaat. Het keurmerk is in de ze onzekere tijden daarom 

belangrijk. In 2008 leverden klantgerichte bouwers nieuwe woningen op met gemiddeld 14,8 opleveri ngsgebreken. 

De gemiddelde Nederlandse bouwer 21,9 gebreken. Consumenten gaven keurmerkbouwers het rapportcijfer 6,6 

voor de tevredenheid over de dienstverlening. De Nederlandse bo uwer gemiddeld een 5,8. In 2008 namen bijna 

120 bedrijven deel aan Klantgericht Bouwen. Gezamenlijk meldden zij 10.000 koopwoningen aan, bijna 25% van de 

totale productie. Kopers geven rapportcijfers voor hun ervaringen met de bouwonderneming in de verkoop-, bouw- 

en opleveringsfase. Bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis contr oleren de kwaliteit van opgeleverde woningen 

en noteren het aantal oplevergebreken. Alleen als b ouwondernemers op alle onderdelen bovengemiddeld preste-

ren komen ze in aanmerking voor het Keurmerk Klantgericht Bouwen.  

Ook dit jaar ontvangen twee bouwondernemingen die in 2008 excelleerden in dienstverlening en opleveringspre s-

taties een extra prijs. Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie voor de bouw in Nederland. Tot beste Klantg e-

richte Bouwers 2009 werden uitgeroepen Dijkman Bouw B.V. uit Warnsveld (in de categorie tot 50 koopwoningen) 

en Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V uit Bergambacht (in de categorie vanaf 50 koopwoningen). 

Beide bedrijven werden in 2007 ook al tot beste bouwondernemers uitgeroepen.  
Bron: Kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/2/351/Klantgerichte_bouwers_bouwen_30_beter.html  

 



 

 

Hoofdstuk 5  

Vier CPO-projecten: ervaring van bouwers 

Literatuuronderzoek heeft veel inzichten gegeven over wat (C)PO is, in welke vormen het zich 

voordoet, wat de mogelijkheden voor bouwondernemers zijn en hoe de praktijk van (C)PO ver-

loopt. In dit hoofdstuk worden ter verdieping vier casussen besproken ui t de praktijk van 

Noord-Brabant en Limburg. 

 

CPO-projecten met focus op ervaringen in het bouwproces  
1. Waalsestraat, Beringe, gemeente Peel  en Maas, 11 starterswoningen, Haegens Bouw Horst BV  

2. Madelief, Eindhoven, 25 woningen, Bouwbedrijf J.H. van Heur BV  

3. Molenstraat, Oosterhout, 9 vrijstaande woningen, Remmers Bouwgroep BV 

4. Alphabeth, Waalwijk, 61 woningen, 50% voor starters, deels (half)vrijstaand, BVR Groep BV 

 

De gesprekken met betrokkenen (zie bijlage 3) zijn gevoerd aan de hand van een themalijst.  

 

Thema’s voor de gesprekken  
a) De rol van het bouwbedrijf in CPO-proces van voorbereiding tot en met uitvoering staat centraal . 

b) Voorbereiding en kennis: hoe is actief kennis opgedaan bij de gemeente op gebied PO en CPO – via website / via 

gemeentelijk bouwoverleg (dit organiseert Bouwend Nederland in de regio) /raadsvergaderingen / lokale kranten, 

bij wie liggen grondposities / ontwikkelingen etc.? 

c) Voorbereiding / actie: was er een proactieve instelling – contact zoeken met gemeente al dan niet grondpositie-

houdend / contact zoeken met op handen zijnde initiatiefnemers / informatiebijeenkomsten bijwonen etc.? 

d) Voorbereiden / bedrijf organiseren: hoe profileren / positioneren/juiste man op juiste project aangepakt/welke 

kennis in huis per fase? 

e) Uitvoering: hoe is de aanpak naar deelfasen in het bouwproces (ruwbouw, afbouw, oplevering, beheer)?  

f) Hoe is het communicatieproces ingericht per (deel)fase? Hoe zijn de mensen op de werkvloer daarvoor opgeleid 

(communicatievaardigheden)? 

g) Wat zijn voor de relevante fasen in plan- en bouwproces, de plus en minpunten van CPO vergeleken met reguliere 

woningbouw? 

h) Welke knelpunten tegengekomen/hoe opgelost?  

i) Wat zijn voor de relevante fasen in plan- en bouwproces: de do’s en dont’s en CPO?  

j) Wat zijn aanbevelingen om tot meer CPO te komen als er  behoefte aan is? 

 

5.1 Waalsestraat, Beringe, gemeente Peel en Maas  

Het CPO-project Waalsestraat in de dorpskern Beringe in de gemeente Peel  en Maas (voorheen 

gemeente Helden) bestaat uit 11 koopwoningen voor starters.  De woningen zijn gebouwd door 

Haegens Bouw Horst BV. Er heeft voor dit bouwproject geen aanbesteding plaatsgevonden. De 

architect heeft direct contact opgenomen met Haegens Bouw Horst en heeft een taakstellend 

budget meegegeven.  

De twee- en driekappers met een maximale v.o.n. -prijs van € 170.000 zijn opgeleverd in sep-

tember 2009. Met de verlening van de bouwvergunning en de start van de bouw in november 

2008 betekent dat een bouwtijd van 10 maanden.  

Groep met kennis en strakke procesregie  

Het Jongereninitiatief Beringe wenste via CPO zijn eigen woningen te realiseren en had - op het 

moment dat Haegens Bouw Horst BV betrokken raakte -  een overeenkomst met de gemeente 

over de locatie in Beringe. Een beeldkwaliteitplan bepaalde dat de woningen in breedte en 

diepte van elkaar konden verschillen, met een maximum van 6 bij 9 meter.  
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De jongeren hebben zelf een selectie gemaakt van architecten die in de regio werkzaam zijn. De 

keuze is gevallen op Silvrant architecten.  Drie vertegenwoordigers van de groep – een makelaar, 

een timmerman en een installatiedeskundige - fungeerden als contactpersoon voor de archi-

tect. Daarna werden de voorstellen met de hele groep besproken. Er was een strakke regie op 

het proces: op vrijdagmiddag overleg tussen de vertegenwoordiging van de opdrachtgevers, 

vrijdagavond terugkoppeling naar de rest van de groep en maandag kreeg de architect de be-

sluiten te horen. Een dergelijke strakke vergaderplanning is aan te bevelen.  Op deze wijze is het 

ontwerp voor de gevels en de ruwbouw tot stand gekomen. Bij meningsverschillen werd via 

loting een beslissing afgedwongen.  

De achtergrond van de vertegenwoordigers van de groep zorgde ervoor dat zij een degelijke 

gesprekspartner voor de bouwer waren. Ze hadden verstand van zaken en hadden het vertrou-

wen van de andere opdrachtgevers. Ook bleken zij in staat de groep enthousiast te houden. Een 

aparte bouwkundig adviseur als intermediair was hier niet nodig.  

Veelal wordt het toezicht op de bouw uitgevoerd door een opzichter vanuit de projectontwikke-

laar. In dit project lag deze taak bij de vertegenwoordigers van de opdrachtgevers. Zij hadden 

hiervoor voldoende expertise en genoten voldoende vertrouwen van de andere opdrachtge-

vers. 

Voor de andere opdrachtgevers werden kijkdagen georganiseerd. De uitvoerder op de bouw 

was van dezelfde generatie en was goed benaderbaar voor de jonge opdrachtgevers. Het motto 

dat centraal in het proces stond was: neuzen in dezelfde richting, en gaan voor kwaliteit!  

