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Voorwoord 

 

Tijdens mijn studie Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik mij steeds meer 

verdiept in de keuzevakken betreffende de Nederlandse woningbouwmarkt. Met de huidige 

veranderingen die er op deze markt plaatsvinden is het heden ten dage zeer interessant om hierover 

wetenschappelijke kennis vergaren en uit te wisselen. Met name de opkomst van zelfbouw als 

alternatief voor projectmatige woningbouw heeft mij vanaf het begin geïnteresseerd.  

Dit was voor mij de aanleiding om tijdens het schakeljaar (het jaar tussen het HBO en de Master) mij 

te verdiepen in zelfbouw, en in het bijzonder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor 

mijn bachelorthesis heb ik in dat jaar de ins- en outs van CPO beschreven. Hiervoor sprak ik met 

experts die het beeld wat ik had van CPO bevestigde: passend in de huidige markt, met veel aandacht 

voor de eindgebruiker, en bijzonder veel transparantie. 

Toen ik in september 2014 in contact kwam met Bouwen in eigen Beheer (BIEB) een adviesbureau in 

vraaggestuurde projectontwikkeling kreeg ik de kans om met mijn masterthesis mezelf nog meer te 

verdiepen in CPO. Hoewel ik heb getwijfeld over die verdieping (CPO en transformatie vond ik zeer 

interessant, maar staat nog in zijn kinderschoenen) is mijn keuze uiteindelijk op de procesmatige kant 

van CPO gevallen. Met name het onderzoeken van meerdere invalshoeken (particulieren, 

ambtenaren, en professionals) leek mij een interessant spanningsveld op te leveren.  

Binnen BIEB kreeg ik alle mogelijkheid om mijn onderzoek én mijzelf te ontwikkelen. Niet alleen heb 

ik dus veel theoretische kennis opgedaan, tevens kon ik in de praktijk veel toevoegen aan werken 

met CPO. Door het proces ook in de praktijk te ervaren is het een drukke omvangrijke master 

geweest met veel interessante ervaringen. Niet alleen kwamen er bijvoorbeeld planologische 

aspecten voorbij (bestemmingsplan, ontwerp, exploitaties) maar ook bouwkundig en juridisch heb ik 

heel wat geleerd. Bovendien waardeer ik de openheid en het enthousiasme waarmee de mensen bij 

BIEB aan het werk zijn en mij hebben geholpen. Ik wil hen dan ook bedanken voor alle ervaringen, 

tips en tricks. 

Verder ben ik goed begeleid door mijn begeleider vanuit de Radboud Universiteit door Pascal 

Beckers. Met name theoretisch en methodisch kon ik deze hulp erg goed gebruiken. Bij dezen wil ik 

daarom Pascal bedanken voor zijn nuttige inzet en feedback. 

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen, 

 

Jorrit Janzen 

 

Nijmegen, oktober 2015 

  



Samenvatting 

 

In deze masterthesis is onderzoek gedaan naar het proces van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO). Deze vorm van woningbouw – ook wel bekend als bouwgroepen – is 

een vorm waarbij meerdere particulieren de handen ineenslaan om woningen te ontwikkelen voor 

zichzelf. Dit bouwen in eigen beheer is een vorm van zelfbouw en heeft vergelijkbare aspecten met 

Particulier Opdrachtgeverschap (individuele verkoop aan particulieren), maar heeft ook veel 

verschillen. Een groep particulieren die een eigen woning ontwikkelt komt voor verschillende 

uitdagingen te staan, die het CPO-proces interessant maken om te onderzoeken. 

Met de huidige veranderende woningmarkt is de vraag naar vrije kavels voor zowel Particulier 

Opdrachtgeverschap (PO) als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) groeiende. Hoewel 

het stimuleringsbeleid van het Rijk niet helemaal gebracht heeft wat de bedoeling was, is er toch een 

groeiende belangstelling voor zelfbouwers. Een meer vraaggerichte markt is hiervan een grote 

oorzaak. Daarnaast speelt burgerparticipatie een grote rol in de groeiende vraag naar CPO, omdat 

woonproducenten meer zeggenschap willen hebben over hun woning en woonomgeving. Door het 

bouwproces zelf te organiseren is het bovendien mogelijk om te bouwen tegen kostprijs, wat 

zelfbouw aantrekkelijk maakt voor bijvoorbeeld starters. 

CPO is een bouwvorm waarbij er een spanningsveld ontstaat tussen collectieve keuzes en individuele 

wensen. Voor het collectief is het daarom van belang dat er wordt samengewerkt, zodat er 

daadwerkelijk een hechte buurt kan worden gerealiseerd, in plaats van op zichzelf staande kavels. In 

de meeste gevallen wordt hiervoor een rechtspersoon opgericht, waarbij de particulieren zich 

verenigen in een vereniging. Middels deze rechtspersoon wordt het namelijk mogelijk om als 

opdrachtgever op te kunnen treden. 

Dit onderzoek richt zich op de voortgang in het CPO-proces en geeft meer duidelijkheid over welke 

factoren vertragend of belemmerend kunnen werken tijdens dat proces. Door hier onderzoek naar 

te doen zijn er aanbevelingen geformuleerd die er voor zorgen dat het CPO-proces doeltreffender 

kan worden doorlopen. Om die voortgang te kunnen bepalen is er een literatuurstudie gedaan die 

het theoretische deel van deze thesis bevat. Hiervoor is ten eerste uitgewerkt welke fasen worden 

doorlopen in een dergelijk CPO-proces. Ten tweede zijn de betrokken partijen middels de Actor 

Netwerk Theorie onderscheiden. Ten derde is gekeken naar hoe deze partijen samenwerken om tot 

oplossingen te komen middels de Samenwerkingstheorie. Met deze drie theoretische onderdelen is 

de basis gelegd voor het onderzoek. 

Het CPO-proces bestaat uit een aantal fasen, waarbij in eerste instantie leden gevonden moeten 

worden voor de vereniging. In deze voorbereidingsfase neemt een groep particulieren of een 

gemeente het voortouw om deze werving op te tuigen. Dit kan gedaan worden middels 

informatieavonden en advertenties die er voor kunnen zorgen dat geïnteresseerden een collectief 

willen vormen die als vereniging gaat optreden.  

Vervolgens gaat deze initiatiefgroep een locatie zoeken en stelt de gemeente randvoorwaarden op 

waaraan de ontwikkeling op deze locatie zou moeten voldoen. Op dat moment schakelt de 

initiatiefgroep een procesbegeleider in, die de groep begeleidt bij het gehele ontwikkelingsproces. 

Deze begeleider helpt in het begin bijvoorbeeld met het oprichten van de vereniging, gesprekken met 

de gemeente, het maken van een eerste planning, het regelen van voorfinanciering, en een eerste 

inventarisatie van de woonwensen. 



De navolgende fase betreft de ontwikkelingsfase, waarbij de plannen worden gemaakt voor de te 

bouwen woningen. Hiervoor wordt er door de vereniging een architect gekozen die het voorlopig 

ontwerp, definitief ontwerp, en bestek gaat tekenen. Parallel aan dit proces lopen de 

onderhandelingen met de grondeigenaar, en de juridische procedures die gevoerd moeten worden 

om de ontwikkeling mogelijk te maken. Ook het in orde krijgen van de financiering van de individuele 

leden wordt in de ontwikkelingsfase verzorgd. Wanneer dit allemaal verwezenlijkt is kan er een 

aannemer geselecteerd worden die de woningen gaat bouwen. Als de woningen vervolgens in de 

bouwfase gerealiseerd zijn, worden de woningen opgeleverd, en gaat de laatste fase in, namelijk de 

bewoonfase, waarin de verenigingsleden in hun woning betrekken. 

Middels de Actor Netwerk Theorie (Law, 1992; Latour, 2005) zijn er vier leading actors 

(hoofdrolspelers) in het CPO-proces benadrukt. Dit zijn de vereniging, de gemeente, de 

procesbegeleider, en de architect. Van deze actoren zijn de belangen en doelstellingen beschreven 

zodat duidelijk wordt wat hun motivatie is om aan het CPO-proces te participeren. In dit onderzoek 

zijn deze actoren ondervraagd zodat verschillende invalshoeken worden belicht. 

Met de Samenwerkingstheorie (Collaborative Planning Theory) van Healey (2003; 2006) zijn de 

belangrijke factoren geïdentificeerd die invloed hebben op de samenwerking tussen de actoren. 

Omdat deze samenwerking in grote mate de voortgang van het proces beïnvloed is het derhalve 

mogelijk om te bepalen wat er in het CPO-proces verbeterd kan worden om de voortgang van dat 

proces doeltreffender te maken. De geïdentificeerde factoren die in dit onderzoek gebruikt worden 

zijn: Organisatie, Participatie, Instituties, en Kennis. Bij het ondervragen van de respondenten is ook 

expliciet naar deze factoren gevraagd, zodat het onderzoek valide conclusies bevat. 

Voor het onderzoek is een meervoudige casestudie gedaan op basis van vier verschillende CPO-

projecten die recent zijn gerealiseerd. De casussen betreffen de projecten: CPO Zuiderpark te Uden, 

CPO Oerle Zuid te Veldhoven, CPO Spoordonk te Oirschot, en CPO Fonkelsteen te Goirle. De 

projecten hebben verschillen in initiatiefnemer, aantallen woningen, doorlooptijd, en ervaringen van 

betrokken partijen. De resultaten uit deze casestudies zijn geanalyseerd, zodat er conclusies 

getrokken konden worden. 

Uit het onderzoek zijn conclusies getrokken die voor bepaalde actoren gelden, en een aantal daarvan 

gelden voor alle partijen. Het eerste belangrijke punt hierbij is dat de actoren allemaal actief deel 

kunnen nemen aan de werving, omdat iedereen gebaat is bij een project waar genoeg animo voor is. 

Het vinden van genoeg geïnteresseerden kan echter tegenvallen, zeker wanneer er een groot aantal 

leden gezocht moet worden.  

Voor de vereniging geldt dat er een actief bestuur benodigd is die zorgt voor betrokkenheid binnen 

de vereniging en daarmee binding en vertrouwen in de vereniging kweekt. In de onderzochte cases 

had het bestuur een grote rol wat betreft het motiveren van anderen, wat ten goede komt van de 

voortgang van het proces. Verder kunnen er binnen de vereniging meerdere doelgroepen aanwezig 

zijn die verschillende belangen nastreven. Verschillen in woonervaring tussen starters en 

doorstromers hebben invloed op collectieve keuzes die gemaakt moeten worden. Daarnaast is het 

opvallend dat leden die zich later inschrijven (als het proces al in de ontwikkelingsfase zit) extra 

kritisch blijken, mede doordat zij zich moeten conformeren aan al gemaakte keuzes. Als vereniging is 

het belangrijk dat de nieuwe leden hier goed over geïnformeerd worden, zodat de voortgang van het 

proces niet wordt geschaad.  



Bovendien moeten de leden van de vereniging middels CPO om kunnen gaan met onzekerheden, 

over bijvoorbeeld planning en kosten, omdat het eindresultaat bij CPO niet van tevoren is vastgelegd. 

Daarbij komt dat zelfbouw tijd kost voor de particulieren. Om keuzes te kunnen maken over de 

woningen moet er immers geparticipeerd worden aan het proces. Hoewel dit als nadeel kan worden 

gezien wordt het proces achteraf door alle respondenten als zeer interessant en leerzaam ervaren 

waarbij zij zich als persoon hebben ontwikkeld.  

Overigens is gebleken dat de vereniging bij een CPO-project veel zeggenschap op kan eisen, zelfs 

meer dan sommige leden in de verenigingen zich realiseren. De samenwerking tussen actoren zorgt 

er evenzeer voor dat veel kosten en risico’s op voorhand worden verdeeld. Hierdoor is er vooraf 

ruimte voor onderhandeling tussen de actoren, en wordt bestuurlijke macht nauwelijks gebruikt in 

het proces. Door de dialoog te zoeken kan de vereniging derhalve heel wat voor elkaar krijgen. 

Voor gemeenten geldt dat zij CPO zien als kans, waarbij de gemeente gedeelde belangen heeft met 

de vereniging, namelijk het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige woningen. De motieven en 

houding ten opzichte van CPO verschillen echter sterk per gemeente. Zo zijn er gemeenten die CPO 

faciliteren en gemeenten die stimuleren. Hoewel de houding ten opzichte van CPO niet uit lijkt te 

maken voor de voortgang van het proces, heeft de voorbereiding hier wel een grote invloed op. Uit 

de onderzochte casussen bleek dat gemeenten zonder visie of voorbereiding aan een CPO-project 

begonnen, dat dit leidde tot onduidelijkheid en problemen. Dit heeft een nadelig effect op de 

voortgang van het proces, en bepaald voor een belangrijke mate de tijdsduur van projecten. Ook 

juridische procedures zijn een cruciaal onderdeel als het gaat om de voortgang van het project. Het 

voldoen aan alle juridische regels betreffende een bestemmingsplanwijziging – met de meervoudige 

wensen van de vereniging – blijkt niet eenvoudig. 

Bij CPO komt maatwerk door gemeenten doorgaans voor. In alle onderzochte projecten zijn 

opvallende maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de wensen van de verenigingen. Het 

anders inrichten van de openbare ruimte, het aanpassen van het grondprijzenbeleid, en het verlenen 

van startersleningen of subsidies zijn hier voorbeelden van. Eveneens valt het op dat gemeenten met 

ervaring met CPO steeds beter verantwoordelijkheden af kunnen staan (‘loslaten’), waarmee  dit 

maatwerk mogelijk wordt gemaakt. 

De procesbegeleider en de architect worden als onmisbaar beschouwd voor de begeleiding van de 

vereniging omdat zij een grote taak hebben bij het wegnemen van de onzekerheden die CPO heeft. 

Doordat deze partijen het ontwikkelproces kennen kunnen zij de vereniging vertrouwen geven door 

het maken van visualisaties, kostenramingen en het geven van voorbeelden. Ervaring geeft daardoor 

zekerheid, maar heeft als gevaar dat er lichtvaardig wordt gehandeld waar de adviseurs voor moeten 

waken. 

De begeleider is vooral nodig voor het behouden van voortgang, onderhandelingen met de 

gemeente, en het maken van collectieve keuzes. Een belangrijke keuze hierbij is de kavelkeuze, 

waarbij de kavels over de leden van de vereniging worden verdeeld. Hierbij is het van belang dat de 

begeleider een proactieve houding moet hebben en transparant en onafhankelijk moet opereren.  

De architect maakt het ontwerp en heeft in een CPO-project een typische adviseursrol, omdat de 

vereniging uiteindelijk de keuzes moet maken. Voor de voortgang is het aanbevelenswaardig dat de 

architect keuzes aan de vereniging voor legt. Op deze manier weet de vereniging waar de 

beslissingen over gemaakt moeten worden, en kan de architect aan de slag om de puzzel te 

complementeren. 
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1. Inleiding 

 

Dit onderzoek gaat over het proces bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Om dit 

proces te kunnen behandelen zal eerst toegelicht worden wat de basisbeginselen zijn van CPO, en 

waarom dit onderzoek betreffende het CPO-proces is verwezenlijkt. Hiervoor worden er in dit 

eerste hoofdstuk trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet die inzicht geven in de positie van CPO 

als woningbouwvorm. Daarbij is het van belang om de definitie en betekenis van CPO te bepalen, en 

kenmerken van CPO te identificeren. Met deze onderleggers zijn de doelstelling en 

onderzoeksvragen beschreven – die de kapstok vormen voor de rest van het onderzoek.  

 

1.1 Projectkader 

Trends 

Het in 2000 opgestelde beleid van staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) was gericht op meer Particulier Opdrachtgeverschap in de 

woningbouw. Dit beleid is opgesteld om meerdere woningbouwvormen aan te kunnen bieden, en op 

die manier ook een gevarieerder woningaanbod te creëren. In het beleid was het streven om in de 

toekomst 33% van de totale woningbouwopgave in PO of CPO te realiseren. In provincies als 

Noord-Brabant en Gelderland hebben subsidies verschillende projecten wel degelijk gestimuleerd 

(De Regie, 2009).  

De drempel om daadwerkelijk in een zelfbouwproject te participeren blijkt echter hoog te liggen, 

want het stimuleringsbeleid heeft niet gezorgd voor de gewenste resultaten (De Jong, 2013; Keers & 

Scheele‐Goedhart, 2008). Ondanks dat 30% van de Nederlanders positief staat tegenover CPO is het 

aantal zelfbouwers gedaald van 17% naar 14% van de totale woningbouw, waar CPO een klein (niet 

onderzocht) deel van uit maakt. CPO wordt in Nederland dan ook gezien als een nichemarkt binnen 

vastgoedontwikkeling (DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012).  

In Nederland is het aandeel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap dus relatief laag. Dit komt 

mede omdat particuliere bouw in Nederland een relatief onbekende vorm van 

woningbouwontwikkeling is. Over het algemeen is er veel onwetendheid over het middel CPO. CPO 

past schijnbaar niet in de Nederlandse bouwcultuur, en heeft daardoor veel last van weerstand, van 

bijvoorbeeld een schaarste aan kavels op de grondmarkt, en weinig vertrouwen tussen partijen 

onderling (Buitelaar et al, 2012). Daardoor heeft CPO ook niet direct de eerste voorkeur van 

woonconsumenten (DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012).  

Nederland heeft een geïnstitutionaliseerde woningbouwcultuur, waarin marktpartijen een grote rol 

spelen. Mede hierdoor hebben woningcorporaties en projectontwikkelaars gronden in bezit voor het 

ontwikkelen van vastgoedprojecten. Kenmerkend aan deze vorm van ontwikkelen is dat het een 

projectmatige vorm van ontwikkelen betreft, waarin een van tevoren afgebakend stedenbouwkundig 

plan aangeeft wat er gerealiseerd wordt. In Nederland wordt dus voornamelijk projectmatig 

ontwikkeld door marktpartijen, met vrijwel geen zeggenschap voor de eindgebruiker. Een bekend 

fenomeen van deze vorm van woningbouw zijn de VINEX-locaties zoals Utrecht Leidsche Rijn en 

Tilburg Reeshof. Op basis van een vastgesteld stedenbouwkundig plan zijn er duizenden woningen op 
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deze manier gebouwd. Kenmerkend aan het seriematig ontwikkelen (of integraal ontwikkelen) is dan 

ook het grootschalig ontwikkelen van woningen met een kleine diversiteit aan woonmilieus (Buitelaar 

et al, 2012, p. 41-47). 

Er zijn echter grote regionale verschillen. Zo heeft in Noord-Brabant meer dan de helft van de 

gemeenten beleid voor CPO. De populariteit in deze provincie is opvallend in Nederland, en komt 

mede door de culturele achtergrond, omdat burgers hier als ondernemend en initiatiefrijk worden 

gezien (SEV, 2007). Met name starters in kleine kernen maken in die provincie gebruik van CPO, 

omdat er veel vraag is naar betaalbare starterswoningen. Het huidige aanbod in deze kernen is 

immers schaars en daarenboven te duur voor deze doelgroep (Maussen, 2011). 

De crisis heeft echter sinds 2008 veranderingen gebracht in de ontwikkeling van vastgoed. De 

woningmarkt heeft last van moeilijkere financiering voor woningen, waardoor de verkoop van 

woningen sterk is afgenomen (DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012). Met name 

projectmatige gebiedsontwikkelingen zijn stilgevallen wegens de crisis. CPO biedt als een “andere 

manier van ontwikkelen” kansen voor de vastzittende woningmarkt (NIROV, 2009) omdat de 

woningmarkt meer vraaggericht aan het worden is (Niemans & Slegh, 2014; Deloitte & TU Delft, 

2010). Dit betekent dat de inspraak meer komt te liggen bij de consument. Bovendien wordt er 

steeds meer ervaring opgedaan door gemeenten, corporaties en banken, en is CPO tijdens de 

woningmarktcrisis – in tegenstelling tot projectmatig ontwikkelen – niet stilgevallen (De Jong, 2013).  

Daarenboven komen de veranderingen van de wensen van de burger. Onder andere door rijksbeleid 

wordt er ruimte geboden voor burgerinitiatieven waarbij meer zeggenschap door particulieren geëist 

wordt (DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012; Niemans & Slegh, 2014). Doe-het-zelf en de 

spontane stad zijn veelgebruikte termen voor deze trend. Een oorzaak hiervan is de bezuinigingen 

van de Rijksoverheid, en daarmee het decentraliseren van taken (Buitelaar et al, 2012). Dat steeds 

meer projectontwikkelaars vraaggericht gaan ontwikkelen (consumentgericht bouwen) brengt de 

veranderende woningmarkt goed in beeld (Bakker, 2012). De verwachting is dan ook dat de 

belangstelling voor CPO alleen maar zal toenemen (SEV, 2011). 

Woningbouwvormen 

Er zijn meerdere vormen van woningbouwontwikkeling, waarbij de SEV (2007) er vier onderscheid 

en indeelt op mate van zeggenschap. RIGO (2010) onderscheidt 5 soorten, wat in dit onderzoek 

gevolgd wordt. In de praktijk zijn echter meerdere subvormen te onderscheiden, die tussen pure 

zelfbouw en projectmatige woningbouwontwikkeling te plaatsen zijn. Zo zijn er vormen van 

consumentgericht ontwikkelen waarbij uit een catalogus een woning kan worden gekozen (ook wel: 

catalogusbouw). Ook zijn er verschillende varianten waarbij bijvoorbeeld woningcorporaties 

betrokken zijn, of een particuliere opdrachtgever die met een aannemer samenwerkt.  

De manier waarop de opdrachtgever (de ontwikkelaar) voor woningbouw is georganiseerd heeft 

invloed op de mate van zeggenschap die de eindgebruiker over de ontwikkeling en bouw van de 

woning heeft. Daarom is het op dit gebied van belang om te kijken wie de opdrachtgever van de te 

bouwen woningen betreft. Particulier Opdrachtgeverschap (PO) heeft de grootste verschillen met 

bovengenoemde projectmatige gebiedsontwikkeling, en is dus de tegenhanger hiervan. De 

gehanteerde vormen van opdrachtgeverschap zijn in tabel 1 uiteengezet. 
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Woningbouwvorm 

 

 

Omschrijving 

 

Zeggenschap 

 

Zelfbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectmatig 

 

 

Particulier 

Opdrachtgeverschap (PO) 

 

 

Individueel ontwikkelen 

 

Alle 

 

Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) 

 

 

Ontwikkelen met een 

bouwgroep 

 

Gedeeld met 

bouwgroep 

 

Mede-opdrachtgeverschap 

(MO) 

 

 

Samen met marktpartij 

ontwikkelen 

 

Gedeeld met 

marktpartij 

 

Consumentgericht 

ontwikkelen (CGO) 

 

 

Consumentgerichte 

aanpak door marktpartij 

 

Enigszins (keuze 

tussen opties) 

 

Seriematig ontwikkelen (SO) 

 

Marktpartij ontwikkelt 

 

Vrijwel niets 

Tabel 1: de mate van zeggenschap op basis van woningbouwvorm (RIGO, 2010, p. 2). 