De organisatie van dit bouwproces verschilt volgens Haegens Bouw Horst niet van de reguliere 

manier van werken. Er wordt bij ieder bouwproject gewerkt met een projectleider en een ui t-

voerder op de bouw.  

 

 
CPO-project Waalsestraat te Beringe in aanbouw 

 

Keuzevrijheid en budgetbeheersing 

De grond was in eigendom van de gemeente. En hoewel de kave ls groter werden dan oorspron-

kelijk gepland (op een locatie voor 25 woningen zijn er 11 gebouwd) is de grondprijs niet no e-

menswaardig verhoogd. Reden: de politiek stond vierkant achter het initiatief voor starterswo-

ningen in CPO. Wel had de gemeente in het stedenbouwkundig plan bepaald dat er op bepaal-

de plaatsen puntdaken in de voorgevels moesten zitten. Deze woningen waren duurder maar 

hadden hiermee een grotere zolder. Voor deze woningen is geloot.  



 

 

Elke opdrachtgever kon tijdens de ontwerpfase kiezen tussen verschillende afmetingen: naar 

ieders beurs een variant. Daarnaast was er binnen een bepaald stramien keuzevrijheid voor 

plaatsing keuken voor/achter, badkamer voor/achter, toilet voor/achter. De architect heeft de 

opdrachtgevers voor alle ingrepen een kostenindicatie gegeven.  

 

 
Impressie tekening CPO-project Waalsestraat, Beringe, gemeente Peel en Maas 

 

Zowel in de VO- als in de DO-fase hebben opdrachtgevers tijd nodig om te bepalen wat ze wil-

len. Het heeft een meerwaarde om de aannemer ook al in deze fasen te betrekken. Doordat 

sprake was van taakstellend budget kon de aannemer meedenken in plaats van opponeren. 

Haegens Bouw Horst heeft vanwege het taakstellend budget als eis gesteld dat de installaties in 

alle huizen hetzelfde zijn (volgens een installatietechnisch basisontwerp). Bij individuele wen-

sen zou dat resulteren in meerwerk. Voor de afbouw heeft Haegens Bouw Horst vooraf de kos-

ten voor onderdelen vastgesteld. Sanitair en keuken konden bij door Haegens Bouw Horst gese-

lecteerde verkoopcentra worden uitgezocht. Wilde je wat anders dan moest je dat in eigen 

beheer doen. Uiteindelijk is er één badkamer in eigen beheer uitgevoerd. Het schilderwerk is 

geheel in eigen beheer gedaan. Haegens Bouw Horst geeft dan ook geen garantie op schilder-

werk. Deze zaken zijn allemaal bij de contractvorming al vastgelegd.  

De kopersbegeleiding lag bij Haegens Bouw Horst. Alle opties werden aan iedereen – via één 

mailadres - aangeboden. Door te werken met vaste verkoopcentra heeft de verkoopbegeleiding 

niet meer tijd in beslag genomen dan in een regulier bouwproject. De keuze voor de opdrach t-

gevers is hiermee wel wat ingeperkt, maar het heeft ook een kostenvoordeel, hetgeen bij de 

opdrachtgevers de doorslag heeft gegeven. Het bouwbedrijf heeft de onderhandelingen ge-

voerd met onderaannemers (sanitair, tegels, keuken etc.) met het doel om extra voordeel te 

behalen.  

Contractering en achtervang 

Met alle afzonderlijke opdrachtgevers is een koopaanneemovereenkomst gesloten waardoor zij 

ieder afzonderlijk risicodragend waren. De gemeente heeft een hypotheekgarantie afgegeven. 

Lessons learned 

De bouwvergunning werd met vertraging verleend vanwege inspraak door de achterburen. 

Vervolgens bleek bij de start van de bouw dat er een probleem was met de verkaveling. In het 

blokje van 3 woningen kreeg de middelste woning minder grond dan in het kadaster was vast-
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gelegd. Dit was een fout van de architect en ook door het bureau toegegeven. De juiste geg e-

vens moesten opnieuw notarieel worden vastgelegd. De woningen links en rechts van de tus-

senwoning hebben voor die grond bij moeten betalen.  Het architectenbureau heeft deze extra 

kosten op zich genomen. De gemeente heeft ook een goede rol vervuld door het probleem te 

signaleren en mee te werken aan een oplossing.  Al met al heeft het wel gezorgd voor een ver-

traging van 6 weken.  

Het installatietechnisch basisontwerp is op verzoek van de architect door een installatieadvies-

bureau uitgewerkt. Vlak voor de bouw bleek dat de ontworpen installaties niet uitvoerbaar 

waren vanwege de eerder gekozen bouwconstructie. Het bouwbedrijf heeft uiteindelijk een 

nieuw voorstel gedaan. In een volgend project zal dit wat betreft de bouwer niet meer uitb e-

steed worden. 

Tips 

 Doe zaken met een vertegenwoordiging van de opdrachtgevers, niet met de gehele groep . 

 Leg een vergaderstructuur vast, bijvoorbeeld tweewekelijks overleg in een bouwteam en 

terugkoppeling door de vertegenwoordiging naar de overige opdrachtgevers.  

 Stel als voorwaarde dat vertegenwoordigers een werkbaar financieel mandaat hebben en 

leg dit contractueel vast. 

 Stel deadlines voor beslissingen over opties of meerwerk van tevoren vast, doe dit per 

specifiek onderwerp. Maak duidelijk dat er in een korte periode veel keuzes gemaakt mo e-

ten worden. 

 Hou communicatielijnen kort! Luister goed, dring niets op, blijf communiceren en zorg 

vooral dat er mooie woningen worden gebouwd.  

 Beperk het aantal externe partijen: er ontstaat altijd ruis. Welke expertises zijn nodig, wie 

neemt deel aan het bouwteam?  

 Houd de kopersbegeleiding in eigen hand. 

 Werk met een taakstellend budget. Bij aanbesteding wordt meestal uitgegaan van laagste 

bieder waardoor later vaak meningsverschillen ontstaan over bezuinigingen of over wie er 

gaat betalen voor hiaten in het ontwerp.  

 De betrokkenheid van en met de bewoners werkt positief in het ontwerpproces.  
Terug naar Leeswijzer 

5.2 Madelief, gemeente Eindhoven 

Madelief bestaat uit 25 koopwoningen voor starters. Het project maakt onderdeel uit van de 

herstructurering van de Bloemenbuurt Eindhoven (zie het kader in paragraaf 4.4). Woningstich-

ting Domein is eigenaar van de grond en wilde dit via CPO ontwikkelen. Op dezelfde locatie 

worden door Domein circa 300 huur- en koopwoningen ontwikkeld. Ook in het huursegment 

wordt tijdens het bouwproces gestreefd naar vergaande zeggenschap van toekomstige huur-

ders.  

In opdracht van de Ontwikkelmaatschappij Madelief realiseert Bouwbedrijf Van Heur de 25 

rijwoningen. De aanbesteding van de ruwbouw vond eind 2008 plaats en de opleverin g van de 

woningen in oktober 2010.  

Definieer rollen en verantwoordelijkheden 

De partijen in het bouwteam zijn Bouwbedrijf Van Heur, vertegenwoordiging van CPO Madelief, 

BIEB, een bouwkundig adviseur van RvB en de procesbegeleider van Domein. De samenstelling 

van het bouwteam en de vergaderfrequentie van eens per maand is niet noemenswaardig ver-

schillend van andere reguliere projecten.  

BIEB ondersteunde de bewoners bij keuzes over architect, aannemer, installatiesystemen, wo-

ningindelingen, materiaalgebruik et cetera. Via BIEB is een bouwkundig adviseur (bureau Roy-



 

 

mans van Boxtel adviseurs) aangesteld voor de controle van bouwkundige activiteiten. Dit is 

volgens de aannemer een pluspunt geweest: je praat dan met iemand met verstand van zaken. 