 

Bij Particulier Opdrachtgeverschap koopt een particulier een kavel waar diegene één woning voor 

zichzelf op bouwt. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een tussenvorm, maar heeft 

veel raakvlakken met PO. Het verschil met PO is echter dat PO één individuele opdrachtgever heeft, 

en dat dit bij CPO door een collectief (of bouwgroep) wordt gedaan. Het collectief – dat bestaat uit 

particulieren – neemt dus de rol van projectontwikkelaar op zich.  

Ook CPO heeft tussenvormen. Zo is de zeggenschap van het collectief soms beperkt door een 

aannemer of wordt een collectief aangestuurd door een woningcorporatie waarbij die 

woningcorporatie als opdrachtgever fungeert. Omdat de collectieve opdrachtgever in zo’n geval niet 

over alles zeggenschap heeft wordt er daarom weleens gesproken van CPO-light, hoewel het al dicht 

bij Mede-opdrachtgeverschap in de buurt komt. 

CPO is een woningbouwvorm die bruikbaar is voor praktisch alle soorten planologische 

gebiedsopgaven. CPO heeft zich namelijk al ruimschoots bewezen voor zowel nieuw als bestaand 

vastgoed, voor zowel koop als huurwoningen, en voor zowel binnenstedelijke als buitenstedelijke 

gebieden (NIROV, 2009; RIGO, 2010; Maussen, 2011; De Jong, 2013). Er is bovendien vrijstaande 

bouw, woningbouw voor eengezinswoningen, gestapelde bouw, en verbouw mee mogelijk (SEV, 

2006). Doordat ook bestaand vastgoed middels CPO ontwikkeld kan worden zijn er verschillende 

voorbeelden van transformatieopgaven die met CPO zijn gerealiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld 

functieveranderingen van kerken, kantoren, kloosters en scholen naar allerlei verschillende soorten 

woningen. De uitgebreide inzetmogelijkheid biedt daarmee kansen voor iedere doelgroep: starters, 

doorstromers, senioren en andere specifieke doelgroepen (wonen met een zorgvraag of duurzaam 

wonen) kunnen middels CPO hun woonwensen verwezenlijken (SEV, 2007).  

 



  14 

Definitie CPO 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een begrip waarvan verschillende definities geaccepteerd 

worden en die definities zijn in de tijd ook meermaals aangepast. In plaats van Collectief wordt ook 

vaak de term “bouwgroep” gebruikt (RIGO, 2010). Ook de termen coöperatieve 

projectontwikkeling, doe-het-zelf projectontwikkeling, actief bouwen, en bouwen op inschrijving zijn 

termen die toegepast worden binnen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (Straat et al, 2007, p. 

29). Er zijn drie gangbare definities opgesteld door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 

(SEV, 2011), de provincie Noord-Holland (2013) en het Ministerie van VROM (2008): 

“Een collectief van gelijkgestemde particulieren koopt de grond en bepaalt gezamenlijk hoe, en met welke 

partijen de woningen, private, en in sommige gevallen zelfs de openbare ruimte wordt ingericht en 

gerealiseerd” (SEV, 2011). 

“Een groep consumenten, georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk, heeft de volledige juridische 

zeggenschap over en draagt verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw 

van woningen en woonomgeving” (Ministerie van VROM, 2008). 

“Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij 

zich in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, en treden zo op als 

opdrachtgever naar architect en aannemer. Op deze manier worden er woningen in groepsverband 

gerealiseerd voor eigen gebruik” (Provincie Noord-Holland, 2013). 

De SEV heeft de definitie meermaals aangepast (SEV, 2006; 2007; 2011), maar de essentie is hetzelfde 

gebleven. Uit de definities komen de drie belangrijkste kenmerken van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap naar voren: 

1. Een collectief of een groep van particulieren die georganiseerd zijn als rechtspersoon zonder 

winstoogmerk; 

2. Die zelf aan geeft hoe het ontwerp, de inrichting, en de realisatie tot stand komen om woningen 

te realiseren; 

3. Met volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over het ontwerp, de inrichting, en de 

realisatie van de woningen (en de eventuele woonomgeving). 

Deze drie essentiële kenmerken van CPO bieden de basis om CPO als ontwikkelvorm te kunnen 

onderscheiden. Zodoende heeft deze werkwijze een pallet aan voor- en nadelen die ontstaan in een 

CPO-proces.  Deze voor- en nadelen komen derhalve ook binnen de drie kenmerken aan de orde. 

Collectiviteit 

De belangrijkste pijler voor CPO is de “C” van collectief. Deze betekent namelijk dat er gezamenlijk 

– in een bouwgroep – ontwikkeld wordt. Niet alleen verschilt het daarmee van Particulier 

Opdrachtgeverschap (PO) qua vorm, maar heeft het collectief bouwen een aantal consequenties voor 

de manier van ontwikkelen. De twee grootste voordelen voor het collectief ontwikkelen worden 

voorts geschetst: 

Ten eerste is er het voordeel dat bouwen in een groep schaalvoordelen biedt die leiden tot 

kostenbesparingen. Door de indeling van de ruimte gezamenlijk op te pakken, afspraken te maken 

over gemeenschappelijke ruimten, en bijvoorbeeld een gunstige situering van kabels en leidingen 

kunnen er scherpe aanbestedingen worden gedaan. Dit is met name een voordeel in vergelijking met 

PO. Zo biedt CPO woningen aan die gemiddeld 25% onder de marktprijs liggen (De Regie, 2009). 
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Ten tweede heeft een bouwgroep als bijkomend voordelig effect dat leden van de vereniging elkaar al 

kennen. In de verschillende ledenvergaderingen leren de mensen uit de buurt elkaar kennen, maar 

ook mijlpalen in het proces maken een dergelijke groep hechter. Zo bouwen de leden een relatie op, 

die de sociale cohesie in de buurt laat toenemen. Bovendien ontstaat er niet alleen interactie tussen 

mensen uit een bepaalde doelgroepen, maar zijn er gemixte projecten waar allerlei mensen elkaar 

leren kennen. Hierdoor kunnen mensen kiezen langs wie ze wel en niet zouden willen wonen, en is in 

principe de buurtvereniging al opgericht (De Regie, 2009). 

Nadelig aan een groep is dat er concessies gedaan moeten worden. Niet iedereen kan immers zijn zin 

krijgen wanneer er meerdere belangen in een vereniging afgewogen moeten worden. De bouwgroep 

dient zelf te beslissen, en moet dus keuzes maken. Hierbij horen onderhandelingen, afwegingen, 

discussies, vergaderingen, en stemmingsrondes, die benodigd zijn om voortgang in het proces te 

blijven maken. Zo kunnen veel dezelfde woningen (“de basiswoning”) leiden tot kostenbesparingen, 

en zullen afwijkingen daarop meerwerk kosten. Er moet daardoor duidelijk zijn over wat wel en niet 

standaard is in die basiswoning. Voor CPO wordt duidelijk gekozen voor werken in een groep, en 

dat is dus iets dat door ieder lid beseft dient te worden. 

Voor CPO komen twee rechtsvormen in aanmerking omdat het een organisatie moet zijn zonder 

winstoogmerk: de vereniging en de stichting. Voor de ontwikkeling van de woningen is het echter 

gewenst dat iedere particulier evenveel zeggenschap heeft in het ontwikkelingsproces, omdat er 

anders belangenverstrengelingen kunnen ontstaan over te maken keuzes. Mede omdat een stichting 

geen leden heeft, en deze dus (indien dit niet geregeld is) geen zeggenschap hebben, is deze vorm 

over het algemeen minder democratisch. Bovendien hoeft een stichting geen Algemene 

Ledenvergadering te hebben, wat bij een CPO-proces wel gewenst is (Expertteam Eigenbouw, 2014) 

Door deze nadelen van een stichting wordt er in de meeste gevallen gekozen voor de rechtsvorm 

van een vereniging (SEV, 2007). Hierin heeft ieder lid evenveel zeggenschap, en dient ieder lid zich te 

conformeren aan de statuten die bij notariële akte zijn vastgelegd. Dit omhelst in ieder geval de naam, 

het doel, en de regels (over beslissingen, inschrijfgelden, en ontbinding) van de vereniging. Ook 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), en het openen van een betaalrekening horen hierbij. 

De vereniging heeft een bestuur, die bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een 

secretaris. Zij voeren de dagelijkse taken uit die in de Algemene Ledenvergaderingen worden 

besproken en beoordeeld.  

Vraaggestuurd 

Uit het onderzoek van RIGO blijkt dat woonconsumenten voor CPO kiezen aangezien de 

aangeboden kwaliteit van seriematige bouw niet aansluit bij de vraag (RIGO, 2010). Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap (en zelfbouw in het algemeen) gaat namelijk uit van de vraag naar 

woningen en niet uit van het aanbod. De bouwkolom wordt ten opzichte van projectmatige 

woningbouw dus omgedraaid: niet eerst woningen bouwen en mensen daarvoor zoeken maar eerst 

mensen zoeken en met hen woningen bouwen. CPO is daardoor een oplossing voor het dichter bij 

elkaar brengen van vraag en aanbod van woningen (SEV, 2007).  

De zelfbouwer is daardoor geen woonconsument (die alleen iets koopt) maar woonproducent (die 

iets zelf ontwikkelt). Een belangrijk uitgangspunt van CPO is bovendien dat er woningen gebouwd 

worden die passen binnen het budget van de eindgebruikers. Wanneer iets te duur wordt voor 

bepaalde personen in de groep moet de hele groep hier een oplossing voor bedenken. Hierdoor blijft 
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het aanbod aansluiten op de vraag, waarmee er meer garantie is over de afzet van de woningen dan 

het geval is bij projectmatig ontwikkelen (De Regie, 2009). 

Woonproducent – zelf opdrachtgever zijn – heeft evenzeer als voordeel dat er gebouwd kan worden 

tegen kostprijs. Dit is een groot verschil met projectmatig ontwikkelen, waarbij woningen worden 

verkocht voor de marktprijs. Collectieve zelfbouwers kunnen voor een lage prijs woningen bouwen, 

omdat de kostprijs gemiddeld 20-25% onder de marktprijs ligt (BIEB, 2011). Mede hierdoor blijkt de 

prijs-kwaliteitverhouding van zelfbouwwoningen in de praktijk erg positief uit te pakken (STEC groep 

BV, 2006).  

Een ander belangrijk aspect bij vraaggestuurde ontwikkeling is dat er aan de wensen van de vrager 

moet worden voldaan, waarvoor een grote mate van flexibiliteit is vereist. Dit kan als voordeel 

worden gezien omdat er ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden. Omdat het 

aanbod niet van tevoren wordt bepaald is het bijvoorbeeld niet van tevoren duidelijk hoeveel 

woningen er gaan komen, en dus ook niet voor welke prijs deze woningen gebouwd kunnen worden. 

De benodigde flexibiliteit bij zelfbouw verschilt met projectmatige woningbouw, en vergt 

bijvoorbeeld een andere houding van overheden. Een stedenbouwkundig plan moet bijvoorbeeld 

flexibel zijn ingericht, zodat meerdere varianten tot de mogelijkheden behoren.  

Flexibiliteit heeft daarbij als voordeel dat er ruimte is voor woningen met specifieke eisen (starters, 

senioren, duurzaam). Deze flexibele invalshoek betekent dat “een woning op maat” goed in te passen 

is (SEV, 2007). Zo is er ruimte voor ideeën op het gebied van milieu, duurzaamheid, ecologie, 

architectuur, samenleven, betaalbaarheid en zorg (Expertteam Eigenbouw, 2014) en is er een 

duurzame strowijk in Nijmegen en staan er in Zutphen woningen met leem. Ook groepen die elkaar 

helpen op het gebied van zorg en inwoning zijn in CPO-verband te vinden in Nederland.  

Daarentegen brengt flexibiliteit onzekerheid in het project. Het aantal woningen, de situatie van die 

woningen, en de prijzen van die woningen liggen namelijk nog niet gelijk vast, en zijn aan verandering 

onderhevig. Deze onzekerheid over de toekomst is voor sommige mensen een te hoge drempel om 

in een CPO-project te stappen. Dit maakt het dan ook dat niet iedereen geschikt is als zelfbouwer 

omdat een flexibele en actieve houding vereist is van de eindgebruikers. Deze houding duidt duidelijk 

op het verschil tussen woonconsumenten en woonproducenten (SEV, 2006). 

Zeggenschap 

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap nemen de toekomstige bewoners het heft in eigen 

handen en behoort de zeggenschap toe aan de groep. Deze groep is opdrachtgever en maakt dus de 

keuze wie er bij de ontwikkeling van de woningen betrokken zijn. Zo wordt er een 

begeleidingsbureau, een architect, en een aannemer gekozen door de bouwgroep, die zij het meest 

geschikt vinden voor hun project. De toekomstige bewoners zijn daarmee zelf ontwerper, 

opdrachtgever, en koper (SEV, 2007).  

Mensen die aan CPO deelnemen kiezen bovendien voor meer zeggenschap en keuzevrijheid over de 

eigen woning en inrichting van de woonomgeving (Dammers et al., 2007). De groep krijgt de kans om 

eigen dromen waar te maken als het gaat om inrichting, locatie en afwerking van de woning. Doordat 

niet iedereen dezelfde smaak heeft en hetzelfde wil, ontstaat er daarmee bij CPO-projecten vaak een 

divers aanbod van woningen, wat in veel gevallen de uitstraling van het gebied een impuls geeft (De 

Regie, 2009). Ondanks dat er collectieve keuzes worden gemaakt is dus geen enkele woning aan de 

binnenkant hetzelfde (SEV, 2006).  
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Een laatste niet onbelangrijk punt bij zeggenschap is dat mensen bezig zijn met de ontwikkeling van 

hun woning. Buiten dat dit leerzaam en leuk kan zijn, worden mensen ook veel bewuster van de 

keuzes die gemaakt moeten worden. Hierdoor wordt er vaak ook gezocht naar innovatieve 

oplossingen, bijvoorbeeld nieuwe soorten isolatie (zoals het bouwen met leem) om de 

energierekening te drukken. Het CPO-proces leidt daarmee tot een hoog bewustzijn, waardoor 

mensen het verschil willen maken (BIEB, 2011).  

Hierbij moet worden opgemerkt dat zeggenschap inspanning vraagt die tijd kost. Een CPO-proces is 

daarmee tijdsintensief voor de eindgebruikers en kost meer moeite dan een woning kiezen van een 

projectontwikkelaar. Niet alleen het bijwonen van de ledenvergaderingen kost tijd ook het nadenken 

over de eigen woning vergt inspanning van betrokkenen. Kostentechnisch gezien is deze inzet gratis, 

en dus voordelig, omdat deelnemers onbetaalde arbeid verrichten voor het ontwikkelen van de 

woningen (STEC groep BV, 2006). 

 

1.2 Aanleiding 

Onderzoek 

Het toenemende gebruik van vraaggestuurde gebiedsontwikkeling heeft een aantal consequenties 

voor de woningmarkt in Nederland. Mede door de onbekendheid van CPO in Nederland is er 

relatief weinig onderzoek verricht naar deze vorm van woningbouw. Het onderzoek dat verricht 

wordt is ten eerste met name gericht op de voor- en nadelen van CPO als woningbouwvorm (SEV, 

2006; 2007; 2011; RIGO 2010). In deze onderzoeken zijn het CPO-proces zelf, en de actoren in dat 

proces onderbelicht. Bovendien richten deze onderzoeken zich op de uitkomst van de projecten en 

wordt er gekeken naar de aantallen, prijs en de diversiteit van opgeleverde woningen (zie ook: STEC 

groep BV, 2006). Hierbij blijft onderbelicht hoe die opgeleverde woningen tot stand zijn gekomen. 

Binnen de fasen van een CPO-proces zijn er namelijk veel factoren die de uitkomst van een project 

beïnvloeden.  

Ten tweede zijn er verschillende onderzoeken die situaties bekijken waarin CPO al dan niet een 

bruikbare vorm is. Voorbeelden zijn: toepassing voor herstructurering (Maussen, 2011), in bestaande 

wijken (NIROV, 2009) en voor stedelijke vernieuwing (De Jong, 2013). Deze onderzoeken zijn echter 

alleen interessant voor het al dan niet toepassen van CPO, maar zeggen niets over het CPO-proces 

zelf. Dit zegt dus alleen iets over wanneer CPO toe te passen, maar niet op welke manier. 

Er zijn wel onderzoeken die zich richten op (de actoren in) het proces. Het onderzoek van Bakker 

(2012) richt zich bijvoorbeeld sterk op de rol van de projectontwikkelaar en De Regie (2009) 

adviseert gemeenten over de aanpak van CPO. Ook Hemmen (2004) onderzoekt de actoren en wel 

voornamelijk de (vereniging). In dit onderzoek zijn echter de doelen en belangen van alle relevante 

actoren verwerkt. Doordat er verschillende invalshoeken bekeken worden kan er veel geleerd 

worden over de verschillende ervaringen die de actoren in een project hebben. Door bovendien te 

kijken naar de samenwerking in het CPO-proces is het mogelijk om de verbeterpunten uit die 

samenwerking te filteren, waarmee de voortgang in CPO-projecten in de toekomst ook verbeterd 

kunnen worden. 
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1.3 Afbakening 

Woningbouw 

Dit onderzoek richt zich specifiek op woningbouwontwikkeling. Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap wordt voornamelijk gebruikt voor het realiseren van woningen. Hoewel er ook 

andere vormen denkbaar zijn (collectieve verbouw voor kantoren) valt dit niet binnen de scope van 

dit onderzoek, en wordt er dus alleen op woningbouw gefocust. Op het gebied van CPO is voor de 

ontwikkeling van woningbouw de meeste (relevante) informatie te vinden, waardoor  het onderzoek 

zich hiervoor het best verleend.  

CPO of CPO-light 

Dit onderzoek richt zich op projecten waarbij de opdrachtgever een groep particulieren betreft. Er 

zijn veel projecten waarbij een projectontwikkelaar als opdrachtgever fungeert, die het project als 

CPO-project verkopen. Ondanks dat particulieren ook hier veel zeggenschap hebben is hier eerder 

sprake van “CPO-light”, Mede-opdrachtgeverschap (MO), catalogusbouw, consumentgericht bouwen 

of een andere tussenvorm.  

Dit onderzoek richt zich op de pure CPO vorm waarbij het collectief de meeste invloed heeft en dus 

ook opdrachtgever is. De vereniging is opdrachtgever voor de begeleider, architect, en aannemer. 

Hierbij hebben ontwikkelaars en corporaties dus geen of een slechts marginale rol in het proces 

(bijvoorbeeld alleen achtervang of grondeigenaar). Hoewel dit bij PO ook het geval is, en dit beide 

vormen zijn van zelfbouw, is dit onderzoek gericht op de collectieve vorm, waarbij er een buurt 

wordt ontwikkeld, in plaats van een op zichzelf staand kavel.  

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of partijen die hebben geparticipeerd in een (bijna) 

afgerond CPO-proces voor woningbouw hun doelstellingen hebben kunnen bereiken met betrekking 

tot de samenwerking binnen dat proces en een manier te vinden om die doelstellingen beter te 

kunnen verwezenlijken. Het onderzoek belicht daarvoor relevante factoren die de voortgang van het 

CPO-proces beïnvloeden. Met die factoren worden er aanbevelingen gedaan om de voortgang in het 

proces te verbeteren, zodat de doelstellingen van de partijen beter verwezenlijkt kunnen worden. 

Onderzoeksvraag 

Hoe verloopt de samenwerking tussen betrokken actoren in een CPO-proces, welke factoren 

beïnvloeden deze samenwerking, en hoe bepalen die geïdentificeerde factoren de voortgang van het 

CPO-proces? 

Deelvragen 

Deel 1: theorie 

 Hoe ziet een CPO-proces eruit en welke fasen worden doorlopen? 

 Welke actoren zijn betrokken bij een CPO-proces? 

 Welke factoren beïnvloeden in theorie de voortgang van het proces? 
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 Op welke manier beïnvloeden de geïdentificeerde factoren het proces? 

Deel 2: empirie 

 Hoe ervaren de betrokken actoren de geïdentificeerde factoren? 

 Welke factoren hebben in de praktijk dus invloed op het CPO-proces? 

 Op wat voor manier manifesteren de factoren zich in de praktijk binnen het CPO-proces?  

 Welke factoren moeten de betrokken actoren in acht nemen om de voortgang van het proces te 

verbeteren? 

 Op welke manier kunnen de actoren inspelen op de factoren om de voortgang van het proces te 

verbeteren? 

 

1.5 Relevantie 

Wetenschappelijke relevantie 

Verschillende onderzoeken richten zich op CPO als bouwvorm, of de uitkomst van CPO-projecten 

in het algemeen (SEV, 2006; 2010; De Jong, 2013; Expertteam Eigenbouw, 2014) . Daarnaast zijn er 

verschillende onderzoeken die de potenties voor specifieke partijen voor CPO behandelen (SEV, 

2007; Informatie Centrum Eigenbouw 2010; Bakker, 2012). Ook wordt de vergelijking met 

traditionele woningbouw meermaals gemaakt (Dammers et al, 2007; DBMI, NIROV & Nieuwbouw 

Nederland, 2012; Deloitte & TU Delft, 2010). 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat er een relatief onbekend terrein van CPO 

onderzocht wordt, namelijk het CPO-proces. Het proces is aan veranderingen onderhevig door de 

aanwezige trends en verschillen in aanpak (STAWON, 2006) waardoor het interessant is dit proces 

te analyseren en te onderzoeken. Tevens is er over de ervaringen van betrokken partijen bij een 

afgerond CPO-project weinig bekend, omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. Het onderzoek 

naar het proces dat is uitgevoerd door Hemmen (2004) is het meest relevant, maar is met name 

gericht op de kenmerken en ervaringen van het collectief. De focus naar de andere actoren is hier 

onderbelicht, waardoor het interessant is dit nader te onderzoeken. Bovendien is dat onderzoek 

intussen gedateerd, en biedt dit verslag een vernieuwende studie naar de ervaringen van de 

verschillende partijen betreffende het CPO-proces. 

Maatschappelijke relevantie 

Iedereen die een woning zou willen huren of kopen en CPO een interessante manier daarvoor vindt 

zou veel kunnen hebben aan dit onderzoek. Niet alleen worden de motivaties van CPO verwoord, 

maar ook worden er casussen opgesomd waaruit lering getrokken kan worden. De informatie die 

gegeven wordt omtrent het CPO-proces is dermate nuttig, dat geïnteresseerden de kennis kunnen 

vergaren die zij nodig hebben om deel te nemen aan een project. Tevens biedt dit onderzoek een 

contributie aan het vergroten van de bekendheid van CPO in het algemeen. 

Bovendien worden er in dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor situaties die vermeden moeten 

worden, en situaties die wenselijk worden geacht. CPO-projecten worden hierdoor in de toekomst 

effectiever, wat de ontwikkelingskosten reduceert, en de duur van projecten verkort. Maatschappelijk 

gezien wordt het dan goedkoper een woning te realiseren middels CPO, wat het onderzoek mede 

maatschappelijk relevant maakt. 
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Verder zijn maatschappelijke trends van grote invloed op de populariteit van CPO. Burgerparticipatie, 

zelfbouw, duurzaamheid, spontane stad, organisch ontwikkelen zijn termen die zeer relevant zijn 

anno 2015 en het CPO-proces kan daar veel voor toevoegen. Dit onderzoek past daarmee in de 

hedendaagse maatschappelijke context, zowel voor professionals als voor de maatschappij zelf. 

 

1.6 Leeswijzer 

 

Dit hoofdstuk richt zich op de voortgang in het CPO-proces. Daarvoor moet eerst een beeld 

ontstaan wat er in een dergelijk proces allemaal gedaan wordt. In hoofdstuk 2 wordt dit beeld 

gecreëerd door middel van een theoretische uitwerking op basis van de literatuurstudie die hiervoor 

is gedaan. De theorie van het CPO-proces wordt dus beschreven. De werkzaamheden in dat proces 

zijn verdeeld over een aantal fasen, die in hoofdstuk 2 in de eerste paragraaf worden beschreven. 

Vervolgens worden in datzelfde hoofdstuk de actoren beschreven, en welke rol deze actoren hebben 

in het proces. Hieraan hangen ook de objecten die de actoren in het CPO-proces gebruiken, om het 

proces mogelijk te maken. Ten derde wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet welke factoren het proces 

beïnvloeden. Uiteindelijk eindigt het hoofdstuk met het conceptuele model waaruit de theorie is 

opgebouwd, wat de basis biedt voor het empirische onderzoek. 

Hoofdstuk 3 geeft aan op welke manier het empirische deel van het onderzoek tot stand is gekomen. 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie bepaald die is gebruikt om de onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. Daarin worden onder andere de onderzoeksstrategie, de onderzoeksmethode, en de 

onderzochte projecten geïntroduceerd. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het empirische deel van het onderzoek beschreven. Hierin 

worden de onderzochte projecten uitgewerkt, en in tabelvorm zijn de belangrijkste resultaten 

samengevat.  

Vervolgens zijn de resultaten vertaald naar conclusies en aanbevelingen. De conclusies brengen de 

resultaten van de verschillende casussen bij elkaar, op basis waarvan aanbevelingen gedaan kunnen 

worden naar de onderzochte betrokken actoren. Hoofdstuk 5 eindigt met een onderzoeksreflectie 

waarin een korte evaluatie van het onderzoek is omschreven. Hierin behoort ook de paragraaf: 

suggesties voor nader onderzoek. 
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2.  Theoretisch kader 

 

Dit hoofdstuk betreft deel 1 van het onderzoek en is het theoretische kader voor het CPO-proces. 

Daarin worden de fasen van het proces onderscheiden, de betrokken actoren in beeld gebracht, en 

de relaties tussen die actoren verduidelijkt. Met name door te onderzoeken hoe de samenwerking 

tussen partijen verloopt, kunnen er theoretische factoren geïdentificeerd worden die het proces 

beïnvloeden. Door de partijen en hun relaties in beeld te brengen ontspringen er een aantal factoren 

waarop de theorie empirisch getoetst kan worden.  

 

2.1 Het CPO-proces 

Fasen 

Om meer inzicht te verkrijgen in het proces is het vereist om de processtappen die CPO kenmerken 

te omschrijven. Het proces is in te delen in 4 fasen, waarbij de ontwikkelingsfase doorgaans het langst 

duurt. Deze fases zijn weer in te delen in bepaalde stappen die bijvoorbeeld door Expertteam 

Eigenbouw worden gebruikt (Agentschap NL, 2012). Per fase zijn er verschillende partijen met 

verschillende motieven in het proces betrokken. De fasen hebben verschillende namen die door 

elkaar worden gebruikt, die zijn samengevat in tabel 2. 

 

Fasen 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Voorbereiding 

 

 

Ontwikkeling 

 

Uitvoering 

 

Beheer 

 

Oriëntatie 

 

Initiatief 

 

Ontwerp 

- Voor 

- Definitief 

- Technisch 

 

Bouwen 

 

Bewonen 

 

Definiëring 

 

Plan 

  

Gebruik 

 

 

Contractuering 

 

Contractuering 

 

  

Tabel 2: de fasen in een CPO-project (naar: BIEB, 2009; STAWON, 2006, p.37). 

 

Voor het onderzoek zullen deze 4 fasen aangehouden worden. Door deze fasen te onderscheiden is 

het eenvoudiger om chronologie in het verhaal te houden, en is de planning van het proces beter in 

beeld te brengen. Bovendien zorgt het onderscheid van de fasen er voor dat het duidelijker wordt 

welke partijen in welke fasen actief in het proces participeren. De fasen worden gekoppeld aan de 

factoren die van invloed zijn op de samenwerking binnen het CPO-proces. Deze factoren worden 
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behandeld in paragraaf 2.3. Door het proces chronologisch te onderzoeken is het derhalve mogelijk 

de onderzoeksvragen gestructureerd te beantwoorden. 

Hoewel de voorbereidingsfase lang kan duren door allerlei factoren, wordt er gesteld dat het 

realiseren van woningen middels CPO gemiddeld zo’n 2,5 jaar duurt (SEV, 2006). Er zijn meerdere 

go- en no-go-momenten waarop het project voortgang ondervindt of juist stopt. Na elke fase vindt 

er dus een moment plaats waarop er al dan niet kan worden doorgegaan met het project.  

Het staat overigens niet vast wanneer een project daadwerkelijk begint en eindigt, Dit komt omdat 

er vóór de voorbereidingsfase in sommige gevallen een oriënteringsfase is waarin CPO als bouwvorm 

wordt toegelicht en uitgelegd zodat de bouwers inzicht krijgen in de woningbouwvorm. Of deze 

advisering ook al meegenomen wordt in de telling voor de duur van een project is niet beschreven.  

 

2.1.1 De voorbereidingsfase 

Initiatief en definitie 

Het proces begint met de initiatief- of voorbereidingsfase. Hierin wordt de inhoud van het project 

vastgelegd, bijvoorbeeld de locatie. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor het project 

vastgesteld in een programma van wensen. Dit programma is een programma op hoofdlijnen met een 

indicatie van het aantal woningen, het type woningen, en een eerste planning. 

In deze instantie wordt het collectief nog de initiatiefgroep genoemd. Voor het werven van 

toekomstige bewoners worden sessies gehouden waarop geïnteresseerden meer over het project te 

weten krijgen. Het voortraject en de definitiefase kost bij een normale procesgang een periode van 

circa drie maanden waarbij de werkzaamheden door elkaar lopen (BIEB, 2009).  

Onderdeel van de voorbereidingsfase is een inventarisatie van de wensen van de geïnteresseerden. 

Bijvoorbeeld middels een wensenenquête worden toekomstige bewoners gevraagd hun wensen en 

ideeën voor het project kenbaar te maken. Ook is een eerste indicatie van de financiële 

mogelijkheden van de geïnteresseerden wenselijk, omdat de haalbaarheid van het project daarmee 

beter kan worden ingeschat (BIEB, 2009).  

Het organiseren en het oprichten van de vereniging vindt hierna plaats. Onderdelen hiervan zijn het 

kiezen van de bestuursleden, het opstellen van de statuten bij de notaris, en het kiezen van een 

begeleidingsbureau. Vaak wordt er in deze fase ook een deelnameovereenkomst gesloten waarin 

deze punten worden opgenomen en een geïnteresseerde zich committeert tot deelname aan het 

CPO-proces. Het werven van leden duurt vaak namelijk meerdere fasen doordat er soms ook leden 

afhaken (BIEB, 2009). 

In deze fasen kunnen deelnemers nog geen beroep doen op een hypotheek, omdat er nog geen 

grond, ontwerp, en vergunningen zijn (Straat et al, 2007, p. 12). Er worden echter wel al kosten 

gemaakt voor het oprichten van de vereniging, vergaderen, advies, en begeleiding (Expertteam 

Eigenbouw, 2014). Facultatief in dezen is het inventariseren van subsidiemogelijkheden bij gemeenten 

of provincies om die voorfinanciering af te dekken. Is er geen voorfinanciering mogelijk, dan moet de 

vereniging zelf geld opbrengen om deze eerste ontwikkelingskosten te financieren.  
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Door deze noodzakelijke voorfinanciering ligt de drempel voor mee te doen aan een CPO-project 

vaak hoog. Hoewel deze kosten altijd gefaseerd uitgegeven worden bestaan er dus enige risico’s voor 

burgers in het voortraject. Niet in het bijzonder voor CPO is dit ook nog afhankelijk van de hoogte 

van grondprijzen, en het risico dat een eventueel oude woning niet verkocht wordt. Doordat 

individuen deze risico’s niet kunnen dragen is het doorgaans nodig een achtervang te regelen, die bij 

calamiteiten eventueel woningen tijdelijk kan overnemen (SEV, 2006). 

  

Voorbereidingsfase 

 

 

Locatie 

 

Randvoor-

waarden 

 

 

Aantal 

woningen 

 

Doelgroep(en) 

 

Planning 

 

Werving 

 

Oprichten 

vereniging 

 

 

Subsidie 

 

Voor-

financiering 

 

 

  

Tabel 3: de werkzaamheden in de voorbereidingsfase. 

 

2.1.2 De ontwikkelingsfase 

De tweede fase bestaat uit de ontwikkel- of ontwerpfase. Het ontwerp van de woning kan worden 

opgesplitst in een aantal specifieke deelfasen (het voorontwerp, definitief ontwerp, en technisch 

ontwerp en detail). In deze fase is het opstellen van een realistische planning noodzakelijk. Zo kan er 

tijdens Algemene Ledenvergaderingen (ALV) voortgang in het proces blijven geboekt. In deze fases 

worden eventueel workshops gehouden, om de leden van de vereniging meer feeling te laten krijgen 

met het maken van een ontwerp. Het verkrijgen van ruimtelijk inzicht en kennis over bouwtechniek 

staat daarin centraal. 

Bovenal vindt het ontwerp van de woningen in deze fase plaats. De keuze van de architect wordt 

gedaan op basis van een selectieprocedure waaruit de vereniging beslist welke architect gekozen 

wordt (SEV, 2006). In eerste instantie moet hier een verkavelingsplan uit rollen, zodat het duidelijk is 

waar de woningen komen te staan. Hiervoor moet er een samenwerkingsovereenkomst met de 

grondeigenaar worden gesloten. Daarna selecteert iedereen een kavel die diegene graag zou willen 

hebben. Deze voorlopige kavelkeuze maakt het mogelijk dat er ook individuele wensen ingepast 

kunnen worden (BIEB, 2009).  

Een ander belangrijk aspect is de inpassing in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, waar 

rekening mee gehouden moet worden bij het stedenbouwkundig ontwerp inclusief een kostenraming 

ten behoeve van dat ontwerp. De randvoorwaarden van het project zijn daarin geformuleerd, zodat 

het programma van wensen daarop aangepast moet worden. 

Daarna worden de plattegronden en begroting opgesteld, uitgewerkt en vastgesteld zodat er naar de 

bouw gewerkt kan worden. Hiervoor dienen de omgevingsvergunningen op orde te zijn en 

constructies vast te liggen. Een detaillering van doorsneden, gevels, materialen, afwerking, en 

installaties worden hiervoor vereist.  
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Op basis van het gedetailleerde ontwerp worden de definitieve kavelkeuzes gemaakt. Tevens dienen 

de bouwers hun financiering op orde te krijgen door het aanvragen van hypotheken wat in lijn staat 

met het vaststellen van de VON-prijzen van de toekomstige woningen.  

Als laatste in deze fase dient er een aannemer gezocht te worden die de woningen daadwerkelijk gaat 

realiseren. Dit wordt bij CPO doorgaans gedaan middels een onderhandse aanbesteding. Het 

afsluiten van contracten voor de afhandeling van de ontwikkelingskosten, voor de aankoop van de 

grond, en voor de bouw van de woningen is hiervoor benodigd. De duur van deze fase – hoewel 

afhankelijk van allerlei factoren zoals juridische procedures – duurt over het algemeen 1 tot 1,5 jaar. 

 

Ontwikkelingsfase 

 

 

Voorontwerp 

 

Definitief 

ontwerp 

 

 

Bestek 

 

Planning 

 

SOK 

 

 

Kavelkeuze 

 

Bestemmings-

plan 

 

 

Welstands-

toets 

 

Kostenraming 

 

Vergunning 

 

Detaillering 

 

Financiering 

 

 

Selectie 

aannemer 

 

 

 

 

 

   

Tabel 4: de werkzaamheden in de ontwikkelingsfase. 

 

2.1.3 De uitvoeringsfase 

De bouw of uitvoering van het project gaat gepaard met het afronden van de bouwvoorbereiding en 

de uitvoering. Uiteraard is hier controle van de bouw veelal gewenst in samenwerking met de 

aannemer. In dit geval is er een opzichter aanwezig die deze controle op de uitvoering tot zijn 

verantwoordelijkheid rekent. Deze fase eindigt met de oplevering van de woningen en wordt 

doorgaans in een jaar tijd gerealiseerd, afhankelijk van onder andere meerwerk en complexiteit van 

het project. 

In deze fase worden ook een aantal momenten gevierd. Deze zogenoemde ijkpunten vormen een 

symbolische viering van bijvoorbeeld de eerste steen van de woningen, of de hoogste punt van de 

bouw. Partijen vieren deze ijkpunten voor binding en vertrouwen (Niemans & Slegh, 2014). 

 

2.1.4 De beheerfase 

De laatste fase is de beheerfase waarin de woning gereed wordt gemaakt voor bewoning en waar de 

bewoning zelf plaatsvindt. Onderhoud en beheer van de woning (en omgeving) spelen hierin een rol. 

Ook het behouden van de buurtvereniging en de evaluatie van het project passen hier binnen (BIEB, 

2009). 
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Uitvoerings- en beheerfase 

 

 

Uitvoering 

 

Toezicht 

 

Oplevering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer 

 

Beheer 

 

Onderhoud 

 

Evaluatie 

 

  

Tabel 5: de werkzaamheden in de uitvoerings- en beheerfase. 

 

2.2 De actoren 

Na het beschrijven van de fasen van een CPO-proces wordt de tweede deelvraag beantwoord, 

waarin de actoren worden gekenschetst. De Actor Netwerk Theorie geeft een solide basis voor het 

uitwerken van deze actoren, en biedt een theoretisch kader voor de actoren in het CPO-proces. 

Bovendien geeft deze theorie de mogelijkheid om een gedetailleerd beeld vanuit meerdere 

gezichtspunten van het proces te kunnen geven (Latour, 1996). Naar aanleiding hiervan worden ook 

de doelstellingen van de verschillende partijen van het CPO-proces ingeleid. 

 

2.2.1 Actor Netwerk Theorie 

De Actor Netwerk Theorie (ANT) kenmerkt zich op het werk dat betrokkenen doen om een 

netwerk van mensen en dingen tot stand te brengen en bij elkaar te houden (Latour, 2005). De ANT 

onderbouwt dat technische, sociale, en ruimtelijke ontwikkelingen worden vormgegeven door die 

netwerken (associaties). In deze netwerken staan de relaties tussen de actoren centraal. Hiervoor 

wordt een onderscheid gemaakt tussen menselijke entiteiten, die bestaan uit partijen of actoren zoals 

gemeenten en adviesbureaus, en niet-menselijke entiteiten die bestaan uit factoren zoals processen, 

instituties en objecten (Bakker, 2012, p. 30). 

Tussen deze factoren en actoren bestaan relaties die een netwerk vormen. De sterkte van de 

onderlinge netwerken bepalen hoe de relaties tot stand komen. Vaak zijn er veel actoren in een 

netwerk, waardoor ANT doorgaans gebruikt wordt voor alleen de primaire actoren (Cressman, 

2009). Zo’n actor kan een individu zijn of een groep en is een associatie op zich, omdat het altijd uit 

meerdere entiteiten bestaat. Voor de actoren in de vastgoedmarkt is een onderscheid te maken 

tussen actoren uit de publieke sector (gemeente, provincie, en het Rijk) en de private sector 

(architecten, begeleidingsbureaus, projectontwikkelaars, en beleggers). De derde categorie die Van ’t 

Verlaat (2008) onderscheidt bestaat uit de burgers en andere belanghebbenden (zoals 

maatschappelijke organisaties). Deze derde categorie is bij CPO de opdrachtgever. 

De relaties bestaan alleen door middel van interactie tussen de entiteiten. Interacties spelen in de 

theorie daarom een beslissende rol, met name middels de objecten, die betekenis geven aan de 

actoren en het handelen bepaalt. Worden deze objecten afgenomen, dan wordt het handelen 

beïnvloed (Law, 1992), bijvoorbeeld wanneer een gemeente geen bestemmingsplan meer zou kunnen 

vaststellen. De entiteiten zorgen er voor dat er zaken in de associatie veranderen. Zo kunnen 

instituties (wetten, regels, rechten, overeenkomsten, normen en waarden), kennis, organisaties en 
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actoren veranderen, omdat mensen en objecten elkaar dus kunnen beïnvloeden. Het beïnvloeden en 

veranderen van de entiteiten wordt door de ANT betiteld als translatie (Latour, 2005, p. 108).  

De beschikbare objecten verschillen per actor, waardoor de actoren van elkaar verschillen. De 

middelen die ter beschikking zijn voor een bepaalde actor kunnen er daarmee voor zorgen dat de 

ene entiteit dominanter is dan de andere. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen actoren: de 

actoren die het netwerk organiseren, en degene die georganiseerd worden binnen het netwerk. Dit 

verschil wordt aangemerkt als ‘leading actors’ (hoofdrolspelers) versus ‘intermediairs’ (bemiddelaars) 

(Bakker, 2012, p.32). In dit onderzoek hebben het collectief, de gemeente, de procesbegeleider, en 

de architect veel invloed op het netwerk, terwijl de provincie, en aannemer een meer faciliterende 

rol op zich nemen. Dit onderscheid wordt gemaakt om de actoren voor dit onderzoek 

gestructureerd te kunnen behandelen. 

Verschillen in actoren 

De menselijke entiteiten (actoren) handelen met een bepaald doel vanuit een bepaald belang. Bij het 

onderscheiden van de betrokken actoren is het op basis van de ANT dus van belang om te bepalen 

wat de doelstellingen van de actoren binnen een associatie zijn. Dit kunnen ook doelen zijn van 

verschillende actoren samen, omdat de samenwerking tussen de verschillende partijen leidt tot inzet 

van bepaalde middelen om resultaat te bereiken en de doelen te verwezenlijken. Associaties dienen 

zich constant te vormen en te hervormen, zodat entiteiten bij elkaar worden gehouden, en er 

gereageerd kan worden op andere associaties. 

In dit onderzoek wordt ANT toegepast voor het onderscheiden van de actoren binnen een 

associatie. In dit geval zal deze associatie het CPO-project zelf zijn, terwijl ook het collectief zelf als 

associatie gezien kan worden. Het doel van die associatie is dan het gezamenlijk realiseren van 

woningen die voldoen aan de wensen van het collectief. Voor het onderzoek zullen alleen de 

‘primaire actoren’ uitgewerkt worden, omdat deze het meest relevant zijn voor het onderzoek, en 

de omvang van het onderzoek zo binnen de perken blijft. 

Voor de toepassing van de ANT voor CPO zullen eerst de menselijke entiteiten uitgewerkt worden. 

Hiervoor zal het onderscheid tussen ‘leading actors’ en ‘intermediairs’ gevolgd worden, om een 

duidelijk overzicht te scheppen voor de actoren die betrokken zijn bij een CPO-proces. In dit 

hoofdstuk worden de actoren beschreven, omdat het een goed beeld geeft over de betrokken 

actoren. Voorts worden de niet-menselijke entiteiten (objecten) in paragraaf 2.2.4 beschreven, zodat 

ook deze entiteiten in het onderzoek meegenomen kunnen worden.  
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2.2.2 Leading actors 

De ‘leading actors’ binnen een CPO-proces zijn de 

actoren die het netwerk organiseren. Deze 

bepalen dus hoe andere actoren dienen te 

handelen, en hebben veel invloed op het verloop 

van het proces. Bij CPO zijn het collectief, de 

gemeente, de procesbegeleiding, en de architect de 

meest belangrijke actoren. Zonder deze partijen is 

een CPO-project lastig voor elkaar te krijgen. 

Zonder een collectief en een gemeente is een 

project niet realiseerbaar, omdat het collectief 

zorgt voor een vraag naar woningen, en de 

gemeente nodig is voor juridische procedures en 

het mogelijk maken van de bouw van woningen. 

De noodzaak van deze actoren blijkt overigens 

ook duidelijk uit figuur 1, waar de betrokken 

actoren per fase zijn opgesomd. Daarbij moet 

echter worden opgemerkt dat dit als een 

standaardmodel moet worden gezien omdat de 

partijen per project kunnen verschillen. Zo zijn er 

projecten zonder achtervang, en projecten waarbij 

de architect ook bij de voorbereiding betrokken is.  

De procesbegeleiding en architect zijn in theorie 

minder essentieel, omdat het collectief in principe alles zelf kan doen. In de praktijk blijkt dat zonder 

professionele expertise een CPO-project echter niet tot de gewenst resultaten zal leiden (BIEB, 

2011). Een collectief is immers doorgaans niet zelf in staat de kennis te hebben over het opstellen van 

statuten, het ontwerpen van woningen, en het doen van een aanbesteding. Meestal is het echter de 

gemeente zelf die vereist dat een collectief wordt begeleid door een professioneel begeleidings-

bureau, voornamelijk om de doelmatigheid en professionaliteit van CPO-projecten te garanderen. 