Deze adviseur had ook het vertrouwen van de opdrachtgevers en is daarmee erg waardevol 

gebleken.  

Bij reguliere bouwprojecten van Bouwbedrijf Van Heur bestaat de verkoopbegeleiding uit één 

persoon (ook in de reguliere projecten wordt gewerkt met optielijsten). Deze personeelsinzet 

bleek echter te weinig (met gemiddeld 25 opties per woning) en er zijn maatregelen getroffen 

om dit op te lossen.  

 

 
CPO-project Madelief te Eindhoven in aanbouw (medio 2010)  

 

Essentieel in het proces is een sterke leider/trekker met vertrouwen en overwicht , liefst met 

kennis van of affiniteit met bouwkunde. Uit welke hoek deze persoon komt is om  het even: een 

van de opdrachtgevers, een adviseur, de architect of iemand van het bouwbedrijf. Is deze ‘tre k-

ker’ er niet; zorg dan dat die er komt. In het project Madelief had BIEB deze functie. BIEB heeft 

in het voortraject (van 3 jaar) voor de individuele opdrachtgevers alles financieel op de rit g e-

kregen (hypotheken en aanleggen van reserves).  

Een belangrijke vraag in een CPO-traject is ‘wie is bevoegd om over de kosten te oordelen?’. In 

het geval van Madelief had de voorzitter van CPO Madelief maar een klein mandaat waardoor 

veel veranderingen aan de collectieve gedeelten door alle opdrachtgevers moesten worden 

goedgekeurd. Dit heeft veel extra tijd gekost. Het is beter een totaalbedrag (maximum) voor de 

woning te noemen en daarbinnen de beslisbevoegdheid bij de vertegenwoordiging neer te leg-

gen. Maar alles staat of valt bij het vertrouwen dat het bestuur van de vereniging krijgt van de 

afzonderlijke leden.  

Aanbesteding op laagste prijs 

De gemeente heeft zich uitgesproken voor CPO en de woningbouwvereniging gevraagd daar 

een rol in te spelen. Het beeldkwaliteitsplan gaf een keuze tussen drie beukmaten en aanbo u-

wen aan de achtergevel. Het contact met de gemeente verliep uitsluitend via  Domein. 

Van Heur bouwbedrijf heeft de aanbesteding – aangaande het casco - op prijs gewonnen. De 

architect - Hulshof architecten Delft - heeft de woning verder ingedeeld en uitgetekend. Iedere 

opdrachtgever kon persoonlijke wensen neerleggen. Voordat er d efinitief werd gekozen voor 

een optie, rekende Bouwbedrijf van Heur de optie door. Alle mogelijke opties, met prijskaartje, 

werden vervolgens ter keuze voorgelegd.  
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Strakke regie op de bouwplaats 

Bouwbedrijf Van Heur beschrijft de start van het bouwproces a ls chaotisch. Juist in de DO-fase 

en bij de start van de bouw moet tijd ingeruimd worden voor weloverwogen keuzes en het 

doorspreken van consequenties. Terwijl dit de periode is dat de opdrachtgevers nog bekend 

moeten raken met de materie en het groepsproces nog moet uitkristalliseren.  

Voor Bouwbedrijf Van Heur ging het bij dit bouwproject feitelijk om 25 aparte bouwprojecten 

met 25 aparte opdrachtgevers. Voor de uitvoerder betekent dit dat hij gedurende de hele 

bouwfase moet blijven controleren of alles volgens de laatste wijzigingen/tekeningen wordt 

uitgevoerd en moest hij blijven communiceren dat elke woning anders is. De wijzigingen we r-

den op tekening van uit door de verkoopbegeleiding op het kantoor doorgestuurd naar de ui t-

voerder op de bouwplaats. Elke ochtend kwamen de verantwoordelijken van verschillende di s-

ciplines (installatiebedrijf, eigen mensen, onderaannemers etc .) bij de uitvoerder om de laatste 

tekeningen te halen. De bouwtekeningen werden niet zoals gebruikelijk in de meterkast gehan-

gen: ten eerste is dan niet te controleren of de wijzigingen wel zijn opgemerkt en ten tweede 

kost het tijd om de tekeningen na elke wijziging te vervangen. En tot slot: de verantwoordelijk-

heid om met de meest recente gegevens te werken wordt bij de verantwoordeli jke werklie-

den/onderaannemers gelegd. 

Verwachtingenmanagement  

Bouwbedrijf Van Heur gaat uit van het principe ‘de klant is koning’. Mede daardoor werden 

deadlines ver in de tijd doorgeschoven. Tot ver na de start van de bouw zijn er mogelijkheden 

geboden voor het inschrijven op meerwerkopties. Volgens de uitvoerder ging dit ook wel eens 

te ver, met problemen tot gevolg. Zo werden vlak voor het storten van de vloeren nog wijzigi n-

gen in de positie van het doucheputje doorgevoerd, wat natuurlijk ook consequent ies heeft 

voor het leidingenverloop.  

Met particuliere opdrachtgevers praten over de nieuwe woning is vaak lastig. Er wordt een 

andere (bouwkundige) taal gesproken, het lezen van tekeningen is voor een leek niet eenvo u-

dig, het visualiseren hoe het er in werkelijkheid gaat uitzien is moeilijk. Hierdoor zijn ze niet 

altijd in staat om de consequenties van hun keuzes ten volle te doorzien. In het project Made-

lief is hierop ingespeeld door de kopers regelmatig en zelfs al in de ruwbouwfase uit te no digen 

om de voortgang te inspecteren. Ook konden op dat moment nieuwe wensen worden bespro-

ken en werd direct duidelijk wat de mogelijkheden waren. Had het bouwbedrijf iets niet hel e-

maal goed gedaan, dan kon dit ook worden opgemerkt en verbeterd. Het bouwbedrijf gaat 

ervan uit dat deze procedure ook bijdraagt aan het verminderen van het aantal opleverpunten.  

 

 
Achterzijde CPO-project Madelief Eindhoven 



 

 

Contractering en achtervang 

Domein is risicodragend in geval één of meer opdrachtgevers niet aan de verplichtingen kan 

voldoen. In dat geval wordt de woning door Domein overgenomen. Tijdens de bouw hebben 

zich inderdaad drie kopers teruggetrokken. Deze woningen worden door Domein doorverkocht, 

dan wel verhuurd.  

Lessons learned 

De prijsstelling voor de ruwbouw vond plaats op basis van basisplattegronden en een gevelim-

pressie. De gevelimpressie liet geen z ichtbare latei zien en is door Van Heur gecalculeerd als 

stalen latei met opgewerkt metselwerk. Toen de gevels werden opgetrokken, werd er bezwaar 

gemaakt. En dat bezwaar werd ondersteund door de architect en de gemeente, die hierover in 

het beeldkwaliteitsplan kaders had opgenomen. De doorlopende betonnen latei moest in beton 

worden uitgevoerd en van voldoende afmeting zijn om een visueel element toe te voegen aan 

de voorgevels. Dit leidde tot kostenverhoging voor de bouwer.  

 

 
Doorgaande latei CPO-project Madelief 

 

Tips  

 Doe geen prijsopgave op basis van impressietekeningen. Vraag door naar de werkelijke 

wensen. 

 Goede communicatie en sterk leiderschap mogen niet ontbreken in het totale proces. 

 Als bouwbedrijf moet je de regie houden ( bijvoorbeeld het bevechten van de rol van ve r-

koopbegeleiding) en consequent zijn.  

 Maak een bewuste keuze over welke bouwpartner de verkoopbegeleiding het beste op zich 

kan nemen. 