Het collectief 

Het collectief is de belangrijkste speler in een CPO-proces, omdat er zonder deze groep geen 

ontwikkelende partij aanwezig is. Deze georganiseerde groep treedt op als de projectontwikkelaar 

voor de woningbouw. Als associatie bestaat deze groep altijd uit meer dan één persoon, en dus nooit 

als individu, omdat er dan sprake zou zijn van Particulier Opdrachtgeverschap. De groep burgers 

ontwikkelt de hele woonbuurt of zelfs woonwijk (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

De woningen worden in een collectief ontwikkeld, maar ze worden individueel gekocht. De leden 

van de vereniging sluiten dus individuele koop- en aanneemovereenkomsten. Hierdoor is niet de 

vereniging, maar zijn de leden van de vereniging zelf verantwoordelijk voor de financiering van het 

eigen huis (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

De doelstelling van het collectief is het bouwen van een huis dat voldoet aan de individuele wensen 

van de eindgebruikers. Het zelf ontwikkelen van een droomhuis staat daarmee centraal, omdat de 

deelnemers vrij zijn om de eigen wensen te verwezenlijken. De motivatie om aan een CPO-project 

Voorbereiding 

Collectief, gemeente, begeleiding, 

provincie 

Ontwikkeling 

Collectief, gemeente, begeleiding, 

architect 

Uitvoering 

Collectief, gemeente, begeleiding, 

architect, aannemer, opzichter, 

achtervang 

Beheer 

Collectief, gemeente 

Figuur 1: De betrokken actoren per fase. 
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deel te nemen is echter vaak een mix van factoren waaronder: de prijs van de woning, invloed 

uitoefenen op je woning, binding met omwonenden creëren, of specifieke woonwensen. 

Bovenal krijgt het collectief te maken met een complex bouwproces. Een proces waarin kennis 

benodigd is over vergunningen, notariële akten, financiële, en belastingtechnische zaken, 

overlegstructuren, communicatieve maatregelen en voorzieningen en diverse betrokken partijen 

zoals een architect en aannemer (Straat et al, 2007, p. 12). Met name de keuze van de architect is 

belangrijk, omdat die kennis moet hebben van CPO-projecten en moet ‘passen’ bij de uitgangspunten 

van de vereniging. Van belang is dat tijdens het project een samenspel ontstaat tussen vereniging en 

architect (BIEB, 2009). 

Daarom wordt de eerste stap gezet voor het opzetten van een rechtspersoon (vereniging) zodat de 

besluitvormingsstructuur helder is (SEV, 2006). Van het collectief wordt dus verwacht dat er leiding 

en sturing gegeven wordt aan het proces. Een slagvaardig verenigings- of stichtingsbestuur is daar 

voor nodig. Zij krijgen immers verantwoordelijkheden en nemen risico’s bij een CPO-project. Het 

collectief dient dus te komen tot besluiten, die variëren van het opstellen van het 

lidmaatschapsbedrag, tot de mate van oplevering van de keuken, en het opstellen van regels over de 

aanbesteding van het nieuwbouwproject (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

Als het initiatief ligt bij het collectief dienen zij zelf kandidaten te werven. Door zelf de bemiddeling te 

doen worden kosten voor een dure makelaar bespaard (Expertteam Eigenbouw, 2014). Vervolgens 

begint de eventuele werving van leden, die middels een deelnameovereenkomst mee kunnen doen 

aan het project. Bij het opzetten van de vereniging is het raadzaam om bereikbaar te zijn via een 

website en bruikbaar e-mailadres (Straat et al, 2007, p. 14). Mede hiermee kan het collectief andere 

partijen inschakelen bij ondersteuning in het proces. Het collectief kiest hiervoor een 

begeleidingsbureau (voor de procesbegeleiding), een architect (voor het ontwerp), en een aannemer 

(voor de bouw van de woningen). Ook overige adviseurs als een opzichter of bouwkundige kunnen 

worden ingezet. Het collectief geeft dus opdrachten aan andere partijen om voortgang in het project 

te houden, en de realisatie van de woningen mogelijk te maken (Expertteam Eigenbouw, 2014). 

De gemeente 

De gemeente is een publieke actor en speelt een sleutelrol bij CPO-projecten omdat politieke wil 

projecten kan laten slagen of falen (SEV, 2006). Hierbij is het van belang dat de associatie gemeente 

uit meerdere entiteiten bestaat. Zo is er een scheiding tussen ambtelijke (ambtenaren) en 

bestuurlijke (Gemeenteraad en B&W) invloed, die tevens verschillende belangen kunnen hebben. 

Ook verschillende afdelingen binnen de ambtelijke organisatie kunnen een andere mening hebben 

over bijvoorbeeld de toepassing van CPO. Zo hebben stedenbouwkundigen, planologen, en de 

afdelingen grondbeleid en welstand verschillende motivaties om het CPO-proces te faciliteren of te 

belemmeren. 

De gemeente bestaat dus uit meerdere entiteiten, die als gevolg verschillende doelstellingen met zich 

meebrengen. Zo kan een CPO-project voor een wethouder interessant zijn om zichzelf te profileren. 

Een succesvol woningbouwproject kan daarbij helpen. Een ambtenaar bij de afdeling grondbeleid zal 

echter de grond voor een scherpe prijs willen verkopen, waarmee de gemeentelijke begroting gebaat 

is. Een stedenbouwkundige van de gemeente zal juist kijken naar de kwaliteit van de woningen en de 

woonomgeving, die zouden moeten voldoen aan het opgestelde beleid van de gemeente. Een 

planoloog kan dan weer als doelstelling hebben om een divers aanbod van woningen in een gemeente 

te willen verwezenlijken. Bovendien zullen bepaalde ambtenaren de burgerinitiatieven steunen, 
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waardoor de binding met burgers vergroot wordt. Ook juristen streven naar een goed verlopen 

procedure, en er zijn ambtenaren die letten op milieu en cultureel erfgoed.  

Al deze disciplines hebben dus een doelstelling die invloed heeft op het CPO-proces dat doorlopen 

wordt. De gemeente als entiteit heeft daarmee meerdere rollen en doelstellingen. De gemeente 

heeft daarmee verschillende redenen om CPO in de gemeente toe te passen. Dit kan reiken van het 

vergroten van de keuzevrijheid van burger, tot het versterken van de verbondenheid van bewoners 

in een buurt. CPO biedt daarbij verschillende voordelen voor de gemeente zoals een veelzijdig 

vastgoedaanbod, meer sociale samenhang, en betaalbare woningen (Straat et al, 2007). De redenen 

om CPO toe te passen zijn dus niet eenzijdig, ze verschillen per afdeling of expertise.  

Om dit op te vangen is het aan te bevelen dat gemeenten beleid opstellen voor CPO-projecten (of 

zelfbouw in het algemeen) om niet midden in het proces te gaan twijfelen over te maken keuzes 

(RIGO, 2010, p. 9). Bovendien is het belangrijk te realiseren óf een gemeente wel CPO wil nastreven. 

Daarbij is het uitermate van belang het beleidsdoel, maar ook de doelgroep te omschrijven. Er is een 

duidelijke en breed gedragen visie binnen de gemeente nodig voor CPO, zodat er gestuurd kan 

worden op dat beleid. Een oplossing hiervoor is het aanstellen van 1 aanspreekpunt voor CPO-

projecten die de verschillende afdelingen coördineert (Expertteam Eigenbouw, 2014, p. 6; Straat et al, 

2007, p. 26). Zo wordt er enerzijds voorkomen dat verschillende afdelingen elkaar tegenwerken, en 

heeft de bouwgroep anderzijds een gemakkelijk aanspreekpunt voor de gemeente.  

Doordat CPO een nichemarkt vormt in Nederland is slechts een klein aantal gemeenten bekend met 

deze vorm van woningbouwontwikkeling. Met de veranderende woningmarkt is het zodoende 

aannemelijk dat gemeenten hierop inspelen door het opstellen van beleid. Hiervoor moet er gewend 

worden aan een andere vorm van woningbouw, waarbij een cultuuromslag vereist is (Healey, 2006, p. 

64). Begrip en geduld zijn echter nodig om CPO in de cultuur van de Nederlandse woningbouw te 

laten passen. Bij CPO is een andere strategie op zijn plaats, omdat er niet wordt onderhandeld met 

een projectontwikkelaar, maar een vereniging van particulieren. 

Daarbij geldt dat maatschappelijke initiatieven niet altijd binnen het beleid van de gemeente passen. 

Voor de gemeenten is het voor CPO-projecten dus zaak om duidelijke maar flexibele 

randvoorwaarden op te stellen. Hierdoor weten de initiatiefnemers waar ze aan toe zijn, maar 

krijgen ze genoeg ruimte om de wensen te kunnen verwezenlijken (Expertteam Eigenbouw, 2014). 

Een CPO-groep is geen projectontwikkelaar, en dient dan ook de ruimte te krijgen om de 

opdrachtgeversrol te kunnen spelen. Transparantie, ondersteuning en begeleiding zijn daarvoor 

essentieel (SEV, 2007). 

Daarnaast vraagt de trend van burgerparticipatie een andere houding van de gemeenten dan 

voorheen. Een meer faciliterende houding van de gemeenten is hier vereist (maar betekent niet dat 

die gemeenten achterover kunnen leunen). Gemeenten moeten sturen en uitnodigen door actief 

mensen op te zoeken, op de markt te gaan staan, in dialoog te treden, en feedback te vragen op 

beslissingen (Niemans & Slegh, 2014). Hiermee treedt er volgens de theorie translatie op: door het 

veranderen van de handelingen van de actor, veranderd ook de rol van diezelfde actor (Latour, 

2005). 

De verschillende betrokken afdelingen van de gemeente zorgen voor meerdere rollen binnen een 

CPO-proces. Voorbeelden hiervan zijn: bestuurder, toetser, handhaver, initiator, en grondeigenaar. 

Welke rollen de gemeenten op zich kunnen nemen in een CPO-proces wordt voorts behandeld. 
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Ten eerste is de gemeente de verzorger van de juridische procedure op het gebied van 

bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, en stedenbouwkundige vereisten. Daarmee stelt een 

gemeente de randvoorwaarden op waarvoor een CPO-project moet voldoen en kan de gemeente 

het handelen van andere actoren beïnvloeden. De gemeente is dus bestuurder van het CPO-project 

die de vereisten bepaalt. Met deze middelen tot haar beschikking is de gemeente een dominante 

entiteit in het CPO-proces.  

Aan de hand van de aanvragen voor vergunningen om te bouwen verlenen gemeenten wel of geen 

omgevingsvergunning. Ook toetsing aan het bouwbesluit en voldoen aan de redelijke eisen van 

welstand zijn vereist bij de juridische procedure voor het realiseren van woningbouw. Daarbij is de 

gemeente zowel plantoetser als toezichthouder. De stedenbouwkundige en architectonische 

voorwaarden in het bestemmingsplan hebben betrekking op de locatie of de woningen zelf. 

Voorbeelden daarvan zijn het aantal woningen, het type woningen, de goot- en bouwhoogte, 

parkeerruimte en -normen, de kavelgrenzen, maar ook esthetische voorwaarden en oplossingen voor 

de openbare ruimte. De gemeente kan veel vastleggen, en maakt – aan de hand van opgesteld beleid 

– afwegingen over wat wel en wat niet geregeld wordt. Wordt er niet gehandeld binnen de regels, 

dan kan de gemeente bovendien optreden als handhaver. 

Ten tweede kan de gemeente initiatiefnemer zijn voor een CPO-project. De gemeente heeft dan een 

gebied op het oog die middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkeld mag worden. In 

het bestemmingsplan zijn mogelijkheden om dit expliciet aan te wijzen. Als de gemeente 

initiatiefnemer is, dan is de gemeente ook verantwoordelijk voor de verwerving van deelnemers. 

Bovendien wordt de groepsvorming ondersteund door bijvoorbeeld het ophangen van posters en het 

bekend maken van het project. Daarbij is de gemeente degene die de kandidaten selecteert en een 

prioritering aanstelt van deelnemers die mee mogen doen aan het project. Dit kan middels een loting, 

een wachtlijst, of open inschrijving (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

Vaak is de gemeente eigenaar van de grond als het initiatiefnemer is. Veel gemeenten hebben nogal 

wat grond in bezit, omdat actief grondbeleid een sterke onderhandelingspositie en financieel 

voordeel kan opleveren voor gemeenten. Door agrarische gronden goedkoop te kopen, en duur te 

verkopen als bouwgrond kon er veel financieel voordeel behaald worden. Door het  bouw- en 

woonrijp maken van gronden konden gemeenten extra opbrengsten uit verkoop van de grond 

genereren. Sinds de crisis is ook deze tak veranderd. Gronden worden minder gemakkelijk verkocht 

waardoor rentelasten uit gekochte gronden erg veel geld kosten. Ondanks dat dit als een 

gemeentelijke taak kan worden gezien komt er dus ook een speculatief en risicovol karakter bij 

kijken. Mede daardoor zijn gemeenten na 2008 massaal overgestapt op faciliterend grondbeleid, 

waarbij aankoop van de grond niet noodzakelijk is, en veel aan marktpartijen en de burger wordt 

overgelaten (Buitelaar et al, 2012). 

De gemeenten zitten hierdoor met veel gronden in bezit en bij verkoop kunnen verschillende 

belangen van de gemeente opspelen. Naast het uitgeven van gronden voor de marktprijs is het 

mogelijk om uit beleidsoverwegingen korting te geven. Dit is het geval wanneer burgerinitiatieven 

gestimuleerd worden en zij goedkopere grond kunnen kopen. Indien dit gebeurt vragen sommige 

gemeenten een antispeculatiebeding op te stellen, zodat speculatie (doorverkoop door een partij aan 

derden) voorkomen kan worden. De gemeente heeft als grondeigenaar dientengevolge extra macht 

om middelen in te zetten en eisen te stellen aan de verkoop van de grond. 
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Ook voor publieke ruimten is de gemeente veelal grondbezitter en beheerder. De rol van de 

gemeente als aanlegger van straten, parken en overige publieke ruimten is een belangrijke taak die de 

gemeente heeft. Ook onderhoud van deze ruimten is daarvoor benodigd.   

Het begeleidingsbureau 

Een begeleidingsbureau ondersteunt een CPO-groep zodat die groep de rol van opdrachtgever kan 

vervullen. Zonder deskundige hulp is het ontwikkelen en bouwen van een woning immers slechts 

voor enkelen weggelegd en is het (bijna) onmogelijk om het CPO-project tot een succes te brengen. 

De ondersteuning door externe deskundigheid of begeleiding voor het bouwen in een groep blijkt 

daarmee noodzakelijk (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

De begeleider heeft als taak om de kennis over het bouwproces over te dragen aan het collectief, en 

te adviseren voor het maken van keuzes. Ook het begeleiden van het groepsproces en 

onderhandelen hoort hierbij (SEV, 2006). Het is daarvoor essentieel dat deze partij transparant en 

onafhankelijk werkt (RIGO, 2010). In RIGO (2010, p. 39) zijn de werkzaamheden van het 

begeleidingsbureau opgesomd: 

 Het overdragen van kennis; 

 Het adviseren over organisatiestructuur van het collectief; 

 Het adviseren over fiscale en financiële vraagstukken; 

 Begeleiden van het groepsproces; 

 Begeleiding bij het gehele proces (DO, aanbesteding e.d.); 

 Begeleiden/uitvoeren van onderhandeling namens het collectief. 

Met name voor het voorkomen van belangenverstrengelingen, voor de coördinatie van het project, 

en bij het nemen van besluiten, is een dergelijk bureau noodzakelijk voor het slagen van het project. 

Daarnaast is het van belang om deelnemers te scholen om als projectontwikkelaar te kunnen 

optreden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om deelnemers te leren hoe zij kaarten en plattegronden 

moeten lezen. In een project zijn vaak meerdere workshops georganiseerd om de vereniging voor te 

lichten en te instrueren over belangrijke zaken (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

Niet elk begeleidingsbureau is hetzelfde en voert dezelfde taken uit, maar er zijn een aantal 

onderwerpen waar een dergelijk bureau bij helpt. In iedere fase zijn er overeenkomsten te sluiten, en 

beslissingen te maken. In de voorbereidingsfase worden – samen met het collectief – uitgangspunten 

en randvoorwaarden van het project vastgelegd. Dit bestaat uit een omschrijving van de opdracht, de 

projectgegevens (locatie, doelgroep, woningaantal), een eerste planning (start bouw, vergunningen), 

een financieel kader (voorfinanciering, achtervang, subsidies), en het ruimtelijk kader (verkaveling) 

(BIEB, 2009). Deze gegevens vormen de basis voor het Programma van Eisen/Wensen of 

haalbaarheidsonderzoek.  

Ook sluit het begeleidingsbureau in deze fase een contract met de vereniging, zodat het project 

officieel van start kan gaan. Vervolgens kan het bureau helpen bij de werving van deelnemers voor 

het project door middel van het vergroten van de bekendheid van het project. Het 

begeleidingsbureau begeleidt de groep verder met het opstellen van een kavelkeuzelijst die bepaalt 

wie wanneer een kavel mag kiezen binnen het project. Middels periodieke overleggen wordt de 

procesvoortgang door het begeleidingsbureau bewaakt (BIEB, 2009). 
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In de definitiefase begeleidt het begeleidingsbureau het collectief bij de communicatie met de 

grondeigenaar. Het onderhandelen kan meerdere fasen in beslag nemen, en vergt vaak veel geduld en 

deskundigheid. Ook een uitleg over de financiering van het project hoort hierbij. Aan de hand van het 

programma van eisen kan er een subsidieaanvraag gedaan worden, en meestal is een achtervang voor 

een aantal woningen gewenst. Ook hulp bij de architectenselectie wordt door het begeleidingsbureau 

geboden (SEV, 2006).  

Het begeleidingsbureau speelt een grote rol bij het uitwerken van het ontwerp. Op basis van de 

ontwerpen van de architect kunnen de bouwkosten, grondkosten, en bijkomende kosten 

(ontwikkelkosten) worden bepaald. Voor het inzichtelijk maken van de VON-prijs van de woningen is 

een elementenbegroting een zeer nuttig middel. Een begeleidingsbureau met ervaring met CPO-

projecten kan hiervoor een goede inschatting maken (SEV, 2006). Zie ook het prijsvoorbeeld 

hieronder om een indicatie in kosten te krijgen van een nieuwbouwwoning middels CPO. 

 

Figuur 2: prijsvoorbeeld van de opbouw van kosten bij CPO. 

Andere zaken waar het begeleidingsbureau nauw bij betrokken is zijn de aanbesteding van de 

aannemer, de bouwvoorbereiding, de kavelverkoop, en de uitvoering van de bouw. Deze zaken 

worden vastgelegd in contracten, die worden opgesteld om een soepel proces te kunnen verlopen, 

zodat afspraken tussen de partijen helder zijn geformuleerd. Hierdoor weten partijen wat ze aan 

elkaar hebben, wat voor onderling vertrouwen zorgt (SEV, 2006). 

De noodzaak van een dergelijk adviesbureau wordt ook door veel gemeenten en provincies ingezien. 

In veel gebieden in Nederland worden CPO-projecten dan ook alleen gestimuleerd door de overheid 

wanneer er een professioneel deskundig bureau betrokken is bij de ontwikkeling van de woningen. 

Dit verplicht stellen van een begeleidingsbureau zorgt ervoor dat gemeenten minder risico lopen op 

een falend project, en provincies zeker weten dat subsidies goed besteed worden (Expertteam 

Eigenbouw, 2014).  
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De architect 

De architect is de deskundige op het technische en esthetische gebied en een belangrijke actor in de 

ontwerpfase van het project. De architect moet het project zo ontwerpen dat het past binnen het 

budget en de eisen van de opdrachtgever, voldoet aan de overheidsregels, en aan technische 

voorwaarden. De architect werkt in vier fases van ontwerp: het structuurontwerp 

(stedenbouwkundig ontwerp), het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp, en het technische 

ontwerp. Elk ontwerp gaat vergezeld van een kostenraming van de bouwkosten die de architect 

maakt, en die in elke fase verder uitgewerkt wordt. Zo wordt er in de eerste fasen voornamelijk 

gewerkt met kengetallen, en worden die steeds concreter wanneer keuzes vast komen te staan.  

De architect maakt een schetsontwerp op basis van het programma van wensen. Dit is een globaal 

stedenbouwkundig ontwerp waarop de hoofdvormen en –indeling van de bebouwing wordt 

uitgewerkt. Hierin wordt een schatting gemaakt van het aantal woningen, en een verkavelingsplan 

voor die woningen gemaakt. Ook wordt er een schets gemaakt van de vorm van de gebouwen, en de 

omgeving daaromheen. Soms is dit ontwerp al door een gemeente gemaakt. 

De architect sluit een overeenkomst met de vereniging op basis waarvan een offerte wordt 

uitgebracht. De architect werkt plannen in opdracht van de CPO-groep uit (Expertteam Eigenbouw, 

2014, p. 3). Omdat het aantal deelnemers in een CPO-project flexibel is, wordt het ontwerpen in 

veel gevallen organisch opgepakt: in stappen.  

Een grote betrokkenheid van de architect levert een meerwaarde op voor het te leveren maatwerk 

(Hemmen, 2004). Hierdoor wordt er voldaan aan individuele wensen maar worden er ook 

concessies gedaan voor de groep. Als er bijvoorbeeld een tussenpad gemaakt moet worden voor het 

bereikbaar maken van een woning, moet dan de gehele groep daarvoor betalen of alleen het lid 

waarvoor het pad bestemd is? De architect heeft hier dus een tweezijdige rol als mediator en als 

ontwerper. 

Het schetsontwerp wordt verfijnd in het voorlopig ontwerp waarin het op woningniveau wordt 

uitgewerkt in plattegronden en gevels. Hierbij is het van belang dat er voldoende interactie is tussen 

vereniging en architect, en dat beide partijen kunnen meedenken over het ontwerp. Zo dient de 

architect keuzemogelijkheden te geven aan de vereniging, zodat zij invloed heeft op de uitwerking. 

Het definitieve ontwerp volgt daar op, waar bouwsystemen, materialen, en installaties zijn uitgewerkt. 

Hierin worden de optielijst (voor op- uit- en aanbouwen) uitgewerkt, de constructies vastgelegd, en 

keuzes gemaakt over duurzaam bouwen. De definitieve plattegronden van de woningen komen hier 

ook in voor, zoals de keuken en de badkamer. Het technisch ontwerp wordt gemaakt met het bestek 

en is een uitgebreide uitwerking op basis waarvan de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en de 

uitvoering plaatsvindt. Daarnaast bieden deze tekeningen de basis voor het selecteren van een 

aannemer om het project te realiseren (BIEB, 2009) 

Bij de uitvoering van het project is de architect minder betrokken, en is er een opzichter die als 

vertegenwoordiger van de architect op de bouwplaats controle houdt. Deze opzichter checkt het 

bouwwerk en houdt toezicht op de naleving van het afgesproken contract voor de bouw van het 

bouwwerk. De opzichter is overigens niet in het onderhandelingsproces verder aanwezig en heeft 

dus vooral een uitvoerende functie (als intermediair). 
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2.2.3 Intermediairs 

De tweede groep actoren betreffen de ‘intermediairs’. Dit zijn de actoren die georganiseerd worden 

en worden ingeschakeld in het proces door de leading actors. Deze partijen zijn in principe minder 

betrokken bij de gehele ontwikkeling van de woningen. Hoewel sommige partijen hiervan een sterke 

onderhandelingspositie hebben, is de samenwerking voornamelijk contractueel op basis van een 

opdracht die gegund wordt door het collectief. De intermediairs hebben binnen het CPO-proces 

meestal een kleinere rol dan de leading actors.  