 Houd er rekening mee dat de vertegenwoordigers tijd nodig hebben om met de achterban 

te praten en dat het akkoord dus later komt.  

 Houd vast aan de uiterste beslisdatum voor opties of meerwerk, ga pas aan het werk als de 

betaling binnen is en hou rekening met de tijd die nodig is om de betaling voor deze werk-

zaamheden af te wikkelen.  

 Blijf communiceren! Zorg voor één contactpersoon binnen het bouwbedrijf. Zet de ver-

koopbegeleiding daarin centraal. Deze persoon zorgt ervoor dat alle informatie op de goe-

de plek komt. 

 Houd rekening met de extra kosten voor communicatie. Ook de contacten op de bouw zijn 

intensiever. 
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Bouwbedrijf Van Heur gaat door met CPO. De tijd van bouwen en vlot verkopen is voorbij. CPO 

vraagt meer voorbereiding maar heeft min of meer een gegarandeerde afzet. Bouwbedrijf Van 

Heur heeft zelf grondposities en wil deze voor CPO inzetten.  
Terug naar Leeswijzer 

5.3 Molenstraat, gemeente Oosterhout 

Molenstraat in Oosterhout bestaat uit 9 koopwoningen voor doorstromers. Het project - met 

hoofdzakelijk vrijstaande villa’s en ‘twee-onder-een’-kappers’ (800 tot 1.200 m3) - maakt onder-

deel uit van de herontwikkeling van een bedrijventerrein nabij het centrum van Oosterhout . 

Initiatiefnemer en ontwikkelaar De Drie Eiken Beheer Oosterhout gaf Remmers Bouwgroep de 

opdracht voor realisatie van de ruwbouw. De afbouw was in handen van De Drie Eiken Beheer 

zelf. Remmers Bouwgroep is vanaf de afgifte van de bouwvergunning in mei  2005 bij het project 

betrokken. De ruwbouw werd opgeleverd in januari 2007 en de oplevering van de woningen 

vond plaats in maart 2008.  

Ruwbouw en afbouw in verschillende handen 

De Drie Eiken Beheer is eigenaar van de grond en heeft contacten met de gemeente Oosterhout 

om de locatie in de bebouwde kom van Oosterhout via CPO te ontwikkelen. De zoon van de 

eigenaar van De Drie Eiken en acht anderen vormden de groep CPO’ers. De eigenaar van De 

Drie Eiken – Piet Eikhout – die in het verleden een bouwonderneming heeft gehad - is om die 

reden ook de trekker geweest in het hele bouwproces. Hij had een uitgesproken beeld over het 

resultaat: klassieke architectuurstijl volgens een vaste bouwstijl.  

 

 

 
CPO-project Molenstraat Oosterhout, tekeningen Marquart Architecten 

 
Marquart Architecten ontwierp in samenspraak met de opdrachtgevers de woningen. Het uit-

gangspunt bij de ontwerpen was het maken van grote ruime woningen, waarbij de binneni n-

richting nu – maar ook later – voor een groot deel door de bewoners naar eigen wensen kan 

worden bepaald. De woningen hebben levensloopbestendige en flexibele bouwmogelijkheden. 

De individuele kopers zijn ieder voor zich risicodragend geweest.  



 

 

Oorspronkelijk heeft de Remmers Bouwgroep een aanbieding gedaan voor zowel ruwbouw als 

afbouw. De eigenbouwers dachten echter dat het goedkoper kon en hebben in goed overleg 

gekozen om de afbouw bij De Drie Eiken neer te leggen.  

De projectorganisatie en het bouwteam zijn vanuit Remmers Bouwgroep op gebruikelijke wijze 

ingericht. Nieuwsbrieven en kijkdagen ondersteunden de communicatie. Remmers Bouwgroep 

heeft geen rol gehad in de kopersbegeleiding, ook omdat de afbouw niet door Remmers is ui t-

gevoerd. 

Duidelijke fasering bouwproces 

Remmers Bouw maakt onderscheid in vier verschillende fasen in het bouwproces waardoor de 

opdrachtgevers de mogelijkheden van flexibel bouwen zo veel mogelijk konden benutten:  

1. De casco-opbouw. Gebaseerd op de ruwbouw glas en waterdicht en voorzien van grote lege 

ruimten welke zo min mogelijk gehinderd worden door de constructievoorzieningen. Bij 

andere projectonderdelen kan men zien dat door het gekozen systeem van opbouw ook een 

grote vrijheid met gevelinvullingen overblijft.  

2. De binnenindeling, -structuur, -kwaliteit en –afwerking van wanden en deuren kan tot in 

een zeer late bouwfase – mede- worden bepaald. De indeling kan relat ief eenvoudig wor-

den aangepast als dit jaren later wenselijk is.  

3. De installaties voor riolering, elektra, gas, warm - en koud water evenals de verwarming 

kunnen eveneens tot in een late bouwfase worden bepaald en aangebracht. Ook hie r-

in kunnen later wijzigingen – relatief eenvoudig maar wel afhankelijk van eerdere keuzes – 

worden aangebracht.  

4. De inrichtingsonderdelen die over het algemeen in de markt als zeer persoonlijk worden 

gezien - zoals keukeninrichting, de toilet(ten) en badkamer(s) - zijn in deze methode onaf-

hankelijk van de overige inrichtingen gemaakt. Hierdoor kunnen deze ruimten – nu maar 

dus ook later - geheel naar eigen keuze en behoefte worden ingebouwd.  

In de ontwerpfase zijn gesprekken gevoerd tussen de architect en de opdrachtgevers. Na de ze 

gesprekken en bij de start van de uitvoering lag de ruwbouw vast. De uiterlijke verschijning is 

door Remmers Bouwgroep geheel volgens tekening uitgevoerd. Hier en daar is er tijdens de 

bouw nog wel wat veranderd aan de indeling van de woning , onder voorwaarde dat daardoor 

geen vertragingen zouden ontstaan. Remmers Bouwgroep heeft uiteindelijk bijna geen contact 

gehad met de architect.  

Contractering  

Remmers Bouwgroep heeft te maken met 9 aparte opdrachtgevers en 9 aparte contracten. 

Door een bouwstroom aan te houden wordt het project toch weer seriematig en is er financieel 

voordeel te halen. 

 

 
Geveltekening CPO-project Molenstraat Oosterhout 

 

De juiste persoon op de juiste plek 

In de ruwbouwfase zijn er door Remmers Bouwgroep meer kijkdagen georganiseerd dan ge-

bruikelijk. Er was meer communicatie met de opdrachtgevers op de bouwplaats zelf. De vragen 

3 
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werden direct aan de uitvoerder gesteld. De contactpersoon op de bouwplaats moet dus co m-

municatief zijn ingesteld. De contactpersoon voor de opdrachtgevers, de uitvoerder, is hiervoor 

niet speciaal opgeleid. Wel is het zo dat Remmers Bouwbedrijf een daarvoor geschikte persoon 

heeft uitgezocht. Een ervaren persoon (55 jaar) die communicatief sterk is en een beetje hectiek wel 

kan hanteren. 

Remmers Bouwgroep heeft geen specifieke maatregelen genomen op de bouwplaats. Wel zijn 

er afspraken gemaakt over het gebruik van de voorzieningen van de bouwstroom (bouwaanslu i-

tingen) in verband met de afbouw door een andere partij. Hierover zijn op voorhand goede 

afspraken gemaakt en het is naar tevredenheid verlopen.  

Profileren  

Remmers Bouwgroep is altijd bezig actief kennis op te doen, dus ook van CPO. Ervaring met 

CPO heeft een positief effect op de profilering. Remmers profileert zich verder middels publica-

ties, via gemeenten en via Bouwend Nederland.  