De belangrijkste partijen in dit verband zijn de aannemer, en externe financiers zoals provincies, 

woningcorporaties, projectontwikkelaars, en banken. De aannemer is een persoon of ondernemer 

die zich verbindt enige arbeid of leverantie onder bepaalde voorwaarden uit te voeren. Deze werkt 

een plan uit tegen een afgesproken prijs (de aanneemsom) volgens een bepaald plan (de tekeningen). 

Kortweg bouwt deze aannemer de woningen en is deze verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

ontwerp. Hiervoor schakelt een aannemer een uitvoerder en onderaannemers (stukadoors, 

schilders, metselaars, loodgieters) in. Een efficiënte inzet van deze aannemers kan de kosten stevig 

drukken, waardoor de woningen goedkoper gebouwd kunnen worden. De aannemer is een 

kapitaalkrachtige partij die ook woningen in achtervang kan nemen. Wanneer er bij een project één 

of twee woningen niet verkocht worden kan de aannemer hiervoor de risico’s opvangen (BIEB, 

2009).  

 

 

 

 

Figuur 3: de betekenis van een achtervang (De Jong, 2013). 

Ook projectontwikkelaars kunnen voor deze achtervang zorgen. Projectontwikkelaars zijn bedrijven 

die zich bezig houden met het ontwerpen, financieren, en bouwen van grote projecten. Het betreft 

hier met name vastgoedprojecten voor de bouw van kantoren, woningen, winkels of andere functies. 

In Nederland spelen deze vastgoedondernemers een grote rol in de woningbouwmarkt mede omdat 

ze veel gronden in bezit hebben. Ook bij CPO-projecten kunnen projectontwikkelaars in theorie 

betrokken zijn. Vaak hebben deze echter eisen aan de randvoorwaarden en wordt er een hoge 

grondprijs gevraagd omdat deze projectontwikkelaars marktpartijen zijn die winst moeten maken 

met een woningbouwproject (Buitelaar et al, 2012). Er is ook een tussenvorm waar bij Mede-

opdrachtgeverschap vereniging en ontwikkelaar samen opdrachtgever zijn. In hoofdstuk 1 bleek al dat 

dit in theorie een andere vorm van opdrachtgeverschap is. In de praktijk is deze opdeling echter niet 

altijd helder en liggen CPO-light en CPO erg dicht bij elkaar. De mate van zeggenschap van de 

vereniging geeft dan de doorslag. 

Woningcorporaties kunnen ongeveer dezelfde rol spelen, maar hebben de beperking dat ze zich met 

de kerntaak moeten bezig houden: het verkopen of verhuren van betaalbare (sociale) woningbouw. 

Woningcorporaties kunnen een grote rol spelen in CPO-projecten omdat ze ook in de 

voorfinanciering een aandeel kunnen hebben, en zo de zekerheid van de doorgang van het project 

kunnen vergroten. Er zijn dan ook verschillende CPO-projecten waarbij een corporatie betrokken is 

(BIEB, 2011).  

Achtervang:  Partij die woningen af neemt die niet verkocht worden en zo het afzetrisico 

verkleinen. Het afzetrisico wordt daarmee door die partij gelopen, en de verkoop van de woning 

geschied vervolgens via diezelfde partij. Niet-verkochte woningen komen voor omdat mensen 

afhaken als ze bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen krijgen. Het niet verkocht krijgen van een 

oude woning komt daarbij doorgaans voor. Partijen die de achtervang op zich nemen zijn 

kapitaalkrachtig zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, of aannemers. 
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Ook de provincie kan middels subsidies aan deze voorfinanciering helpen. Met name in Brabant heeft 

de provinciale subsidieregeling voor CPO vele mogelijkheden geboden voor bijvoorbeeld starters. 

Deze provinciale subsidie kan oplopen tot €4.000 per woning, die gebruikt mag worden voor de 

financiering van de bouwbegeleiding en de architect. 

Overige betrokken partijen bij het proces zijn de constructeur, die de bouwkundige berekeningen en 

tekeningen controleert, en overige adviseurs die door specialistische kennis in het project betrokken 

worden. Dit zijn bijvoorbeeld juristen voor de juridische procedure, milieukundigen voor een 

(asbest)sanering, of specialisten op het gebied van archeologie. Bovendien zijn er in sommige 

projecten wensen voor duurzame initiatieven, waarvoor adviseurs ingeschakeld moeten worden om 

een gedegen afweging te kunnen maken voor bijvoorbeeld gebruik van speciale materialen, zoals FSC-

gecertificeerd hout, en zonnepanelen. 

 

2.2.4 Objecten 

De objecten behoren tot de niet-menselijke entiteiten die onderdeel zijn van een associatie. De 

objecten behoren niet tot de factoren, maar hebben daar wel een grote invloed op. De objecten zijn 

simpelweg de middelen die een entiteit ter beschikking heeft om handelingen uit te voeren. Middels 

de aanwezige objecten hebben actoren dus de macht om dingen juist wel of juist niet te doen. Het 

gebruik van de objecten door de actoren heeft daarmee indirect invloed op het proces (Latour, 

2005, p. 248). 

Het ontbreken van objecten heeft daardoor ook invloed op het proces. De translatie vindt dus niet 

alleen bij onderhandelingen tussen actoren plaats, maar ook bij de afwezigheid of aanwezigheid van 

objecten (omschreven als capital). Zoals Law (1992) over zichzelf beschrijft, kan het ontbreken van 

objecten het menselijk handelen veranderen: “zonder mijn computer, boeken, kantoor, telefoon 

(physical capital) […]  zou ik geen socioloog zijn die papers schrijft en colleges geeft”. De derde vorm 

van objecten is social capital, waar normen, waarden en inzet voorbeelden van zijn. Objecten worden 

in de ANT-theorie net zo belangrijk als de actoren bevonden.  

Dit loopt uiteen in allerlei objecten zoals de bakstenen van de aannemer, maar ook het geld dat een 

toekomstige bewoner ter beschikking heeft. Ook een begeleidingsbureau heeft objecten, zoals een 

presentatie of een inschrijvingsformulier. De architect heeft dan weer plattegronden, en software 

voor het maken van ontwerpen. Ook een af te geven omgevingsvergunning van de gemeente kan als 

object worden gezien. Bovendien is de locatie een object omdat CPO in principe overal mogelijk is, 

maar een locatie niet altijd direct beschikbaar is (SEV, 2006). Denk bijvoorbeeld aan een project waar 

herstructurering nodig is, en sloop onderdeel vormt van het project.  

Een belangrijk object bij vastgoedprojecten betreft de financiën. Wanneer een bank geen financiering 

wil verlenen is de kans groot dat een project niet zal slagen. Bovendien kan een toekomstige 

bewoner niet aan een project deelnemen als de voorfinanciering niet gefinancierd kan worden. Een 

voorfinanciering en/of achtervang door bijvoorbeeld een woningcorporatie kan dan soelaas bieden. 

De aan- of afwezigheid van dergelijke objecten is derhalve essentieel voor partijen om te kunnen 

participeren in een proces.  

Doordat objecten en actoren invloed op elkaar hebben vindt er dus translatie plaats. Door het 

collectief handelen met menselijke en niet-menselijke entiteiten ontstaat er dan ook een situatie 

waarin rationeel gehandeld wordt (Latour, 2005). Om dit rationele handelen te kunnen verklaren is 
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het essentieel om te kijken hoe actoren bepaalde objecten inzetten. Dit handelen van actoren wordt 

nader geïdentificeerd in de samenwerkingstheorie in paragraaf 2.3.  

 

2.3 De factoren  

De samenwerking tussen diverse betrokken actoren is in een CPO-proces erg belangrijk, omdat het 

de uitkomst van het project direct bepaalt. Partijen die deelnemen aan het proces kunnen de 

uitkomst beïnvloeden omdat de uitkomst van een proces niet van tevoren vaststaat. Voor dit 

onderzoek wordt onderzocht wat de verschillende doelstellingen van de partijen zijn in het begin van 

het proces, en of deze doelstellingen zijn behaald tijdens het proces. De effectiviteit van het proces 

ligt daarmee aan de samenwerking tussen de betrokken partijen.  

 

2.3.1 Samenwerkingstheorie 

De Collaborative Planning Theory biedt voor het inschatten van de samenwerking 

aanknopingspunten omdat deze een beeld geeft van hoe partijen zouden moeten samenwerken voor 

een effectief procesverloop (Healey, 2003; 2006). Samenwerking is van belang voor het bereiken van 

consensus tussen betrokken partijen. Die consensus biedt de sleutel tot effectieve processen, omdat 

de problemen, de strategieën, en de richting van het proces dan gedeeld worden. Kortom, met 

samenwerking ontstaat er begrip tegenover elkaar wat zorgt voor institutional coherence (Healey, 

2006). 

In een proces hebben de betrokken actoren verschillende belangen, die kunnen leiden tot conflicten. 

Deze conflicten kunnen alleen opgelost worden door in gesprek met elkaar te gaan en de discussie 

niet te vermijden. De dialoog zoeken biedt dan ook consensus tussen partijen. Voor het bij elkaar 

brengen van vraag en aanbod speelt communicatie dan ook een cruciale rol (Habermas, 1981). 

Een praktijkvoorbeeld bij een CPO-project is een tegenwerkende gemeente als grondeigenaar de 

grond duur wil verkopen, waardoor de stichtingskosten voor het collectief stijgen. Door te 

onderhandelen ontstaat er echter bewegingsruimte voor het komen tot oplossingen. Ook 

onduidelijkheden over de randvoorwaarden van de gemeente, slechte afspraken met een architect, of 

een stringente houding van de aannemer zorgen voor conflicten, die middels onderhandelingen 

kunnen worden tenietgedaan.  

In tegenstelling tot de ANT uit de vorige paragraaf stelt de samenwerkingstheorie van Healey (2006) 

dat niet alleen het handelen van actoren beïnvloed wordt, maar dat het handelen van de actoren zelf 

ook het proces beïnvloed. Met de samenwerkingstheorie kunnen er dus factoren geïdentificeerd 

worden die van invloed zijn op het CPO-proces. De theorie maakt hiervoor onderscheid tussen een 

viertal beïnvloedingsfactoren (Healey, 2006; Van ’t Verlaat, 2008): 

1. Organisatie: de manier waarop partijen georganiseerd zijn voor het proces; 

2. Participatie: de manier waarop de partijen aan het proces participeren; 

3. Instituties: de manier waarop de instituties tussen de partijen verdeeld zijn; 

4. Kennis: de mate van kennis en ervaring die partijen hebben over het proces. 

Deze factoren bieden de basis voor het onderzoek zelf, en voor de casussen die onderzocht worden 

in hoofdstuk 4. De factoren vormen daarmee de leidraad voor het verdere onderzoek. In 
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onderstaande tabel staan de factoren, en de daarbij behorende belangrijke uitgangspunten. Voorts 

zullen deze factoren worden toegelicht. 

 

1. Organisatie 

 

 

2. Participatie 

 

3. Instituties 

 

4. Kennis 

 

Samenstelling 

 

Zeggenschap 

 

Macht 

 

 

Ervaring 

 

Houding / beleid 

 

Voortgang 

 

 

Bestuur / politiek 

 

 

Bekendheid 

 

Belangen / keuzes 

 

 

Interactie 

 

Wetten en regels 

 

 

Deskundigheid 

 

Visie 

 

 

Betrokkenheid  

 

Randvoorwaarden 

 

Vertrouwen / 

informatie 

 

Tabel 6: de vier factoren die het proces beïnvloeden (naar: Healey, 2006; Van ’t Verlaat, 

2008). 

 

Zoals al is gesteld hebben de actoren en factoren invloed op elkaar (de translatie) en spelen objecten 

daarin een grote rol. Zo kan de locatie van grote invloed zijn op de voortgang van een project 

bijvoorbeeld bij vervuiling, en kan een gebrek aan kennis leiden tot een gebrek aan financiën 

bijvoorbeeld als banken geen hypotheek willen verstrekken. Ook kunnen bijvoorbeeld macht en 

ervaring zorgen dat er binnen een organisatie veel vertrouwen is in een project. De factoren zijn 

voor dit onderzoek op deze manier geordend om een onderscheid te kunnen maken.  

 

2.3.2 Organisatie 

De eerste factor is van belang om de organisatie van de actoren te onderscheiden. Dit gaat dus om 

de manier waarop de actoren zijn georganiseerd. Het gaat hierbij om de samenstelling van de 

actoren, de houding die een actor heeft, en de belangen die een actor heeft. De samenstelling van 

een partij bepaalt namelijk welke belangen een partij wil nastreven. Bij CPO is de opdrachtgever een 

groep, waardoor meerdere individuele belangen kunnen optreden. Of de groep in een vereniging of 

stichting is georganiseerd heeft hier bijvoorbeeld invloed op omdat een vereniging over het algemeen 

meer democratisch georganiseerd is dan een stichting. Het collectief heeft dan als belang om de 

wensen van de leden van de vereniging te verwezenlijken.  

Afspraken over de organisatie van het collectief worden vastgelegd in statuten. De manier waarop 

beslissingen worden genomen speelt hierin mee. In een vereniging wordt dit gezamenlijk gedaan 

terwijl bij een gemeente de gemeenteraad of het college van B&W beslist. Qua samenstelling van de 

partijen geldt daardoor dat hoe groter de groep is, hoe complexer het proces wordt. Er moeten dan 

meer concessies worden gedaan met mensen die allemaal een belang en mening hebben. Het werken 

in een grotere groep vergroot dus de complexiteit van processen (Heywood, 2004). Hoewel de 
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dialoog hierdoor niet eenvoudiger wordt, leidt het wel tot meer en betere afspraken tussen die 

partijen (Healey, 2006, p. 139). 

Voor de ontwikkelvereniging wordt een groepsgrootte van 20-40 huishoudens als ideaal beschouwd 

(Expertteam Eigenbouw, 2014, p. 2). Er zijn voorbeelden van bijna 100 woningen (zoals Kersentuin in 

Utrecht waar 94 woningen zijn gerealiseerd) maar ook hier is een fasering dan gewenst. CPO is 

daarom een vorm van woningbouwontwikkeling die vooral kleinschalig wordt toegepast (BIEB, 2011). 

Alvorens er een besluit kan worden genomen, dienen alle stemmen gehoord te worden. In 

verenigingen is een besluit te maken met meerderheid van stemmen, hoewel er ook kan gekozen 

worden voor een benodigde meerderheid van 66%. Voor procedurele doeleinden wordt ook vaak 

het bestuur gemandateerd zelf beslissingen te nemen. Hiermee neemt de organisatiekracht en 

doelmatigheid van het collectief toe (BIEB, 2009). 

De opstelling, invalshoek of houding van een partij speelt in de organisatie ook mee. Een liberale, 

socialistische of neoklassieke rol van de overheid bepaalt bijvoorbeeld welke instrumenten door een 

gemeente worden ingezet. Bij een socialistische aanpak zal de bouwgroep bijvoorbeeld veel invloed 

op het bestemmingsplan mogen uitoefenen, terwijl bij een liberale insteek de regels van het plan zo 

gedefinieerd worden dat de markt vrij wordt gelaten in zijn mogelijkheden.  

De invalshoek van een partij bepaalt de belangen van die partij en daarmee ook de manier waarop 

keuzes gemaakt worden. Keuzes worden dus voor een deel bepaald door de houding van de 

betreffende partij. Er spelen echter meer dingen mee, zoals macht, politiek, vertrouwen, 

transparantie, en deskundigheid die deze keuzes beïnvloeden. Ook andere partijen hebben daarmee 

invloed op de keuze die gemaakt wordt. De deskundigheid van het begeleidingsbureau kan 

bijvoorbeeld een doorslaggevende factor zijn om voor een bepaalde architect te kiezen.  

Een actieve of een faciliterende houding kan ook de uitkomst bepalen, omdat het kan resulteren in 

een actieve werving van bewoners, of juist veel aan de bewoners zelf over te laten. Deze keuzes 

maken het dat partijen rationeel handelen, omdat zij handelen naar hun te behalen doel. Ondanks dat 

er een scheiding tussen overheid (gemeente), markt (begeleiding, architect) en opdrachtgever 

aanwezig is, zijn de partijen dus sterk afhankelijk van elkaar. De houding of opstelling van een partij is 

van belang omdat hierdoor concessies kunnen ontstaan.  

Hiermee in lijn staan de belangen van de verschillende actoren. De verschillende belangen die partijen 

hebben zoals het behouden van ruimtelijke kwaliteit, een zo mooi mogelijke woning, een zo soepel 

mogelijk proces, en zekerheid van financiering, zorgen er voor dat er compromissen gesloten moeten 

worden tussen partijen. Die relaties tussen partijen staan in onderling afgesloten contracten en 

overeenkomsten. Dit kan gaan om veel aspecten binnen het proces: van het kiezen van een locatie 

tot het kiezen van een architect. Ook gemeenten moeten compromissen sluiten, om flexibiliteit en 

toch ook zekerheid te bieden. Voor het sluiten van compromissen is onderling vertrouwen 

noodzakelijk. Opvallend daarbij is dat dit bij CPO een grote rol speelt, terwijl dit bij traditionele 

woningbouw doorgaans door één partij wordt gedaan (Deloitte & TU Delft, 2010). 

Habermas (1981) stelt daarnaast dat communicative rationality alleen ontstaat wanneer de dialoog 

wordt gezocht voor het nastreven van een bepaald belang. Dit betekent dat rationele keuzes alleen 

worden gemaakt wanneer een bepaalde partij een duidelijke visie heeft. Hoe duidelijker deze visie is, 

hoe beter partijen tot consensus kunnen komen. Onzekerheden van het CPO-proces maker de visie 

doorzichtiger, zoals de planning die bij een dergelijk proces flexibel moet zijn. De flexibiliteit van 
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CPO heeft daarmee voordelen voor het inspelen op verandering, maar ook onzekerheid over de 

doorlooptijd van een project (Healey, 2003; SEV, 2006).  

 

2.3.3 Participatie 

Participatie bij processen gaat om de mate van samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit 

wordt ook wel het interactieve proces genoemd. De mate van interactie is belangrijk om te 

onderzoeken, omdat door interactie claims, prioriteiten en strategieën worden verwezenlijkt 

(Habermas, 1981). Het interactieve proces gaat over de manier waarop de dialoog plaatsvindt en 

consensus wordt gezocht bijvoorbeeld door het sluiten van compromissen (Healey, 2006).   

De mate van participatie in een proces is meetbaar te maken. De betrokkenheid van de partijen in 

het proces speelt hierin een rol. De participatieladder van Arnstein (1969) biedt hiervoor inzicht. 

Met deze ladder kan namelijk bepaald worden wat de zeggenschap en invloed is van burgers bij een 

bepaald project. Daardoor is de ladder vooral geschikt voor gemeenten om in te schatten welke 

graad van participatie binnen een bepaald beleid geschikt is (Healey, 2006, p. 27). CPO staat in dat 

opzicht op de 7de trede: delegated power. 

De medewerking van de gemeente vormt een sleutelrol in het CPO-project. Is er geen medewerking 

van de gemeente, dan kan een project niet slagen. Er kan zowel bestuurlijke als ambtelijke tegenstand 

optreden. Dit kan uiteenlopende motieven hebben zoals politieke overtuiging, of inhoudelijke 

tegenargumenten zoals geluidoverlast of een te hoge bebouwingsdichtheid. Bestuurlijke steun van een 

wethouder kan een project daarbij juist stimuleren. Ambtelijke medewerking kan de procedure ook 

ten goede komen. Uiteraard moet de gemeente daarvoor zelf afwegen of zij de bevoegdheden willen 

delegeren aan een collectief (Healey, 2006, p. 230).  
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Figuur 3: de participatieladder ingedeeld naar woningbouwvorm (gebaseerd op 

Arnstein, 1969, p. 217). 

 

Bij toepassing van de participatieladder (figuur 4) voor CPO wordt duidelijk dat traditionele 

woningbouw een ander soort beleid vergt dan CPO. Burgers hebben bij CPO namelijk meer invloed 

omdat ze als opdrachtgever veel zeggenschap hebben over het project. CPO staat daarom hoger 

geplaatst op de participatieladder dan traditionele woningbouw. De mate van participatie ligt 

evenzeer aan de situatie van het proces. Zo is de initiatiefnemer vaak een dominante actor in een 

proces, maar ligt deze taak niet altijd bij dezelfde actor. Het initiatief ligt namelijk bij een groep 

actieve particulieren of bij een actieve gemeente (Expertteam Eigenbouw, 2014).  

Degene die zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft draagt een groot deel van het risico. Dit 

hoeft niet per definitie een financieel risico te zijn, omdat dit vaak uitbesteed wordt, maar betreft 

juist het slagen van het project. Het collectief moet daarom beslissingen durven nemen, en te zorgen 

voor het verspreiden van informatie. Het collectief dient daarbij de verantwoordelijkheid te durven 

nemen, maar moet deze ook van de andere partijen krijgen (Baltus, Rauws & Zandvoort, 2013). 

De CPO-groep bepaalt in principe de voortgang van het CPO-proces. Die groep heeft daarvoor een 

vooruitstrevend bestuur nodig dat betrokken is bij het project. Het project heeft dan ook een aantal 

trekkers nodig, mensen die veel inspanning leveren om de voortgang in het proces te houden 

(Expertteam Eigenbouw, 2014, p. 4). Het is daarvoor belangrijk dat binnen de groep ook consensus 

optreedt. Zo moet er overeenstemming zijn over de onderlinge verwachtingen zoals de tijdshorizon, 
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en de prijsklasse(n). Om een goed beeld hiervan te verkrijgen is inzicht in de financiële mogelijkheden 

van de leden essentieel.  

Interactie tussen de partijen is gewenst voor betrokkenheid van partijen binnen het CPO-proces. Dit 

kost veel tijd voor de bouwer, maar zorgt voor binding met de anderen binnen de vereniging. Die 

betrokkenheid zorgt voor sociale cohesie, en de buurtvereniging is al opgericht (De Regie, 2009). 

Voor verandering is een actieve houding van alle partijen benodigd waarbij alle betrokken partijen 

moeten meedoen in het proces (Healey, 2006). Zoals al is beschreven is deze betrokkenheid van 

iedere partij bij CPO van belang, omdat het proces anders geen voortgang ondervindt. 

Het aangaan van de dialoog zorgt dus voor interactie, die daardoor weer zorgt voor consensus. 

Hiervoor is een open houding van alle partijen gewenst. De mate waarin de opdrachtgevers ambities 

hebben om er wat van te maken speelt hierin ook een rol. De motivatie is daarmee een sterke 

trekker in positieve zin bij het proces (Expertteam Eigenbouw, 2014). Een stroeve interactie zorgt 

daarentegen voor het bemoeilijken van het behalen van consensus. Zonder interactie wordt er 

namelijk niet deelgenomen aan het proces, en is er ook geen voortgang (Healey, 2006). Participatie is 

bij CPO-projecten essentieel, omdat bij een gebrek hieraan het project niet van de grond komt. 

   

2.3.4 Instituties 

De interacties die plaatsvinden worden volgens Giddens (1984) door structuren bepaald. Betrokken 

partijen nemen dan ook een positie in die is gerelateerd aan de structuur die er binnen de instituties 

bestaat. Partijen werken daarmee volgens routines die zijn ingeburgerd in het dagelijks leven. De 

structuren bepalen niet alleen het handelen van de partijen, maar het handelen bepaalt ook de 

structuren. De instituties zijn dus principes die bepalen wat er gedaan zou moeten worden en wie 

dat zou moeten doen. CPO is niet geheel passend binnen de bestaande structuren, waardoor CPO 

vaak tegen problemen aan loop die de oorzaak zijn van de instituties zoals die bestaan. 

Uit de ANT blijkt dat het veranderen van de middelen effect heeft op het proces. Giddens (1984) 

stelt daarenboven dat het veranderen van de regels, en de manier van denken ook van invloed zijn op 

het proces. De veranderingen hebben als gevolg dat de structuren mee veranderen. Hierdoor 

verandert de rolverdeling van de verschillende betrokken partijen. 

De rolverdeling is gebaseerd op de verdeling van machten in een proces (Giddens, 1984; Healey, 

2006; Innes & Booher, 2004). Macht kan namelijk als maatstaf worden genomen om te onderzoeken 

of er sprake is van gelijkwaardige behandeling (of sociale rechtvaardigheid). Het is belangrijk om na te 

gaan waarom iemand macht gebruikt in een proces en wat die partij daarmee wenst te bereiken. De 

volgende redenen worden hiervoor gegeven: 

 Beperkingen aan anderen opleggen; 

 Een proces mogelijk maken of vormgeven; 

 Zorgen voor participatie; 

 Uitkomsten beïnvloeden; 

 Kansen bieden; 

 Andere partijen helpen. 

Healey (2006) geeft aan dat hiërarchie in organisaties een belangrijk aspect is. Een hiërarchische 

sturing leidt tot bureaucratie, macht, en/of routines. Deze zijn ingebed door structuren die tussen de 
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stakeholders zijn ontstaan. Toch veranderen de structuren, die leiden tot nieuwe organisaties en 

relaties tussen partijen. Er is een transitie gaande waarbij hiërarchische organisatieprocessen 

overgaan in flexibele organisatievormen, waarbij netwerken van meerdere partijen worden gevormd.  

Bij CPO is de machtsverhouding duidelijk anders te identificeren dan bij traditionele woningbouw. 

Partijen moeten meer samenwerken voor consensus omdat de macht onder meerdere partijen 

verdeeld is. Het Rijksbeleid dat gericht is op burgerparticipatie en initiatieven van onderaf past 

hierbinnen. Aangezien deze machtsverhouding dus met CPO aan het veranderen zijn, betekent dus 

dat de structuren aan het veranderen zijn. Waar voorheen de nadruk lag op top-down planning, 

wordt er steeds meer ruimte geboden voor bottom-up planning (Niemans & Slegh, 2014). 

Niet alleen de terugtredende overheid heeft effect op de veranderende machtsverhoudingen, maar 

ook het feit dat burgers meer zeggenschap over hun woning willen hebben speelt hierin mee. CPO is 

echter niet passend binnen de bestaande structuren, waardoor CPO vaak tegen problemen aan loopt 

die de oorzaak zijn van de instituties zoals die bestaan (RIGO, 2010). 

Op het gebied van macht spelen op de woningmarkt grondposities een grote rol. De grondmarkt 

wordt daarmee als te identificeren institutie gezien. Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het 

aanbod van kavels, wat zorgt voor een bepaalde grondprijs. Het schaarse aanbod van kavels voor 

CPO zorgt er voor dat deze grondprijs wordt opgedreven. Dit bemoeilijkt het proces, omdat de 

financiering lastiger te verdelen wordt (De Jong, 2013). Voordelig in een CPO-project is het dan ook 

wanneer een gemeente of woningcorporatie gronden in bezit heeft die voor CPO in aanmerking 

komen. Doordat deze partijen andere belangen hebben dan ontwikkelaars zal de grondprijs gunstiger 

zijn, waardoor de ontwikkeling van betaalbare woningen meer kans maakt (SEV, 2006). 

De belangrijkste instituties binnen CPO zijn de regels of randvoorwaarden die de gemeente stelt 

voor het project. Zoals gesteld zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het 

stedenbouwkundig plan, en de commissie van Welstand (of beeldkwaliteit) hiervoor de belangrijkste 

instrumenten. Deze instrumenten bieden mogelijkheden om verboden en geboden op te leggen aan 

andere partijen. Er wordt dus macht gebruikt door gemeenten om belangen na te streven. Voor een 

goed proces is het noodzakelijk dat deze van tevoren helder zijn opgesteld, goed gecommuniceerd 

worden, en er niet tussentijds vanaf wordt geweken (SEV, 2006). 

 

2.3.5 Kennis 

Nederland kent geen lange geschiedenis met vormen van zelfbouw en er is dan ook weinig ervaring 

met het middel. In tegenstelling tot België en Duitsland is zelfbouw in het algemeen niet populair en is 

er in Nederland een integrale woningbouwontwikkeling in de cultuur ingebakken, die wordt 

gedomineerd door onder andere projectontwikkelaars. Zelfinitiatief van de burger was daarin 

nauwelijks aanwezig (DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012). 

Om de bouw van woningen middels CPO mogelijk te maken dient er voldoende ervaring en kennis 

aanwezig te zijn. Een gebrek aan kennis zorgt voor een stroperig proces en onduidelijkheden voor 

alle partijen. Met name het collectief en de gemeente zijn niet bekend met het werken met CPO. 

Daarentegen zijn er bureaus die gespecialiseerd zijn in CPO en kennis kunnen bieden. 

Het collectief is een onervaren partij, omdat mag worden aangenomen dat de leden nog nooit een 

eigen woning hebben ontwikkeld. Burgers zijn – ondanks grote verschillen per regio – nauwelijks 
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bekend met de woningbouwvorm en hebben dan ook weinig ervaring met CPO-projecten. De 

burger is daarom vrijwel altijd nieuw in het proces. Er zijn dan ook veel mensen die van tevoren niet 

eens weten wat CPO betekent (SEV, 2006).  

De gemeente is in sommige gevallen wel bekend met CPO en in andere gevallen niet. Er zijn dus 

gemeenten die totaal geen ervaring hebben met CPO en daardoor bijvoorbeeld problemen hebben 

met het inrichten van het bestemmingsplan en het opstellen van randvoorwaarden die de ruimtelijke 

kwaliteit waarborgen (De Jong, 2013). Te strenge of onduidelijke randvoorwaarden zorgen voor 

beperkingen in het proces en belemmeren de voortgang ervan.  

Om dit gebrek aan kennis en ervaring van deze partijen op te vangen zijn er marktpartijen die hierin 

adviseren, en kennis delen om een CPO-project van de grond te krijgen. De meeste ervaring ligt bij 

begeleidingsbureaus, hoewel er maar een handvol landelijke bureaus zijn die CPO al geruime tijd 

begeleiden. Ervaring is echter benodigd voor een goede begeleiding (BIEB, 2011).  

CPO is al decennialang een nichemarkt, waardoor enkele partijen veel ervaring met het proces 

hebben. Deze begeleidingsbureaus geven de overige partijen advies en begeleiding bij het realiseren 

van een CPO-project. Zo worden gemeenten bijvoorbeeld geadviseerd over de inzet van juridische 

instrumenten en wordt aan burgers expertise geboden voor het ontwikkelen van een eigen woning. 

Ook kan het begeleidingsbureau een grote rol spelen bij het werven van kapitaalkrachtige instellingen 

om financiën ter beschikking te krijgen.  

Daarnaast is de ervaring van de architect in CPO-processen belangrijk. Voor een architect wordt 

immers meer gevraagd dan alleen het opstellen van een tekening. Bij CPO is het in gesprek gaan met 

de opdrachtgever (de bouwers) voor de architect essentieel. Niet elke architect heeft deze kennis en 

kunde in huis, en het betreft een hele omschakeling voor veel ontwerpers (STAWON, 2006, p. 32).  

Opvallend is dat wanneer partijen onbekend zijn met CPO het inschatten van risico’s erg moeilijk 

blijkt. Met name voor het regelen van de financiering van het project kan dit tot moeilijkheden leiden. 

Banken zien de open procesvorm geleid door burgers als onervaren projectontwikkelaars als een 

risico en zijn daarom terughoudend en verstrekken geen hypotheek (Baltus, Rauws & Zandvoort, 

2013). Het verschilt per geval of een bank of corporatie weet hoe CPO werkt en dus wel of niet 

meewerkt aan het project. Strengere eisen voor hypotheken maken dit proces niet gemakkelijker 

(SEV, 2010). Het gebrek aan informatie en kennis is hier tekenend. Het weghalen van dit gebrek zal 

het CPO-proces dan ook positief beïnvloeden. 

Zoals gesteld kan er alleen consensus optreden wanneer er sprake is van vertrouwen. Habermas 

(1981) stelt dat dit alleen mogelijk is wanneer informatie door stakeholders wordt vrijgegeven en er 

op dit gebied transparant gehandeld wordt. Keuzes kunnen namelijk alleen gemaakt worden op basis 

van relevante informatie. Het delen van informatie zorgt dus voor netwerksamenwerking en 

consensus en is essentieel voor het genereren van kennis. Hierdoor leveren burgers vooral 

persoonlijke informatie, professionals vooral inhoudelijke informatie, en overheden vooral 

voorwaardelijke informatie (Innes & Booher, 2004).  

 

2.4 Operationalisering 

Het theoretische kader biedt de mogelijkheid om bepaalde aspecten van het onderzoek meetbaar te 

maken. Door het meetbaar maken van de deelvragen van het onderzoek is het mogelijk om de 
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gevonden entiteiten van het CPO-proces in de praktijk te kunnen toetsen. Hierdoor kan er in het 

empirische deel van dit onderzoek antwoord gegeven worden op de deelvragen. Om een overzicht 

te bieden van de gegeven theorie is het conceptueel model opgesteld.  

Conceptueel model 

Het conceptueel model vormt een visuele weergave van de theorie die in het theoretisch kader is 

beschreven. Uit dit kader is gebleken dat in een CPO-proces zowel menselijke als niet-menselijke 

entiteiten voorkomen. Dit behelst ten eerste de Actor Network Theorie (ANT) voor het 

achterhalen van de actoren in het CPO-proces. Daarbij is gebleken dat de objecten van invloed zijn 

op de handelingen die de actoren doen. Die beïnvloeding van de entiteiten wordt translatie genoemd. 

De ‘leading actors’ zijn de vier actoren die veel invloed op het CPO-proces hebben en zijn in dit 

onderzoek: het collectief, de gemeente, het begeleidingsbureau, en de architect.  

Ten tweede resulteert de Collaborative Planning Theory (samenwerkingstheorie) in het uitfilteren 

van de belangrijkste factoren die de samenwerking tussen de actoren beïnvloeden. De factoren 

verschillen per fase, omdat de structuren veranderen door handelingen en de handelingen 

veranderen door de structuren. De factoren zijn: organisatie, participatie, instituties, en kennis. 

 

Figuur 4: het conceptueel model van het onderzoek. 
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De geïdentificeerde entiteiten bieden de mogelijkheid om te kijken welke factoren invloed hebben op 

de voortgang van het proces. Hiermee kan worden gesteld hoe de actoren op de negatief van invloed 

zijnde factoren kunnen inspelen. Door theorie empirisch te toetsen, komt naar voren welke 

entiteiten in het CPO-proces daadwerkelijk van invloed zijn, en is het mogelijk aanbevelingen te doen 

op welke manier de doelstellingen voor de actoren effectiever behaald kunnen worden. 

Objecten en fasen 

In de theorie vormen de objecten en de fasen entiteiten die in het onderzoek meegenomen dienen te 

worden. Mede hierom worden deze twee entiteiten in het conceptueel model opgenomen. In de 

uitwerking van de casussen en conclusies en aanbevelingen zijn de objecten achter niet specifiek per 

object of per fase genoemd, en zijn ze dus ook niet in de paragraafstructuur van de scriptie terug te 

vinden.  

Dit betekent overigens niet dat de objecten en fases niet relevant zijn voor het onderzoek. De 

objecten die de actoren tot hun beschikking hebben (statuten van de vereniging, financiën) komen 

weldegelijk terug in de verdere hoofdstukken van het onderzoek. Daarnaast zijn de fases gebruikt om 

de casussen chronologisch in kaart te brengen. Dit heeft veel invloed omdat de invloedsfactoren per 

fase kunnen verschillen. Wanneer een factor in een fase dus van belang is, dan wordt dat expliciet 

vernoemd.  
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3. Methodologie 

 

In dit hoofdstuk zijn criteria beschreven die van belang zijn om wetenschappelijk relevant onderzoek 

te doen. Aan de hand hiervan wordt verklaard welke onderzoeksstrategie is gekozen en waarom 

bepaalde onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Vervolgens wordt beschreven welke casussen zijn 

gekozen, en op welke manier de onderzoeksdata is verzameld. 

 

3.1 Criteria 

Bij wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om de drie criteria voor wetenschappelijk 

onderzoek te onderkennen. Hierdoor kan namelijk geëvalueerd worden of het onderzoek 

verantwoord is opgesteld. De drie belangrijkste criteria (of onderdelen) die in de literatuur worden 

beschreven voor de wetenschappelijke methode zijn hieronder opgesomd (Boeije, ’t Hart & Hox, 

2009): 

 Betrouwbaarheid: de betrouwbaarheid betreft de consistentie van de meting. Dit betekent dat de 

data niet tegenstrijdig moet zijn. Bovendien moet de data stabiel zijn om relevante conclusies te 

kunnen trekken. Een onderzoek wordt als stabiel erkend als er onder veranderende 

omstandigheden geen verstoring plaatsvindt in de getrokken conclusies. 

 Validiteit: de validiteit van het onderzoek betreft de geldigheid van het onderzoek. Het is namelijk 

essentieel dat het onderzoek meet wat er gemeten zou moeten worden. De stellingen dienen 

dus aan te geven wat er onderzocht moet worden. Wanneer dit niet het geval is, dan is het niet 

mogelijk om te generaliseren, en verbanden te leggen tussen factoren. Een overig kenmerk van 

validiteit is dat de bevindingen geldig moeten zijn in de tijd en context waarin het onderzoek is 

gehouden.  

 Reproduceerbaarheid: de replicability van het onderzoek betreft dat er eenzijdige resultaten uit 

het onderzoek moeten komen als het onderzoek overgedaan zou worden. Waarnemingen die 

dus onder dezelfde omstandigheden herhaald worden zouden dezelfde uitkomsten moeten 

genereren.  

 

3.2 Strategie 

Om een strategie te bepalen is het van belang om drie kernbeslissingen te maken. Door het maken 

van de drie kernbeslissingen is het namelijk mogelijk om een wetenschappelijk verantwoord 

onderzoek te genereren. De drie kernbeslissingen worden hieronder als vraag geschetst, waarna de 

beslissing is beschreven (Verschuren en Doorewaard, 2007, p. 160): 

 Is er voor het onderzoek empirisch of bureauonderzoek vereist? 

Deze vraag behelst het onderzoeksontwerp (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). Om de onderzoeksvraag 

te kunnen beantwoorden is er zowel bureauonderzoek als empirisch onderzoek vereist. Mede 

hierdoor bestaat dit onderzoek uit een theoretisch alsook uit een empirisch gedeelte. Om empirisch 

onderzoek te doen en dit onderzoek te structureren is namelijk kennis van CPO en het proces 

vereist. Voor wat betreft de eerste kernbeslissing is dus het empirische ontwerp toegepast, die 
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vooraf is gegaan van een literatuurstudie (uit hoofdstuk 1 en 2). In paragraaf 3.3 en paragraaf 3.4 

wordt dieper ingegaan op de toepassing van beide ontwerpen.  

 Is het gewenst om de breedte of de diepte van het onderwerp te onderzoeken? 

Voor het onderzoek is het van belang dat onderliggende gedachten en motieven van bepaalde keuzes 

aan het licht komen. Hiervoor is diepgaand onderzoek nodig. Hierbij is het niet alleen van belang wat 

de actoren in het proces doen, maar ook waarom deze handelingen worden gedaan. Op deze manier 

kan het CPO-proces beter begrepen worden. Voor dit onderzoek is het derhalve gewenst om de 

diepte van het onderwerp te onderzoeken.  

 Is  er voor het onderzoek kwantitatief of kwalitatief onderzoek vereist? 

Om aanbevelingen te kunnen doen voor de actoren in het CPO-proces moet bepaald worden hoe de 

factoren empirisch invloed hebben op de voortgang van dat proces. Voor het beantwoorden van 

deze vraag is er voor gekozen om kwalitatief onderzoek te doen. Deze keuze is gemaakt omdat er 

niet naar verhoudingen (statistische gegevens) gezocht wordt, maar naar meer diepgaande informatie. 

Kwalitatief onderzoek omvat deze meer diepgaande invalshoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Kwalitatief onderzoek richt zich op het proces en geeft meer een beeld van wensen, ervaringen, 

meningen, en behoeften (hoe en waarom) dan kwantitatief onderzoek (wat en hoeveel) (Boeije, ’t 

Hart & Hox, 2009).  

Hiernaast zijn er nog andere argumenten om voor kwalitatief onderzoek te kiezen. Zo is er – in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld enquêtes – de mogelijkheid om door te vragen, en de methodiek 

tijdens de looptijd van het onderzoek aan te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten. Bij 

kwalitatief onderzoek wordt er meer door de ogen van de participanten gekeken waardoor het meer 

theorie-vormend is dan kwantitatief onderzoek (meer theorie-testend) (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009).  

 

3.3 Literatuurstudie 

Voor dit onderzoek is begonnen met een literatuurstudie die de theorie betreffende het CPO-proces 

in kaart brengt. Dit betreft ten eerste de definiëring als (historische) ontwikkeling van CPO als 

woningbouwvorm en ten tweede de uiteenzetting van het proces, die de fases, de objecten, de 

actoren, en de relaties tussen de actoren in een CPO-proces weergeven. Door deze literatuurstudie 

is kennis verzameld die benodigd is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.  

De literatuurstudie en de theoretische uitwerking heeft geleid tot een analysekader waarmee de 

eerste vier deelvragen van het onderzoek beantwoord kunnen worden. De conclusies die hieruit 

getrokken zijn, zijn beschreven in paragraaf 5.1.1 en paragraaf 5.1.2. Om de rest van de deelvragen te 

beantwoorden is in het tweede deel van het onderzoek empirisch onderzoek gedaan. 

 

3.4 Casestudies 

Voor het onderzoeken van factoren die invloed hebben op het CPO-proces wordt in dit onderzoek 

de casestudiemethode gebruikt. De casestudie kan zowel voor kwantitatief als kwalitatief onderzoek 

gebruikt worden (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). In dit onderzoek is er voor gekozen om kwalitatief 
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onderzoek te doen, omdat deze vorm geschikt is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen, 

zoals bleek uit paragraaf 3.2. 

Een kenmerk van de casestudiemethode is een arbeidsintensieve dataverzameling waarmee meer in 

de diepte dan breedte wordt gewerkt (Verschuren en Doorewaard, 2007, p.84). Omdat er in dit 

onderzoek voor is gekozen om de diepte in te gaan, is de casestudie een goede methode om het 

onderzoek in te vullen. Wanneer het in een geval nodig blijkt om op een bepaald onderwerp 

verdieping te zoeken, dan is dat mogelijk, en kunnen onderliggende redenen geïdentificeerd worden. 

Overigens wordt er zo veel mogelijk informatie verzameld, door alle leading actors in het proces te 

ondervragen. Dit betekent dat het onderzoek niet 1 actor onderzoekt, maar tevens de breedte in 

gaat, door meerdere actoren te onderzoeken. Deze opzet zorgt er voor dat er vanuit verschillende 

invalshoeken naar problemen en discussies wordt gekeken. Hierdoor is het mogelijk om een 

objectiever beeld te creëren van de situatie (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Met casestudies is het mogelijk om analytische generalisatie toe te passen. Dit houdt in dat de 

resultaten uit meerdere projecten in verband gebracht worden met de bestaande literatuur over het 

betreffende onderwerp, waarbij de casestudies de bestaande theorie kan versterken, nuanceren en 

aanvullen (Yin, 2009, p. 39). 

Om de betrouwbaarheid te vergroten is er een meervoudige casestudie gedaan. Dit betekent dat 

meerdere CPO-projecten gevolgd zijn waaruit de resultaten van het onderzoek worden gehaald. 

Door meerdere casussen te volgen is het mogelijk om deze te vergelijken, waardoor uitschieters in 

die vergelijking te onderkennen zijn. Bovendien bezit een conclusie op basis van meerdere 

onafhankelijke casussen meer zeggingskracht dan wanneer deze wordt afgeleid uit een enkelvoudige 

casus (Yin, 2009). 

 

3.5 Geselecteerde projecten 

Voor de casestudiemethode is het van belang dat er casestudies worden gekozen die het onderzoek 

van data kan voorzien. In dit onderzoek zijn de casestudies een aantal CPO-projecten waarvan de 

kenmerken zijn blootgelegd en waarvan de actoren zijn bevraagd. In deze paragraaf worden de 

kenmerken geschetst op basis waarvan de projecten gekozen zijn, en worden die kenmerken kort 

toegelicht.  

Om een valide onderzoek te genereren is een nauwkeurige selectie van projecten essentieel, omdat 

het voor grote mate aantoont in hoeverre generalisatie kan plaatsvinden (Flyvbjerg, 2006). Voorts 

zijn de kenmerken opgesomd waarop de projecten zijn geselecteerd: 

 Het project dient te gaan om een CPO-project waarbij wordt voldaan aan de definities en vorm 

die in het projectkader (paragraaf 1.1) zijn beschreven. Het dient dus duidelijk niet te gaan om 

een project waarbij MO of CPO-light wordt toegepast; 

 De factoren uit de theorie (Organisatie, Participatie, Instituties, Kennis) moeten toepasbaar zijn 

op de casestudie; 

 Uit praktisch en technisch oogpunt betreft het de voorkeur dat het projecten betreft die in Zuid-

Nederland zijn uitgevoerd; 
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 Uit praktisch oogpunt moet het projecten betreffen waarvoor genoeg valide en betrouwbare 

informatie ter beschikking is. Projecten waar veel kennis en materiaal over aanwezig is hebben 

derhalve een sterke voorkeur; 

 Het dienen projecten te zijn die worden begeleid door een professionele begeleider, omdat 

hierdoor het proces bij deze partij bekend is en dit dus de generaliseerbaarheid van het 

onderzoek vergroot; 

 De projecten dienen recent zijn afgerond of in de afrondende fase van het project te bevinden, 

omdat respondenten op die manier het project goed kunnen herinneren en de antwoorden van 

respondenten dus betrouwbaar is. Ook projecten die dus nog niet (minimaal) in de 

uitvoeringsfase zitten komen niet in aanmerking, omdat er dan niet naar alle ervaringen in iedere 

fase bevraagd kan worden. Uitzondering in dezen is de beheerfase, waarbij namelijk niet alle 

partijen meer betrokken zijn, en het samenwerkingsproces dus in deze fase al niet meer van 

belang is. Bovendien blijft het onderzoek hierdoor behapbaar; 

 Het is interessant om projecten te onderzoek met verschillen in doorlooptijd. Door te 

onderzoeken waar deze projecten vertraging oplopen (of juist een goede voortgang hebben) is 

het immers mogelijk om factoren aan te wijzen die invloed hebben op het CPO-proces. 