Lessons learned 

Tijdens de bouw bleken niet alle CPO’ers gecharmeerd van het uiterlijk van de ramen. De con-

tactpersoon had dit beter moeten communiceren, zodat duidelijk was wat de CPO’ers konden 

verwachten. Hoe krachtiger en duidelijker de contactpersoon communiceert, hoe makkelijker 

het bouwproces verloopt. Voor de bouwer is het nuttig om de match tussen verwachtingen en 

wat ze daadwerkelijk krijgen, goed in de gaten te houden.  

Remmers Bouwgroep had te maken met een zeer deskundige initiatiefnemer waardoor dit een 

volwaardige gesprekpartner was. De aanvankelijk lichte wrijving door ‘twee kapiteins op een 

schip’ kon snel worden weggenomen.  

Tips 

 Breng deskundigheid van de bouwer in de ontwerpfase in. Dan zijn verwachtingen beter te 

managen. 

 Maak gebruik van de voordelen van seriematige bouw, maar pak wel de mogelijkheden 

voor maatwerk. 

 Communiceer liever te veel dan te weinig! Tot in het kleinste detail, laat de te gebruiken 

materialen zien.  

 Wees duidelijk over de aanspreekpunten; zowel aan de kant van de opdrachtgevers als aan 

de kant van de bouwer. Deze personen moeten verstand van zaken hebben. Is deze kennis 

er bij de opdrachtgevers niet, betrek die er dan bij.  

 Baken de bevoegdheden van de verschillende partners in het bo uwproject goed af. 

Het grote pluspunt van een CPO-project is dat in alle fasen van het bouwproject er voor de 

opdrachtgevers maatwerk wordt geleverd. In het CPO -project Molenstraat in Oosterhout krij-

gen de opdrachtgevers een enorm grote woning met allure voor een bedrag (tussen de 250.000 

en 400.000 euro) dat ze op geen andere manier was gelukt.  

Terug naar Leeswijzer 

5.4 Landgoed Driessen gemeente Waalwijk, CPO-project starterswoningen 

Landgoed Driessen in Waalwijk bestaat uit 61 koopwoningen in de prijsklasse tussen € 100.000 

en € 120.000. De planvorming is in 2007 gestart en heeft in maart 2009 geresulteerd in een 

contract tussen  Stichting JHW (jongerencollectief particuliere opdrachtgevers)  de BVR-groep. 

De bouw is medio 2009 gestart en de verwachte oplevering zal plaatsvinden in het najaar van 

2010.  

Woningbouwvereniging Cascade en de gemeente Waalwijk zijn de initiatiefnemers van de on t-

wikkeling. Het oorspronkelijke plan bestond uit minder woningen. De animo was echt er zo 
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groot dat het plan is uitgebreid tot 61 woningen. Het doel is dat de gehele buurt wordt g e-

bouwd door eigenbouwers, al dan niet collectief.  

 

 
Verkaveling 61 starterswoningen Landgoed Driessen, Waalwijk 

 

Regie en achtervang bij corporatie 

Cascade is eigenaar van de grond. Gekozen is om de grond met een erfpachtconstructie aan de 

kopers in bruikleen te geven. Vanuit die rol was het ook logisch dat Cascade garant (achter-

vang) heeft gestaan. 

Aanbesteding  

De particuliere opdrachtgevers (JHW) hadden zelf een architect (Sturm Architecten), een con-

structeur (Sturm) en een directievoerder (ZZP ’er) aangesteld. BVR-bouw is ongeveer twee jaar 

geleden in dit project gestapt nadat zij door Timpaan (ontwikkeldochter van Cascade) waren 

uitgenodigd om een prijsopgave te doen voor de realisatie van een plan dat al door betrokke-

nen was opgesteld. De relatie met Cascade is zeker van belang geweest bij het krijgen van deze 

opdracht.  

De particuliere opdrachtgevers hadden in gesprekken met de architect hun keuzes voor de 

ruwbouw (gevels, plattegronden) bepaald. Het bouwplan dat daarmee enige vorm heeft gekr e-

gen is door BVR doorgerekend op basis van volume, m2 -prijzen en afwerkingsniveau. Daarna is 

tot definitieve contractvorming overgegaan (maart/april 2009). Op basis van b ouwtekeningen 

en bestek is een prijs vastgelegd voor de ruwbouw.  

Het afbouwtraject en de keuzes die daarin te maken zijn, zijn begeleid door BVR bouw. Door 

BVR is een optielijst vastgesteld, waaruit de zelfbouwers hun keuzes konden maken.  

Communicatie en inlevingsvermogen 

BVR-groep heeft ervoor gekozen om het contact met de JWH te laten verlopen via de door de 

JWH aangewezen contactpersonen. Aanvankelijk was er discussie over het tijdstip waarop de 

overleggen zouden plaatsvinden. De JWH ging ervan uit dat dit ’s avonds was. De voorzitter van 

het bestuur CPO (bouwkundige en werkzaam bij de brandweer) heeft uiteindelijk de donderda-

gen vrijgemaakt om bouwvergaderingen bij te wonen en controles uit te voeren gedurende de 

bouw.  

Het bestuur van de JHW heeft bij  de start moeite gehad om haar rol goed vorm te geven, aldus 

de werkvoorbereider van de BVR-groep. Ook de procesbegeleider (ZZP) werd door de BVR -

groep niet goed ‘verstaan’. Dat dit verschijnsel zich voordeed is volgens de werkvoorbereider 

niet goed onderkend door partijen waardoor er binnen het bestuur van de JHW miscommunica-

tie is ontstaan over onder andere meerwerk.  
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Mede daarom heeft BVR ervoor gekozen om een directievoerder aan te stellen en die bleek in 

staat het vertrouwen van de opdrachtgevers te winnen. Een van de kwaliteiten van de directie-

voerder was dat hij kon inspelen op de punten waar de opdrachtgevers een probleem mee 

hadden. Hij kon bijvoorbeeld uitleggen dat uitbreiding van de meterkast niet betekent dat je 

gang kleiner wordt. Een simpel voorbeeld, maar goed luisteren en inlevingsvermogen zijn hier-

bij onmiskenbaar nodig.  

 

 
61 starterswoningen te Waalwijk, Tekeningen: Sturm Architekten  

Houd vast aan gemaakte keuzes 

De BVR-groep heeft erop aangestuurd om het aantal bezichtigingen door de particuliere op-

drachtgevers tijdens de ruwbouwfase te beperken tot eens in de vier weken (de JWH wilde 

eens per twee weken). In de afbouwfase is de frequentie wel hoger geweest. Er is in deze fase 

geen ruimte gelaten aan de particulieren om nog veranderingen door te voeren. De keuzes 

waren gemaakt en daar heeft de BVR-groep strak aan vastgehouden. Uiteraard konden de op-

drachtgevers wel fouten in de uitvoering melden en deze werden dan hersteld.  

Vanuit de architect is een opzichter aangesteld met de opdracht d e planning en de technische 

kwaliteit te bewaken. De opzichter en directievoerder (tevens financiële bewaking i.o.v. Casc a-

de) van BVR waren pas vanaf de start van de bouw, in de uitvoeringsfase, in beeld.  

Lessons learned 

Er was discussie over de overlegtijden. De BVR-groep is van mening dat opdrachtgevers ook 

moeten beseffen dat men overdag tijd zal moeten vrijmaken. In grote projecten zoals in Land-

goed Driessen met 61 woningen, kan het een afweging zijn voor de opdrachtgevers om iemand 

daar financieel voor te compenseren. 

Het bestuur van de JHW is gedurende het proces regelmatig teruggefloten door haar leden. Er 

ontstond ook onenigheid binnen het bestuur. Het in het bestek vastgelegde afwerkingsniveau 

(sober) was toch niet helemaal naar wens van de meeste opdrachtgevers. De keuzelijsten zijn 

minstens drie keer op en neer gegaan, waardoor de beslissingen feitelijk te laat zijn genomen. 

De aangestelde directievoerder heeft dit proces kunnen stroomlijnen.  

Voor het uitvoeren van de kopersbegeleiding heeft BVR een aanbieding gedaan. Deze aanbie-

ding is afgewezen omdat de opdrachtgevers het aanbod te duur vonden. Achteraf betreurt BVR 

dat ze de verkoopbegeleiding toch niet bij zichzelf hebben kunnen houden. Juist omdat er bij 

de communicatie met opdrachtgevers over opties en meerwerk zoveel ruis op de lijn heeft ge-

zeten. BVR zal in volgende projecten de kopersbegeleiding zeker naar zich toe halen.  

Een knelpunt was de totstandkoming van de optielijst en de tijd die de opdrachtgevers nodig 

hadden om tot hun keuzes te komen. Doordat dit deelproces langer duurde dan voorzien is de 

planning uitgelopen en viel de start bouw vervelend samen met het invallen van de winter. De 

geplande oplevering voor de bouwvak in 2010 kwam daarmee op losse schroeven te staan. De 

opdrachtgevers gingen er echter nog steeds van uit dat oplevering volgens planning zou gaan 

plaatsvinden. Dit heeft voor spanning in het bouwteam gezorgd. Communicatie is hierin erg 



 

 

belangrijk. BVR heeft geleerd dat het essentieel is om steeds weer de consequenties aan te 

geven voor – in dit geval – de planning.  

Het uitgangspunt bij de start van de bouw was dat alle meer - en minderwerk bekend was. Wil 

je meer, dan kost dat ook extra. Eén keer is dat fout gegaan. De directie CPO heeft een toeze g-

ging gedaan voor de verrekening van een kostenpost, waarna de directievoerder zei: “wegstre-

pen die post”. Hiermee werd de directievoerder een onbetrouwbare partner. De kunst is om 

een dergelijk project met gesloten beurzen te voltooien, het is geven en nemen. Kostenposten 

even parkeren en later kijken of het ergens is terug te halen.  

 

 
Bouwplan 61 starterswoningen landgoed Driessen: hoofdontsluiting via achterzijdewoningen 

 

De JHW heeft aan de gemeente opdracht gegeven om de terreininrichting/infra te verzorgen. 

De planning van de gemeente wijkt echter af van die van de woningen waardoor het terrein nu 

– bij de eerste opleveringen - nog onverhard is, wat tot onvrede leidt. BVR had deze rol ook 

kunnen oppakken waardoor planningen meer synchroon lopen en er meer grip op het gehee l is. 

De onafhankelijke procesbegeleider heeft dit onvoldoende onder de aandacht van de opdrach t-

gevers gebracht.  

Tips   

 Leg duidelijke knippen in het proces: ruwbouw – installaties – afbouw.  

 Houd de kopersbegeleiding in eigen hand. De bouwondernemer kan een meerwaarde bie-

den omdat er veel ervaring met begeleiding van kopers is opgedaan.  

 Maak de persoon die het vertrouwen van verschillende betrokkenen heeft belangrijk in het 

proces.  

 Zorg dat meer- en minderwerk bij de start van de bouw bekend is. Wil je a lsnog verande-

ringen, dan kost dat ook extra.  

 Bij meningsverschillen over meerkosten is het aan te raden om uit te gaan van oplossingen 

met gesloten beurzen, het is geven en nemen. Parkeer de kostenpost even en kijk later of 

het ergens is terug te halen.  

 Zorg vooraf voor duidelijkheid over de verschillende rollen in het bouwteam. Maak ook 

duidelijk dat eigenbouw veel tijd kost en dat je daar misschien wel iemand voor vrij moet 

maken (financieel compenseren).  

 Hoe eerder de aannemer in het bouwproces betrokken wordt hoe beter. Des te eerder kan 

ook een kennisoverdracht naar de opdrachtgevers plaatsvinden.  

 Een toezichthouder (vanuit CPO’s) en een directievoerder (vanuit architect) is eigenlijk te 

zwaar aangezet. De min of meer overlappende taken en verantwoordelijkheden kunnen 

aanleiding geven tot onduidelijkheden en fouten.  

BVR-bouw zal zeker actief CPO-projecten blijven werven. Het project landgoed Driessen kan 

daarbij als referentie dienen. 

Terug naar Leeswijzer 
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5.5 Aanbevelingen voor CPO-projecten 

Met de ervaringen uit de praktijk van vier projecten zijn aan bouwondernemers die CPO-

groepen willen gaan bedienen verschillende tips te geven.  

Planontwikkelingsfase 

o Doe geen prijsopgave op basis van impressietekeningen. Vraag  door naar de werkelijke 

wensen. 

o Werk met een taakstellend budget. Bij aanbesteding wordt meestal uitgegaan van laa g-

ste bieder waardoor later vaak meningsverschillen ontstaan over bezuinigingen of over 

wie er gaat betalen voor hiaten in het ontwerp.  

o Breng deskundigheid van de bouwer in de ontwerpfase in. Dan zijn verwachtingen be-

ter te managen.  

o Hoe eerder de aannemer in het bouwproces betrokken wordt hoe beter. Des te eerder 

kan ook een kennisoverdracht naar de opdrachtgevers plaatsvinden.  

o Maak gebruik van de voordelen van seriematige bouw, maar pak wel de mogelijkheden 

voor maatwerk. 

Proces  

o Als bouwbedrijf moet je de regie houden en consequent zijn.  

o Om het voor de PO-groepsleden overzichtelijk te houden: leg duidelijke knippen in het 

proces: ruwbouw – installaties – afbouw.  

o Beperk het aantal externe partijen: er ontstaat altijd ruis. Welke expertises zijn nodig, 

wie neemt deel aan het bouwteam?  

o Wees duidelijk over de aanspreekpunten; zowel aan de kant van de opdrachtgevers als 

aan de kant van de bouwer. Deze personen moeten verstand van zaken hebben. Is deze 

kennis er bij de opdrachtgevers niet, betrek die er dan bij.  

o Goede communicatie en leiderschap mogen niet ontbreken in het totale proces.  

o Communiceer liever te veel dan te weinig! Tot in het kleinste  detail, laat de te gebrui-

ken materialen zien.  

o Hou communicatielijnen kort! Luister goed, dring niets op, blijf communiceren en zorg 

vooral dat er mooie woningen worden gebouwd.  

o Houd rekening met de extra kosten voor communicatie. Ook de contacten op de b ouw 

zijn intensiever.  

Rollen 

o Baken de bevoegdheden van de verschillende partners in het bouwproject goed af.  

o Doe zaken met een vertegenwoordiging van de opdrachtgevers, niet met de gehele 

groep. Maak de persoon die het vertrouwen van verschillende betrokkenen heeft be-

langrijk in het proces.  

o Zorg vooraf voor duidelijkheid over de verschillende rollen in het bouwteam. Maak de 

opdrachtgevers ook duidelijk dat eigenbouw veel tijd kost en dat je daar misschien wel 

iemand voor vrij moet maken (financieel compenseren). 

o Een toezichthouder (vanuit CPO’s) en een directievoerder (vanuit architect) is eigenlijk 

te zwaar aangezet. De min of meer overlappende taken en verantwoordelijkheden ku n-

nen aanleiding geven tot onduidelijkheden en fouten.  

o Maak een bewuste keuze over welke bouwpartner de verkoopbegeleiding het beste op 

zich kan nemen. Aanbeveling: houd zo mogelijk de kopersbegeleiding in eigen hand. De 

bouwondernemer kan een meerwaarde bieden als veel ervaring met begeleiding van 

kopers is opgedaan.  