Bij de selectie zijn deze keuzes gemaakt om het onderzoek haalbaar en uitvoerbaar te maken. In 

eerste instantie betrof het onderzoek 5 casestudies, maar dit bleek uit oogpunt van de grootte van 

het onderzoek te veel gevraagd. Mede doordat het vijfde project (CPO Riethoven-Westerhoven) uit 

twee bouwlocaties bestond, en de informatie daardoor minder representatief werd, is er voor 

gekozen om dit vijfde project niet in het uiteindelijke onderzoek te verwerken. 

Aan de hand van bovenstaande selectiekenmerken zijn er vier projecten gekozen die een mix van 

groottes, visies, partijen, en locaties omvat. De selectie betreft bovendien gemeenten die al 

verscheidene CPO-projecten hebben gedaan, en waar de gemeente voor het eerst een CPO-project 

doorloopt. Ook verschillende soorten architecten, en initiatiefnemers voldoen om alle 

geïdentificeerde factoren te kunnen onderzoeken. De namen van de projecten zijn als volgt: 

1. Zuiderpark; 

2. Oerle Zuid; 

3. Spoordonk; 

4. Fonkelsteen. 
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In onderstaand overzicht zijn de projecten kort opgesomd, zodat er een beeld ontstaat van de 

geselecteerde projecten. In hoofdstuk 4 worden de casussen uitgebreid beschreven en komen de 

resultaten uit het empirisch onderzoek naar voren. 

  

Initiatief 

 

 

Project 

 

Periode, status 

 

 

Knelpunten 

 

CPO 

Zuiderpark – 

Uden 

 

 

Gemeente in plan 

Zuiderpark 

 

Het tweede 

CPO-project, 22 

woningen 

 

2012 – 2016, in 

aanbouw, half 

2016 oplevering 

 

Toewijzing grond, 

proces met 

aannemer 

 

CPO Oerle 

Zuid – 

Veldhoven 

 

 

Gemeente in plan 

Zilverackers 

 

Pilotproject in 

Veldhoven, 28 

woningen 

 

2008 – 2015, 

opgeleverd 

 

Bestemmingsplan-

procedure 

 

CPO 

Spoordonk – 

Oirschot 

 

 

Dorpsraad in 

Spoordonk 

 

Eerste CPO-

startersproject in 

Spoordonk, 22 

woningen 

 

 

2012 – 2015, 

opgeleverd 

 

Grondsanering 

 

CPO 

Fonkelsteen – 

Goirle 

 

 

Gemeente nam 

initiatief nadat 

grond vrij kwam 

 

Het tweede 

CPO-project in 

Goirle, 25 

woningen 

 

 

2013 – 2015, in 

aanbouw, eind 

2015 oplevering 

 

Proces met 

aannemer 

Tabel 7: Geselecteerde CPO-projecten die als casus zijn onderzocht. 

 

3.6 Dataverzameling 

Na het selecteren van de strategie, methode, en de te onderzoeken projecten is het van belang om 

te bepalen op welke manier de resultaten voor het onderzoek verzameld worden. De manier waarop 

de data verzameld wordt bepaald immers voor een groot deel ook de uitkomst van die data. In deze 

paragraaf wordt daarom dieper ingegaan op deze dataverzameling. Dit betreft het bepalen van de 

onderzoekspopulatie, en het uitwerken van de data van de respondenten. 

In het algemeen zijn documentatie, archieven, interviews, directe observatie, participerende 

observatie en objecten de meest gebruikte bronnen bij casestudies (Yin, 2009, p. 101). Van deze 

mogelijkheden zijn documentatie, archieven, observatie en interviews in dit onderzoek toegepast om 

de data te verzamelen. De beschikbare documenten en archieven hebben een goede basis gelegd 

voor de kenmerken van de projecten, zoals projectgrootte en woningtype.  

De overige twee toegepaste bronnen zijn in het veld toegepast: Enerzijds is er voor een 

ondergeschikt deel met een aantal projecten meegelopen om het CPO-proces te kunnen begrijpen. 

Ook in Spoordonk is er bijvoorbeeld middels observatie kennis van het project opgedaan. Anderzijds 

is de meeste data opgedaan door middel van het houden van interviews met de betrokken actoren. 

De documenten zijn een voorbereiding voor het houden van de interviews. 
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De interviews zijn gehouden door het gebruik van diepte-interviews. Hiermee kunnen gegevens die 

uit de documenten (literatuurstudie) komen worden toegelicht of verklaard. Bovendien ontstaat 

hiermee de kans om door te vragen, wat meer inhoud aan het interview geeft (Bryman, 2008). In de 

interviews was het van belang om de factoren die uit de theorie zijn gekomen te bevragen. Middels 

face-to-face interviews zijn die factoren besproken. Voor de interviews is er gekozen om 

semigestructureerde interviews af te nemen. Het kenmerk van dit soort interviews is dat er een 

vragenlijst met onderwerpen wordt gemaakt, die aan bod komen tijdens het interview. Indien nodig is 

het mogelijk om hier van af te wijken, zodat er dieper op belangrijke onderwerpen ingegaan kan 

worden (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). 

Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie betreft de actoren die in het onderzoek worden geïnterviewd om de 

gewenste resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. In dit onderzoek zijn de actoren dus de partijen 

die betrokken zijn in het CPO-proces. Uit de ANT-theorie is al vernomen dat hier een onderscheid 

te maken is tussen ‘leading actors’ en ‘intermediairs’. Om er voor te zorgen dat niet elk individu uit 

de CPO-projecten geïnterviewd hoeft te worden, is er in dit onderzoek voor gekozen om alleen de 

leading actors voor het onderzoek te benaderen. 

In essentie zijn dit dus de opdrachtgever (het collectief, of de vereniging), de gemeente, het 

begeleidingsbureau, en de architect. In het onderzoek worden dus meerdere actoren uit meerdere 

projecten geïnterviewd. Dit zorgt er voor dat er vanuit meerdere invalshoeken inzichten verworven 

worden, en bepaalde aannames van de ene partij door een andere partij bevestigd of weerlegd 

kunnen worden. Een gemeente kan bijvoorbeeld de samenwerking prima hebben gevonden, terwijl 

opdrachtgevers verbeteringen zien.  

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er binnen de vereniging erg betrokken en minder betrokken 

participanten in het CPO-proces zitten. Omdat inzichtelijk werd dat veel leden te weinig van het 

algehele proces af wisten, is er voor gekozen om alleen de bestuursleden uit de verenigingen te 

interviewen. De bestuursleden zijn immers zeer betrokken in het proces, en kunnen de 

samenwerking tussen de betrokken actoren goed verwoorden. 

Uitwerking data 

De data uit de interviews is opgenomen middels een geluidsopname. Op basis hiervan zijn de 

interviews uitgewerkt voor analyse. Deze analyse is gedaan middels Atlas.ti, waarmee de gevonden 

data uitgewerkt en gecodeerd kan worden. Omdat de factoren de basis zijn voor de vragenlijst, zijn 

de factoren ook gebruikt voor het analyseren van de resultaten. Het coderen in Atlas.ti is zodoende 

gedaan met de volgende familiecodes: Organisatie, Participatie, Instituties, en Kennis. Door de 

thema’s aan de hand van de codering te labelen is het namelijk mogelijk om concepten bloot te 

leggen die het onderzoek ondersteunen (Lewins & Silver, 2007). In Bijlage III: analyse interviews is 

deze uitwerking als bijlage toegevoegd. 
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4. Casussen 

 

Dit hoofdstuk omvat het tweede deel van het onderzoek, namelijk de empirie. In dit hoofdstuk 

worden de theoretisch opgestelde factoren getoetst in de praktijk door de ervaringen van betrokken 

actoren in beeld te brengen. Er worden in totaal 4 casussen behandeld, waarbij na elke casus een 

samenvattende tabel wordt getoond van de belangrijkste resultaten uit die casus.  

De opgesomde resultaten die hier worden weergegeven zijn de belangrijkste besproken punten die in 

de interviews naar voren zijn gekomen. Niet elke actor is daardoor in elke fase beschreven. Wanneer 

er bijvoorbeeld geen opvallende rol is geweest voor de architect wat betreft de voorbereidingsfase, 

dan wordt deze dus ook niet in ieder paragraaf benoemd. De casussen zijn (zoals gesteld in het 

conceptueel model) zoveel mogelijk chronologisch beschreven aan de hand van de fasen, zodat er 

een heldere structuur ontstaat, en de projecten onderling gemakkelijker te vergelijken zijn. 

 

4.1 Casus 1: CPO Zuiderpark – Uden  

Zuiderpark Uden is een deel van de uitbreidingslocatie Velmolen Oost aan de zuidrand van Uden. 

Het CPO-project in Zuiderpark heeft het gelijknamige CPO Zuiderpark, waar 22 woningen worden 

gerealiseerd over 2 locaties gespreid. Er komen 6 woningen aan de Muntmeesterlaan, en 16 

woningen aan de Mottoen. Na CPO-project Kroon is Zuiderpark het tweede Udense CPO-project 

in de gemeente. Ten tijden van het onderzoek is er begonnen met de bouw van de woningen 

waarmee het project zich in de bouwfase bevindt.  

 

 

Figuur 5: overzicht van te bouwen woningen van CPO Zuiderpark (Beeldbank BIEB). 
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4.1.1 Voorbereidingsfase 

Vereniging 

Organisatie 

De CPO-groep groeide langzaam, waardoor de werving een tijd heeft geduurd. Er is begonnen met 

een groep van 5 huishoudens, die is gegroeid tot 22 huishoudens. Omdat het gaat om 22 woningen is 

dat werven van mensen nogal een opdracht. Er waren 14 woningen gereserveerd voor starters, maar 

hier bleken 16 woningen te passen, omdat er vraag was naar kleinere starterswoningen. Onderdeel 

van de werving was het bekijken van het eerste CPO-project in Uden. Hierdoor heeft de bekendheid 

van CPO in Uden een boost gekregen.  

Een voordeel voor vroege instappers is dat deze leden mee mogen beslissen over vroege 

beslissingen, zoals de keuze voor een procesbegeleider en architect. Wanneer men later instapt, kan 

hier niet mee over beslist worden. Er is maar 1 huishouden afgehaakt, omdat deze sneller een huis 

wilde. Over het algemeen is het dus een stabiele groep gebleken. 

De vereniging is een gemêleerd gezelschap, waarbij iedereen andere ideeën heeft. Het verschilt 

bijvoorbeeld per mens hoe belangrijk iemand het vindt om afspraken na te komen. Dit is duidelijk in 

dit proces gebleken. Ook zijn er grote verschillen tussen starters en doorstromers. Starters zijn heel 

betrokken en willen ontzettend graag omdat de meeste nog thuis of in een huurwoning wonen. Zij 

hoeven geen woning te verkopen, en accepteren gemakkelijk dingen, omdat zij nog “leek” zijn, Voor 

doorstromers geldt dat zij woonervaring hebben, en alles tot in de puntjes uitzoeken. Tevens moet 

deze doelgroep de vorige woning verkocht krijgen, waardoor zij vrijblijvend in een dergelijk proces 

deelnemen: krijgt iemand de woning niet verkocht, dan stapt diegene uit het project. 

 

Figuur 6: de vereniging van CPO Zuiderpark (Beeldbank BIEB). 
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Participatie 

Eén van de doelen van de vereniging was dat de leden van de vereniging het proces konden bijbenen. 

Omdat niet iedereen even betrokken is in het proces is er soms veel tijd nodig voordat iedereen het 

snapt. Door hier tijd voor vrij te maken is het echter wel mogelijk voor iedereen om rationele 

keuzes te kunnen maken, en niet zo maar over dingen te beslissen. Tevens zorgt het er voor dat 

iedereen bij het project wil blijven meedoen.  

De CPO-vereniging Zuiderpark is een meedenkende en betrokken vereniging. De bestuursleden zijn 

het meest betrokken, nemen initiatief, steken extra tijd en energie in de samenwerking, en hebben 

onderling veel contact voor zowel de gesprekken met de leden, als met de overige actoren. Voor de 

bestuursleden is het interessant overal bij te zijn, omdat zij de ontwikkeling van hun huizen 

meemaken. Het bestuur motiveert de leden ook betrokken te zijn omdat er mensen nodig zijn die er 

tijd insteken, maar als mensen echt niet willen dan laat je dat los. Vanuit de leden was die animo dus 

minder aanwezig.  

De architect geeft aan dat een capabel bestuur essentieel is binnen een CPO-project. Het moeten 

mensen zijn die naar een doel toe werken en niet achterom kijken wat er mis is gegaan. Ook beleving 

hebben met een project is voor alle actoren belangrijk. Door meedenkend te zijn bepaal je immers 

zelf het succes van het project. Dat betekent ook betrokken zijn, en af en toe informeel met elkaar 

sparren met andere actoren. 

Instituties 

De gemeente heeft in Zuiderpark gronden in handen, waar discussies zijn gevoerd over hoeveel en 

welke gronden door de CPO werden aangekocht. In 2012 heeft de vereniging een stuk grond 

toegewezen gekregen, maar hier ging de vereniging niet mee akkoord. De groep had dus veel 

zeggenschap over de grond die zij wilden verwerven. Door te benoemen wat de wensen zijn, en te 

vragen naar de mogelijkheden bij de gemeente is het mogelijk om andere keuzes te kunnen maken. 

Mede hierdoor heeft het 3 jaar geduurd voordat er met de bouw van de woningen begonnen kon 

worden. Voor de gemeente neemt dit risico’s met zich mee. De gronden zijn immers kosteloos voor 

de CPO-groep gereserveerd. Door bepaalde go- no-go-momenten in te bouwen werd dit kostbare 

traject door de gemeente in de hand gehouden. 

Voor de provinciale subsidie moest er ook voldaan worden aan de randvoorwaarden van de 

provincie. Hiervoor moet minimaal de helft van de vereniging starter zijn. Voor de vereniging was het 

dus van belang dat iedereen (en met name starters) mee konden blijven doen, bijvoorbeeld bij het 

rond krijgen van een hypotheek. Een lage prijs voor die woningen was daarmee een voorwaarde 

voor de vereniging om met het project door te kunnen gaan. 

Kennis 

De gemeente geeft aan dat bij besprekingen met de vereniging werd gepraat met de bestuursleden 

van die vereniging, het bestuur doet dus de overleggen buiten de vereniging. Die hebben geen 

achtergrond met gebiedsontwikkeling en zijn daardoor gemakkelijk te overtuigen. Desalniettemin 

weten de leden van de groep erg duidelijk hun eisen kenbaar te maken, omdat zij zelf in de woningen 

willen gaan wonen, en goed weten wat ze daarvoor zouden willen. De vereniging uit haar mening, 

hoewel het soms moeilijk is een mening te vormen, bijvoorbeeld bij een verandering van het ontwerp 

door de opmerkingen van de welstandscommissie. 
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Voor de vereniging zijn de keuzes gebaseerd op eigen wensen en advies van de overige actoren. De 

vereniging heeft geen ervaring met reële prijzen, gesprekken met een gemeente over welstand, of 

meer- en minderwerk, waardoor het lastig is om te bepalen welke keuzes er gemaakt moeten 

worden. En een goede begeleiding is hier essentieel, omdat de groep hier niet deskundig in is. De 

groep doet immers alles voor het eerst, en moet begeleid worden om als projectontwikkelaar op te 

kunnen treden. Door referentieprojecten te bekijken kan dit inzicht vergroot worden. 

Gemeente 

Organisatie 

De gemeente blijft op afstand en gaat niet tussen de begeleider en de groep in zitten. De gemeente 

heeft er dan ook voor gekozen om de groep te zien als ontwikkelaar. Alleen bij de werving heeft de 

gemeente actief deelgenomen. Zo kreeg de vereniging een standje op een woonbeurs om de 

bekendheid van het project te vergroten. Dit heeft grote invloed op de organisatie van de vereniging 

gehad. Daarnaast werden hoogtepunten gevierd, en werden deze publiekelijk gemaakt via de pers. De 

gemeente communiceerde dus veel om het project onder de aandacht te brengen. 

Participatie 

De gemeente ziet het adviseren van de groep als mooie kans om de kwaliteit van het project te 

verbeteren. Met een ontwikkelaar krijgt de gemeente die kans niet, omdat die commerciële belangen 

hebben, en kwaliteit niet voorop staat. Een dergelijke groep heeft immers oog en oor voor de 

aanwijzingen om prijs-kwaliteit te verbeteren. Mede door het open aanbesteden van een project 

door de vereniging worden de kosten erg strak gehouden, terwijl de hoge kwaliteit behouden blijft.  

Ondanks dat de gemeente niet helemaal was voorbereid op de (wensen van de) CPO-groep was de 

gemeente wel meedenkend. Mede hierdoor zijn er oplossingen bedacht voor het inpassen van 

parkeerplaatsen en het aanpassen van het bestemmingsplan. De gemeente vond het belangrijk om zo 

duidelijk mogelijk te communiceren naar de vereniging toe, vooral over zaken waar een leek geen 

verstand van heeft. Andere actoren zien dat de gemeente Uden soms weinig beleving heeft met een 

project. Op een dergelijk moment zien zij de vragen van de verenigingsleden meer als een last dan als 

een lust. Ambtenaren hebben dan geen betrokkenheid om iets uit te zoeken, of uitgebreid te 

beantwoorden. 

Instituties 

De gemeente heeft als grondeigenaar macht om randvoorwaarden te stellen voor het te bouwen 

project. De gemeente Uden heeft geen voorkeur voor het uitgeven van gronden aan een bepaalde 

actor, Ook bestuurlijk maakt het niet uit op welke manier de woningen worden ontwikkeld. 

Bovendien is de gemeente in de toekomst niet meer geneigd om actief grondbeleid te voeren. Wel 

geeft zij ruimte voor particuliere initiatieven, zoals PO en CPO, mede omdat initiatieven uit de markt 

welkom zijn. Ondanks de open houding, heeft de gemeente geen randvoorwaarden of visie voor 

CPO opgesteld.  

Er waren wel stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor het project Zuiderpark. In 

eerste instantie waren er voornamelijk luxe vrijstaande woningen gepland. Mede door de crisis – en 

daardoor een terughoudende projectontwikkelaar – heeft de gemeente naar andere opties gekeken.  
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Kennis 

Er wordt duidelijk aangegeven dat het voor de gemeente ook zoeken was naar de juiste 

voorwaarden en werkwijzen. Doordat niet alles even goed was voorbereid, waren de grenzen niet 

helemaal duidelijk. Dit zorgde voor discussies over het opnemen van parkeerplaatsen, en een deel 

van het park dat er zou moeten komen. De vereniging geeft dan ook aan dat de volgende keer de 

kaders helder moeten zijn. 

Procesbegeleider 

Organisatie 

De procesbegeleider heeft meerdere rollen gehad in het project. De procesbegeleider vormt ten 

eerste een belangrijke gesprekspartner met de gemeente. De begeleider is daarmee de professionele 

contactpersoon (of woordvoerder) voor de vereniging. De begeleider bewaakt ook de voortgang van 

het project, en wordt daarmee gezien als de kartrekker die de contacten met de groep onderhoudt.  

De begeleider kan goed adviseren als het gaat over papieren formaliteiten of de werkzaamheden van 

een architect. De vereniging ziet de begeleider daardoor als onmisbaar. Ook heeft de begeleider een 

taak als het gaat om het aanvragen van subsidie, en aanbevelingen te doen als ervaringsdeskundige. 

Een voorbeeld hiervan is het bezoeken van eerder gerealiseerde referentieprojecten.  

Participatie 

Daarnaast was het voor de vereniging belangrijk dat de procesbegeleider een betrokken actor moet 

zijn. De zekerheid dat iemand voor de vereniging klaar staat en beschikbaar is voor het project als er 

vragen zijn speelt daar in mee. 

Kennis 

De begeleider heeft kennis op het gebied van het CPO-proces. In eerste instantie is het dus 

belangrijk om de vereniging uit te leggen wat CPO is en wat het inhoudt. Belangrijk voor het wekken 

van vertrouwen is dat de begeleider moet weten waar het over gaat, en dat ze ervaring hebben met 

het CPO-proces. Door de gemeente wordt duidelijk aangegeven dat de begeleider geen 

verwachtingen moet wekken bij de gemeente. Een voorbeeld is dat de begeleider had aangegeven dat 

het project ontwikkelen 1,5 jaar zou duren, terwijl 3 jaar een meer redelijke termijn is.  

 

4.1.2 Ontwikkelingsfase 

Vereniging 

Participatie 

In de ontwikkelingsfase werd de zeggenschap van de groep duidelijk. Ieder zijn wensen zijn 

meegenomen in het project, en iedereen heeft een mooie plek en woning, waar ze zelf achter staan. 

Als vereniging heb je veel vrijheid bij CPO, omdat je eigen keuzes kunt maken over de grootte van de 

kavels. Mensen moeten wel in dingen kiezen, en dat is soms lastig, omdat er heel kritische wensen 

zijn en men toch moet geven en nemen. Omdat je als vereniging kijkt naar woongenot – en niet naar 

de regeltjes – kan dat tot teleurstellingen leiden. Dat is een groot verschil met de manier waarop een 

projectontwikkelaar met woningbouwontwikkelingen om gaat. 
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Opvallend is dat er wordt aangegeven dat je als verenigingslid anders naar je toekomstige woning gaat 

kijken. Omdat je niet alleen over je eigen woning kijkt, denkt men veel meer over de hele omgeving 

na. Leden gaan zich druk maken over de kwaliteit van de badkamer, en de kwaliteit van de straat. 

Omdat je zelf een woning ontwikkelt, waar je als doorstromer lang in wil gaan wonen, kijk je tevens 

naar de lange termijn. Mede hierdoor zijn praktische en degelijke keuzes te maken die het 

woongenot (in de toekomst) moeten vergroten. 