 

 

o Zorg voor één contactpersoon binnen het bouwbedrijf. Zet de verkoopbegeleiding daa r-

in centraal. Deze persoon zorgt ervoor dat alle informatie op de goede plek komt.  

o Leg een vergaderstructuur vast, bijvoorbeeld tweewekelijks overleg in een bouwteam 

en terugkoppeling door de vertegenwoordiging naar de overige opdrachtgevers.  

o Houd er rekening mee dat de vertegenwoordigers tijd nodig hebben om met de achter-

ban te praten en dat het akkoord dus later komt.   

o Stel als voorwaarde dat vertegenwoordigers een werkbaar financieel mandaat hebben 

en leg dit contractueel vast.  

Meer- en minderwerk 

o Zorg dat meer- en minderwerk bij de start van de bouw bekend is. Wil je alsnog vera n-

deringen, dan kost dat ook extra.  

o Stel deadlines voor beslissingen over opties of meerwerk van tevoren vast, doe dit per 

specifiek onderwerp. Maak duidelijk dat er in een korte periode veel keuzes gemaakt 

moeten worden. Ga pas aan het werk als de betaling binnen is en hou rekening met de 

tijd die nodig is om de betaling voor deze werkzaamheden af te wikkelen . 

o Bij meningsverschillen over meerkosten is het aan te raden om uit te gaan van oplo s-

singen met gesloten beurzen, het is geven en nemen. Parkeer de kostenpost even en 

kijk later of het ergens is terug te halen.  

CPO als kans 

CPO vereist van de bouwondernemer meer procesvaardigheden om een groep opdrachtgevers 

van dienst te zijn. Het vergt meer tijd, communicatie en maatwerk in het ontwikkel - en bouw-

proces. Meer zeggenschap van woonconsumenten is echter geen modeverschijnsel, maar veel-

eer het nu en de toekomst van vraaggestuurd bouwen in een ruimere woningmarkt. Met CPO 

wordt daar door bouwondernemers al concreet aan gewerkt en ervaring mee opgedaan. Opva l-

lend is dat het verschil met projectmatige woningbouw niet zo groot is. CPO vergt, als het pro-

ces goed wordt begeleid, ook niet veel extra tijd. Het valt mee om de eigen organisatie aan het 

vereiste CPO-proces aan te passen.  

CPO heeft vooral voordelen voor de bouwondernemer. Vooraf heeft de bouwer bij een CPO-

project grote zekerheid over de woningafzet. En hoeven er weinig verkoopkosten te worden 

gemaakt. Door het maatwerk en vaak bijzondere voorzieningen die een CPO -groep wil hebben 

is de omzet per woning ook hoger. De bouwondernemer krijgt bij CPO ook een grotere betrok-

kenheid bij de planontwikkelingsfase waarbij  eigen expertise kan worden ingebracht. Eenmaal 

ervaren met CPO kan de rol van bouwbegeleider ook apart worden vervuld .  

CPO is voor bouwondernemers niet alleen een kans op de markt, maar ook haast een must voor 

de eigen toekomst om meer vraaggestuurd te bouwen. 
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Bijlage 1  

Medeopdrachtgeverschap en consumentgericht 

bouwen 

Medeopdrachtgeverschap: tussenvorm bij uitstek 

Medeopdrachtgeverschap wordt gedefinieerd als een project waarbij de grond in handen is van 

en ontwikkelaar die de toekomstige bewoner veel zeggenschap en keuzevrijheid geeft over het 

eindresultaat van de woning en de woonomgeving en in het proces. Medeopdrachtgeverschap 

is in alle opzichten een tussenvorm en kent in de praktijk vele verschijningsvormen. Zo komt 

het ook voor dat de toekomstige bewoners zelf grond aandragen of bij de gemeente positie 

hebben verkregen en de ontwikkelaar/bouwondernemer erbij vragen  om vervolgens de zeggen-

schap te delen. Afhankelijk van de verdeling van de zeggenschap tijdens ontwerp - en bouwfase, 

lijkt medeopdrachtgeverschap in dergelijke projecten veel op collectief particulier opdrachtge-

verschap. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij er meer gelijkenis is met consumentgericht 

bouwen. Een voorbeeld van medeopdrachtgeverschap is te vinden in het Almeerse Homeru s-

kwartier dat in 2007 door de SEV is geëvalueerd.  

 
Medeopdrachtgeverschap in het Homeruskwartier  in Almere 

Het Homeruskwartier biedt ruimte voor circa 1.200 woningen voor ontwikkeling in medeopdrachtgeverschap. Het 

project kent in 2008 een start door het uitschrijven van een prijsvraag door de gemeente Almere, de SEV en de 

NEPROM. Maar liefst 74 ontwikkelaars deden mee en zij kregen van de gemeente een grote vrijheid voor hun on t-

werp qua stedenbouw, aantal woningen en type. Een deskundige jury onder leiding van toenmalig minister Dekker 

kiest hieruit 14 plannen. Maar liefst 2.274 geïnteresseerden schreven zich in. De 7 ontwikkelaars waarvoor het 

meest gekozen was mochten hun plan gaan realiseren, samen met de toekomstige bewoners. Ruim een halfjaar 

later hebben de meeste medeopdrachtgevers zich echter al weer uitgeschreven. Inmiddels is de bouw gestart en 

zien de meeste ontwikkelaars zich genoodzaakt om zonder  de medeopdrachtgevers hun plannen te ontwikkelen.  

 
Uit de evaluatie van de SEV blijkt dat er in de ontspannen woningmarkt van Almere geen markt is voor medeop-

drachtgeverschap. De veelal klassieke woonconsument die in Almere een nieuwbouwwoning zoekt, is niet negatief 

over medeopdrachtgeverschap maar zit er ook niet op te wachten. Uit een eerder evaluati eonderzoek van de SEV 

naar medeopdrachtgeverschap in de koopsector  (SEV, 2007) bleek dat er op andere, kleinschalige locaties in Neder-

land wel behoefte was. Het Homeruskwartier heeft wel een viertal leerpunten opgeleverd die ook voor CPO van 

belang zullen zijn. Zorg voor een: 

 Een transparante prijs 

 Een transparant proces 

 Heldere communicatie 

 En tempo in het bouwproces 
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Consumentgericht bouwen: een ander niveau van zeggenschap 

Bij consumentgericht bouwen heeft de ontwikkelaar de grond en de regie. Regie hou dt hier 

onder andere in dat de ontwikkelaar beslist welke keuzes de particulier wel of niet voorgelegd 

krijgt. Inhoudelijk kunnen deze keuzes betrekking hebben op:  

 Woninggrootte 

 Vormgeving 

 Indeling en inrichting van de woning  

 Situering van de woning op de kavel 

 Parkeermogelijkheid binnen de kavel  

 Aspecten van inrichting van de woonomgeving  

De mate waarin de consument zeggenschap heeft kan daarbij aanzienlijk verschillen en is in 

onderstaande sterrenclassificatie nader uitgewerkt.  

 

Sterrenclassificatie consumentgerichte projectontwikkeling
35

 

Geen ster Seriebouw, het aanbieden van standaard meer/minderwerk  

* 1 ster Aanbieden van een beperkt aantal standaardopties, zoals erkers en dakkapellen en 

uitbouwopties voor de toekomst  

** 2 sterren Naast het aanbieden van ‘standaardopties’ bestaan er mogelijkheden om beperkt 

met het volume en de gevel te variëren (aanbouwopties/extra verdieping)  

***3 sterren De consument heeft invloed op een aantal van de volgende elementen: kavelind e-

ling, kavelgrootte, beukmaat, woninggrootte, verdiepingshoogte, gevel, dakvorm. 

Zeggenschap is minder aan een beperkt aantal gedefinieerde opties gebonden dan 

in de eerdere categorieën.  

****4 sterren Vrijwel volledige vrijheid bij bepalen kenmerken van de woning en inrichting van de 

kavel, de koper beslist, de ontwikkelaar is dienstverlener. Catalogusbouw komt vaak 

voor maar ook een individueel gekozen architect kan tot de mogelijkheden behoren. 

Bron: RIGO & Urhahn, Consumentgericht ontwikkelen in Haaglanden , Amsterdam, 2002  

 

De categorieën één en twee sterren, waar de consument een beperkt aantal standaardopties 

als keuze krijgt voorgelegd kan opgevat worden als een vorm van consumentgericht ontwikk e-

len die het meest op seriematige bouw lijkt. Bij drie en vier sterren is de z eggenschap van de 

consument beduidend groter. Niettemin is ook hier sprake van consumentgericht ontwikkelen 

omdat de zeggenschap beperkt is tot het hebben van keuzemogelijkheden die door de ontwik-

kelaar zijn vastgesteld. Bij PO en CPO ligt de zeggenschap volledig bij de particulier.  

Een voorbeeld van consumentgericht bouwen is te vinden in project Waterrijk in Woerden  (zie 

het kader op de volgende bladzijde).
36

  

SEV zeggenschapsmeter 

Om te kunnen toetsen hoeveel zeggenschap de woonconsument bij een project heeft, heeft de 

SEV een zeggenschapsmeter ontwikkeld. Met de zeggenschapsmeter (die staat op de website  

sev.nl/zeggenschapsmeter) kunnen bouwondernemers de mate van zeggenschap binnen pro-

jecten vergelijken met andere projecten, van henzelf of van referenti eprojecten. Er worden per 

project 23 vragen gesteld verdeeld over 5 categorieën:
 
 

 De participanten in het bouwproces  

 De woning in hoofdlijnen, het casco  

 
35

  In de classificatie is de proceskwaliteit (zoals klantvriendelijkheid) niet als variabele opgenomen. De consumente n-
invloed wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de ontwikkelaar, maar ook door de gemeente (bestemmingsplan - 
en bouwvoorschriften, voorwaarden bij gronduitgifte, welstand). De classificatie is dus een producttypologie. 

36
   Maar de doelstelling van de gemeente om projecten via medeopdrachtgeverschap te realiseren is volgens evaluatie 

van de SEV36 niet bereikt. De SEV concludeert dat vanwege het gestructureerde karakter van het ontwikkelproces 
en de bouwmethodiek van bouwondernemer Nijhuis en de geringe risico’s voor de particulieren (t ot aan 
koop/aanneemovereenkomst slechts €500) dit project meer aansluit bij consumentgericht bouwen  dan bij mede-
opdrachtgeverschap. 
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 Interieur en uitrusting  

 Techniek en installaties  

 Proces en woonomgeving  

Door de vragen te beantwoorden ontstaat een profiel. Het is voor bouwprofessionals ook mo-

gelijk om op de website van de zeggenschapsmeter een eigen wensprofiel aan te maken en 

daar de eigen projecten aan te toetsen. Kritiek op de zeggenschapsmeter is dat de vragen voo r-

al gaan over keuzevrijheid en niet over echte zeggenschap.  
 

 

Waterrijk Woerden  omvat 130 woningen waarvan 62 eengezinswoningen en de openbare ruimte op initiatief van de gemee n-

te zijn ontwikkeld in medeopdrachtgeverschap. Bouwbedrijf Nijhuis heeft de door de gemeente uitg eschreven prijsvraag ge-

wonnen. De stedenbouwkundige randvoorwaarden waren voorafgaand aan de prijsvraag bekend. Nijhuis heeft het eigen ‘Tren-

to Wonen’-concept centraal gesteld. Dit betreft een bouwkundige modulaire aanpak  gecombineerd met een standaardpartici-

patieproces in 7 stappen: 

1. Inschrijving 

2. Droomwenszaterdag 

3. Vertaling van de wensen van de bewoners door architecten  

4. Vanuit het ontwerp stellen bewoners eigen woning samen  

5. Verkaveling via loting 

6. Tekenen koopovereenkomst/aanneemovereenkomst 

7. Realisatie  

Werven van kandidaten is gestart via een flyer waarin alle huishoudens van Woerden werden uitgenodigd voor een informatie-

avond om kennis te maken met het ‘Trento-Wonen’-concept en de betrokken partijen (Nijhuis, de gemeente, makelaars en 

financiers). 60 geïnteresseerden hebben uiteindelijk € 500  inschrijfgeld betaald en hebben deelgenomen aan een droomwens-

zaterdag om kennis met elkaar te maken en via creatieve sessies de eigen woonwensen en gevelontwerpen kenbaar te maken. 

Er waren 4 architecten bij het project betrokken die elk op basis van de woonwensen van de geïnteresseerden een basisvariant 

hebben ontworpen in 3 beukmaten. De bewoners konden hieruit een keuze maken en door middel van extra opties hun eigen 

woning samenstellen. Aan de meerwerkopties waren steeds kosteninzichten gekoppeld.  

De samenwerking en zeggenschap (medeopdrachtgeverschap) was juridisch niet vastgelegd. Hierdoor konden de particulieren 

tot aan de koopovereenkomst/aanneemovereenkomst formeel nergens aanspraak op maken maar hadden zij ook geen af name-

plicht. Dit had als voordeel dat het risico voor de particulieren vrijwel nihil was. Het nadeel was uiteraard de onzekerheid over 

definitieve deelname terwijl men wel veel tijd in het project stak. De regie op het proces en de besluitvorming lag bij Ni jhuis. 

Hierdoor hadden de deelnemers weinig zeggenschap en moest Nijhuis zich naar twee kanten toe verantwoorden: naar de g e-

meente over de randvoorwaarden en richting de bewoners over voortgang, geld en kwaliteit. Nijhuis kwam hierdoor nu en dan 

in een lastige positie tussen twee ontevreden fronten in. Het proces verliep volgens een vast schema, iedere 8 weken een 

bijeenkomst. Doordat Nijhuis de regie had konden particulieren niet sturen op tijd. Ook onderhield Nijhuis alle contacten met  

de gemeente en de bouwer, die overigens al vaststond bij de start van het project. Hierbij hebben de particulieren dus ook 

geen zeggenschap gehad. Het interieur kon wel voor 100% door de particulieren worden ingevuld.  

Aandachtspunten volgens de – over het geheel genomen overigens tevreden - particulieren 

 Meer inzicht in en sturing op de planning (vertraging 1 jaar) ondanks dat momenten van onzekerheid goed te overzien 

waren 

 Meer inzicht in en sturing op de kosten 

 Betere uitleg over noodzakelijke late aanpassingen in het ontwerp 

 Meer invloed op inrichten openbare ruimte 

Knelpunten volgens Nijhuis tijdens het proces  

 Latere oplevering van de bouwgrond 

 Discussies met Welstand 

 Problemen met het uitwerken van 62 onderling verschillende woningen  

Voordelen voor Nijhuis bij deze aanpak 

 Gegarandeerde afname 

 Bouwtechnisch gestandaardiseerde methodiek 

 Ontbreken makelaarskosten  
Bron: www.nijhuis.nl  
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