Ook zet de vereniging zich in om alles zo snel mogelijk te regelen en voortgang in het proces te 

houden. Achteraf wordt aangegeven dat het echter niet voor iedereen even gemakkelijk is om een 

hypotheek te krijgen. Mensen moeten dingen uitzoeken, gesprekken voeren en keuzes maken 

waardoor de voortgang soms stokt en de planning moet worden aangepast. Hier is ook nog een 

praktisch obstakel; de verenigingsleden bestaan uit vaak overdag werkende mensen die voornamelijk 

’s avonds tijd hebben voor het CPO-proces. Bij gemeenten wordt juist alleen overdag gewerkt, 

waardoor het puzzelen is wanneer wat wordt besproken.  

Kennis 

Voor het vergaren van kennis is veel hulp gevraagd. Adviseurs zijn dus veel ingeschakeld om dingen te 

beantwoorden. De vereniging is immers bevoegd om te bespreken wat zij belangrijk achten. Er is 

echter ook veel onzekerheid in een CPO-project. Regels veranderen en niet elke persoon weet of ze 

wel mee kunnen doen. Iemand die aan CPO wil participeren moet dus om kunnen gaan met 

onzekerheid. De uiteindelijke kosten voor de toekomstige woningen is pas bekend tot het project is 

aanbesteed, wat de aannemer later in het proces pas begroot. Voor die tijd wordt er gewerkt met 

marges en is het dus nog niet bekend of iets €10.000 of €15.000 euro gaat kosten.  

Gemeente 

Organisatie 

De gemeente heeft verschillende belangen uit verschillende vakinhoudelijke disciplines. Deze 

disciplines geven advies over de plannen en toetsen de plannen. In dit project had de 

stedenbouwkundige soms andere inzichten dan de projectleider, wat leidde tot verwachtingen die 

naderhand niet waargemaakt konden worden.  

Participatie 

Inmiddels zijn gemeenten steeds meer in staat om los te laten. De gemeente Uden heeft er voor 

gekozen om een plan samen met de groep te maken. Er is maatwerk mogelijk, en het is een 

succesfactor dat de actoren in gesprek gaan voor oplossingen van tegenstrijdige belangen. Deze 

manier van werken wordt als arbeidsintensief gekwalificeerd, maar wordt ook gezien als de nieuwe 

manier van werken. Er komen overigens wel meer vragen van burgers die een ontwikkelaar 

bijvoorbeeld niet stelt. In sommige situaties zou de begeleider hier meer vragen af kunnen vangen. 

Instituties 

De randvoorwaarden die gesteld werden aan de locatie hebben een aantal discussies opgeleverd. De 

gemeente wil zich houden aan het bestemmingsplan, aan alles wat op papier staat, en niet te veel 

gedoe. Aan de onderhandelingen werden grenzen gesteld, maar er werd geen macht uitgeoefend. 

Uiteindelijk zijn daar nog heel wat dingen nader toegespitst: over de grondprijs, 

parkeermogelijkheden en over specifieke wensen is onderhandeld. Er is lang gediscussieerd over 

dwarsparkeren of recht-op-je-huis-parkeren. Dit is tussen de vereniging en de gemeente uitgebreid 
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besproken en heeft uiteindelijk geleid tot een win-win-situatie: de openbare ruimte verbetert én de 

wijk functioneert beter. Uiteindelijk moeten de toekomstige bewoners er komen te wonen, dus die 

heeft de gemeente Uden meegenomen in het ontwerp. 

Het maximaal aantal woningen was vastgesteld in het bestemmingsplan, maar dat is door de 

gemeente verruimd. Doordat het aantal starterswoningen van 14 naar 16 wijzigde kregen ook de 

overige grondeigenaren in het gebied een ruimer woonprogramma toegewezen. In de herziening van 

het bestemmingsplan was echter alleen ruimte gemaakt voor tweekappers, terwijl er ook plannen 

waren voor driekappers. Uiteindelijk heeft de gemeente ook dit verruimd, en het programma 

opgerekt. Ondanks de medewerking heeft dit veel tijd voor de vereniging gekost. 

De gemeente hoefde daarna niet weer alle onderzoeken opnieuw te doen, en heeft de risico’s voor 

het nieuwe plan op zich genomen. In nauwe samenwerking tussen architect en gemeente zijn ook de 

bouwvlakbegrenzingen in het plan zo aangepast, dat het paste binnen het bestemmingsplan, waarbij 

geluidscontouren aanwezig waren. Ook het plaatsen van hoge gebouwen moest hierdoor afgestemd 

worden. Het is essentieel dat er bij de gemeente iemand is die op zo’n punten de mogelijkheden 

zoekt. Degene moet tevens de persoon zijn die de werkelijke keuzes mag maken, zodat er 

bevoegdheid is om uitspraken te doen over de situatie. 

Ook het beeldkwaliteitsplan moest de groep zich aan conformeren. Dat betekent dat elke woning in 

de jaren ’30 stijl gebouwd moet worden voldoenend aan de welstandscommissie. De groep zelf heeft 

verder geen eisen gesteld aan de ontwikkeling, buiten de individuele eisen die binnen in de woningen 

golden. 

Procesbegeleider 

Participatie 

In de ontwikkelingsfase blijkt de samenwerking tussen architect en begeleider een belangrijk aspect te 

zijn. Deze twee partijen sturen elkaar aan en hebben soms overlappende taken waarvoor afstemming 

noodzakelijk is. In dit project is die overlap echter niet heel groot geweest. Voor de procesbegeleider 

zijn echter de leden en de financiering een belangrijk aspect in deze ontwikkelingsfase. Voor de 

overige partijen is een procesbegeleider fijn om erbij te hebben. Het is daardoor namelijk duidelijk 

wie verantwoordelijk is voor de vergaderruimte, of het maken van notulen. 

Instituties 

Ook in deze fase houdt de procesbegeleider de voortgang van het proces bij. Mede hierdoor legde 

de begeleider veel druk op de snelheid voor het afronden van de juridische procedure van de 

gemeente. De begeleider heeft kennis over die procedure, maar voor de gemeente lag dit best 

gevoelig, omdat ze het adequaat op wilde pakken, maar vast moet houden aan juridische vereisten en 

er een reorganisatie gaande was waardoor projecten op spanning liepen. 

Kennis 

In dit project waren de architect en begeleider ervaren partijen, die ook vaker samenwerken in 

CPO-processen. Enerzijds wordt daardoor het proces vergemakkelijkt, omdat lijntjes daardoor 

korter zijn. Anderzijds geeft de samenwerking een bepaalde afhankelijkheid wat kan zorgen voor 

tegengestelde belangen. Daarnaast kunnen er dingen tussendoor sluipen omdat de communicatie niet 

goed is, of beide partijen verwachten dat de ander het doet. Bovenal zorgt het er voor dat het 

proces voor de adviseurs niet meer nieuw is, en er goede voortgang in het proces zit.  
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Bovendien hebben de begeleider en architect de ervaring dat sommige keuzes later gemaakt moeten 

worden zoals over zonnepanelen. Als groep is dit moeilijk, omdat je gedurende het proces steeds 

individueler gaat nadenken over de woningen. Voor de architect en begeleider is het derhalve van 

belang dat mensen goede informatie krijgen: zo wordt de vereniging op één lijn gehouden. Ook 

hiervoor is afstemming tussen de architect en begeleider cruciaal. Wanneer deze ervaring tussen 

adviseurs niet aanwezig is, moet er eerst bepaald worden wat de partijen aan elkaar hebben, en wie 

wat doet.  

Architect 

Participatie 

Als architect is het belangrijk te beseffen dat elk project uniek is. In elk CPO-project hebben de leden 

verschillende wensen, die diversiteit in het woningaanbod brengt. Niet alleen houdt de architect 

zichzelf daarmee scherp, maar ook blijft het werk zo tenminste leuk. De architect stelt zich 

laagdrempelig op: niet autoritair, maar in dienst van de koper. Om vertrouwen te kweken is het 

bovendien belangrijk om eerlijk te zijn. Door duidelijk te vertellen wat een architect voor de mensen 

kan betekenen wordt dat vertrouwen gekweekt. 

In een CPO-project geeft de architect daarom vaak keuzes waarbij een voorselectie is gemaakt. De 

vereniging kan vervolgens beslissen of er iets van gekozen wordt of dat het niks is. Belangrijk is om 

hierbij te beseffen dat – tot op een zekere hoogte – individuele keuzes ook mogelijk zijn, waarvoor 

een gezonde balans benodigd is tussen eigenheid en kosten. Bovendien kan de architect discussies 

voorkomen. Een voorbeeld dat aangegeven wordt is dat de architect gezegd heeft te zorgen voor de 

beste isolatie voor de woningen. Wanneer dit openlijk wordt aangegeven en het vertrouwen 

aanwezig is, kunnen  hierdoor discussies tussen architect en vereniging vermeden worden.  

Instituties 

Als architect is het manoeuvreren tussen de eisen van de vereniging en de eisen van de gemeente. Bij 

de gemeentelijke eisen is voldoen aan het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan, en het 

beeldkwaliteitsplan (of de welstandscommissie) van belang. In het project Zuiderpark Uden is veel tijd 

geïnvesteerd, en zijn felle discussies geweest tussen architect en gemeente. Enerzijds wil de architect 

zijn ontwerp verdedigen, anderzijds moet de gemeente zich aan de opgestelde regels houden.  

Kennis 

De kennis van adviseurs kan er voor zorgen dat het af en toe te snel gaat en mensen de draad kwijt 

raken. Bij de bouwtekeningen die de architect heeft gemaakt is daarom even pas op de plaats 

gemaakt, zodat iedereen het weer kon bijbenen. Duidelijkheid van de architect is vereist, omdat 

keuzes anders niet gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld is het meenemen van bakstenen en 

deuren, zodat de vereniging goed kan zien wat ze gaan kopen. Wordt dit niet gedaan, dan is het voor 

een leek moeilijk om een rationele beslissing te nemen.  

 

 

 

 



  60 

4.1.3 Uitvoerings- en beheerfase 

Vereniging 

Participatie 

Bij de uitvoering zijn alle partijen betrokken in het proces. De gemeente als grondeigenaar en 

plantoetser, de architect als controleur van de werkzaamheden, en de begeleider als adviseur voor 

bijvoorbeeld de financiering. De bouw van de woningen wordt gedaan door een verkozen aannemer 

die een nieuwe partij vormt in het CPO-proces. Voor de vereniging zorgen al deze partijen voor 

verwarring van verantwoordelijkheden. Voor de vereniging is het op dat moment moeilijk te 

overzien met welke partij overleg en afstemming nodig is.  

De aannemer is niet bekend met het gelopen proces van de overige actoren wat in dit project tot 

onduidelijkheden heeft geleid. Een dergelijke aannemer denkt ook vaak in het groot, en is minder 

transparant. Voor de vereniging heeft dit geleid tot onrust. Door te blijven vragen is er echter wel 

een gelijkwaardige samenwerking ontstaan waardoor er altijd naar oplossingen gezocht werd. Mede 

hierdoor heeft de aannemer 3 kavels uiteindelijk in achtervang genomen. 

In deze fase kennen de leden binnen vereniging elkaar al goed. Dit geeft een goede sfeer en zorgt er 

voor dat je iedereen al kent in de buurt voordat men er gaat wonen. Leden gaan gezellig borrelen en 

geven elkaar tips over het uitzoeken van een badkamer. Door hier op te focussen, en niet op de 

teleurstellingen, is er een positieve stemming in de groep en is er een goede voortgang. 

 

4.1.4 Bevindingen Casus 1 

 

 

Bevindingen CPO Zuiderpark – Uden 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Organisatie 

 

 

Er was vraag naar 

kleine starters-

woningen. De 

werving van 22 

starters en 

doorstromers ging 

gestaag. Vroeg 

instappen heeft 

voordelen, zoals 

elkaar al leren 

kennen. Dit zorgde 

voor een positieve 

sfeer en voortgang in 

het project. 

 

 

 

 

De gemeente heeft 

geholpen bij de 

werving door te 

communiceren over 

het project. Verder 

op afstand gebleven 

en vereniging laten 

ontwikkelen. Intern 

verschillen in belang 

waardoor 

verwachtingen niet 

altijd waar gemaakt 

konden worden. 

 

 

Begeleider is 

gesprekspartner van 

gemeente en 

bewaakt voortgang 

van het project. De 

ervaring van de 

begeleider zorgt er 

voor dat deze 

onmisbaar is voor de 

vereniging.  

 

 

 

De architect ziet 

ieder project als 

uniek om zo scherp 

te blijven en het 

werk leuk te 

houden.  
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Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Participatie 

 

 

Alle leden moeten 

kunnen blijven 

meedoen. Tijd nodig 

voordat iedereen 

alles snapt. 

Betrokken 

vereniging, met 

name bestuur. 

Bestuur moet naar 

een doel werken en 

beleving met het 

project hebben. 

 

In de vereniging 

moet iedereen geven 

en nemen. Hierdoor 

wordt er wel meer 

nagedacht over de 

hele woonomgeving 

en de lange termijn.  

 

Kwaliteit is een 

gezamenlijk belang 

van gemeente en 

vereniging. Hierover 

in overleg gaan 

verbeterd die 

kwaliteit. Gemeente 

was niet goed 

voorbereid, en er 

was weinig beleving, 

wel was de 

gemeente 

meedenkend. 

 

Samenwerken voor 

een plan zorgt voor 

maatwerk, maar is 

arbeidsintensief.  

 

De begeleider moet 

een betrokken actor 

zijn en klaar staan 

voor de vereniging 

voor vragen.  

De begeleider moet 

meer vragen van de 

vereniging naar de 

gemeente al 

beantwoorden. 

Ledenwerving en 

financiering waren 

voor de begeleider 

de belangrijkste 

taken in de 

ontwikkelingsfase. 

Ook afstemming met 

de architect is 

noodzakelijk om 

verantwoordelijk-

heden te verdelen.  

 

 

De architect staat in 

dienst van de koper. 

Vertrouwen wordt 

geschept door 

eerlijkheid en 

duidelijk te vertellen 

wat de architect 

voor de vereniging 

kan betekenen. 

Keuzes voorleggen 

aan de vereniging 

met een balans 

tussen eigenheid aan 

kosten is essentieel 

in een CPO-project. 

Hierdoor kunnen 

lange discussies in de 

vereniging bovendien 

voorkomen worden. 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Instituties 

 

 

Veel zeggenschap 

van vereniging over 

grondverwerving. 

 

Voortgang in het 

proces houden is 

niet altijd 

gemakkelijk omdat 

niet alles te sturen 

is. Ook zijn er 

praktische obstakels. 

Vereniging moet dus 

kunnen om gaan met 

onzekerheid over 

het proces. 

 

 

Er was geen visie 

voor CPO 

opgesteld, wel voor 

het gebied zelf. De 

randvoorwaarden 

waren niet helder 

wat discussie 

opleverde. 

Grondprijzen en 

parkeren waren 

discussiepunten. 

Bestemmingsplan 

heeft veel tijd gekost 

maar risico’s lagen 

bij de gemeente. 

 

Begeleider heeft veel 

druk uitgeoefend op 

een snelle uitvoering 

van de juridische 

procedure. Dit lag 

voor de gemeente 

wel gevoelig. 

 

 

Er zijn felle 

discussies geweest 

tussen de wensen 

van de architect 

(vereniging) en die 

van de gemeente 

(stedenbouwkundig). 

Hiervoor is een 

compromis gesloten 

zodat de gemeente 

zich aan de regels 

houdt, en de 

architect aan de 

wensen van de 

vereniging voldoet. 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Kennis 

 

 

Leden weten hun 

eisen kenbaar te 

maken en geven hun 

mening. Ze hebben 

geen ervaring met 

woningbouw 

waardoor ze 

gemakkelijk te 

 

Voor de gemeente 

was het zoeken naar 

de juiste 

voorwaarden en 

werkwijze. 

 

Over de voortgang 

moet binnen de 

vereniging geen valse 

verwachting worden 

geschept. Goed 

geadviseerd is er 

over papieren 

formaliteiten, de 

 

Ervaring tussen 

architect en 

begeleider 

vergemakkelijkt de 

voortgang van het  

proces, maar kan 

ook afhankelijkheid 

en miscommunicatie 
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overtuigen zijn. 

Adviseurs helpen 

hen bij het maken 

van keuzes.  

 

In de uitvoerings-

fase is het lastig te 

bepalen welke actor 

waar 

verantwoordelijk 

voor is. De 

aannemer heeft 

daarbij weinig feeling 

met het proces.  

 

architectenselectie, 

subsidie, en 

referentieprojecten. 

Dit zorgde voor 

vertrouwen in het 

project. 

opleveren.   

Belangrijk voor deze 

partijen is dat de 

vereniging zo lang 

mogelijk collectieve 

keuzes maakt, omdat 

de vereniging zo op 

1 lijn blijft.  

Tabel 8: bevindingen van de casus CPO Zuiderpark – Uden. 
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4.2 Casus 2: CPO Oerle Zuid – Veldhoven  

Oerle Zuid is onderdeel van de westflank van het plan Zilverackers waar in totaal 300 woningen 

ontwikkeld worden. De gemeente Veldhoven heeft in Oerle grondposities verworven en een 

stedenbouwkundig plan opgesteld waarin rekening is gehouden met de marktbehoefte. Met 

investeringen in grond, bedrijfsverplaatsingen, bouwrijp maken, en benodigde onderzoeken heeft de 

gemeente veel risico in dit project gelopen. Als grondeigenaar heeft de gemeente de regie in het plan, 

waardoor er al keuzes zijn vastgelegd over woningvorm en indeling. Doordat het ontwikkelaars niet 

lukt om meer dan 70% te verkopen is het project opgedeeld in 3 fases en is de manier waarop 

ontwikkeld wordt flexibeler geworden.   

 

Figuur 7: de westflank van plan Zilverackers met in het midden de gerealiseerde CPO-

woningen (Gemeente Veldhoven, 2015). 

Een opgericht planbureau coördineert de ontwikkelingen en houdt de planning in de gaten. Dit 

bureau heeft gekozen om een deel van de eerste fase voor CPO-starterswoningen te reserveren. 

Daarvoor is de gemeente een initiatief gestart om meer informatie over CPO te genereren, en te 

kijken wat de animo voor deze vorm van woningbouw in Oerle is. Voor de overige locaties zijn geen 

sociale koopwoningen gereserveerd, waardoor deze niet worden gezien als optie voor CPO. 

Het CPO-project in Oerle Zuid is een nieuwbouwproject van 28 woningen in Oerle, gemeente 

Veldhoven. Het project is gestart in 2008 en de woningen zijn in 2015 opgeleverd. Voor een CPO-

project is dit een lange termijn. Voor het project was de kopersvereniging Oerle opgericht die is 

ondersteund door KDV Architecten, Bouwen in eigen Beheer, en de gemeente Veldhoven. Vanaf de 
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bouw is het project volgens planning verlopen. Toch heeft fase 2 de CPO-fase 1 ingehaald, en komen 

er rondom het CPO-project 70 sociale koopwoningen van projectontwikkelaars. Op het moment dat 

deze in de bouwfase terecht komen worden beide fases ook woonrijp gemaakt.  

 

Figuur 8: de bouw van CPO Oerle Zuid (Beeldbank BIEB). 

 

4.2.1 Voorbereidingsfase 

Vereniging 

Organisatie 

In Oerle ontstond de CPO vanuit de wijkvereniging waarbij er via een wijkboekje ingeschreven kon 

worden bij de vereniging. In 2007 is dit proces gestart, waarbij de eerste leden zich aanmeldden. 

Nadien is het aantal leden van de vereniging gewijzigd, ook in het bestuur, waar op een gegeven 

moment zelfs nog maar één iemand zitting had.  

Nadat het project een paar jaar stil lag waren er 25 geïnteresseerden met 3 bestuursleden, 

voornamelijk starters, maar ook met doorstromers. De nieuwe leden moesten zich conformeren aan 

de reeds gemaakt keuzes, wat een spanningsveld opleverde. Er is voor gekozen om geen dingen 

opnieuw ter discussie te brengen, omdat dat niet per definitie een beter product oplevert. Deze 

groep is echter fanatiek gebleken en weet van aanpakken. De vereniging is volhardend en heeft 

doorzetters die het proces voortstuwen, de actieve leden zorgden voor een vlot project. 

Het aantal 28 wordt gezien als behoorlijk. Het bestuur geeft daarom taken aan de leden in de vorm 

van werkgroepen. Die werkgroepen zorgen er voor dat er beslissingen kunnen worden genomen 

over allerlei zaken als hypotheken, bouwmaterialen, schuttingen, of het organiseren van een 

buurtfeest. Opvallend is dat er in een dergelijke groep veel kundige mensen aanwezig zijn.  

Participatie 

Het werken met werkgroepen vergroot de betrokkenheid van alle leden, waarbij mensen het besef 

krijgen dat er zelf veel gedaan moet worden. Met 28 huishoudens is het belangrijk om geduld te 
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hebben omdat dingen tijd kosten. Iedereen moet immers de mogelijkheid hebben om te kunnen 

stemmen.  

Bij CPO is er niets te verbergen waardoor openheid en transparantie normaal zijn. Door alles in de 

groep te gooien wordt het proces beter en leuker. Iedereen kan ook zien wat het kost, wat de 

bijkomende kosten zijn en waar de winst zit, voorbeelden hiervan zijn alle kosten voor begeleiding, 

architect, constructeur, leges, en aannemer. Dit is een groot verschil met projectmatige woningbouw, 

waarbij deze “buitenkant” nochtans niet gecommuniceerd wordt. Niet alleen zorgt dit voor 

betrokkenheid maar ook voor vertrouwen tussen de actoren. 

Voor de starters is het belangrijk dat ze iets voor zichzelf wilden voor een betaalbare prijs. Deze 

jonge mensen blijken gemakkelijker te beïnvloeden, omdat zij het meer laten gebeuren. Starters 

moeten zich eigenlijk meer beseffen dat het bouwen van je eigen woning scheelt in kosten en een 

woning naar wens oplevert. Doorstromers worden als mondiger gezien. Niet iedereen maakt gebruik 

van de betrokkenheid, omdat het niet duidelijk genoeg was dat iedereen hetzelfde belang heeft in de 

vereniging: woningen creëren naar je wens. Hoewel er dus ook mensen zijn die meeliften – en 

wellicht beter naar een ontwikkelaar kunnen gaan – is deze binding erg belangrijk voor het slagen van 

het CPO-project. De leden moeten immers samenwerken om wat van het project te maken.  

Kennis 

De onzekerheden van CPO zorgt er voor dat het een spannend proces is voor de leden. Mensen 

stappen ergens in en weten niet waaraan ze beginnen. Voor starters komt hier nog extra bij dat ze 

voor het eerst een woning kopen. Bij CPO gaat er veel op vertrouwen omdat iedereen weet dat er 

in de toekomst woningen gebouwd worden, binnen het budget, maar liggen er veel processtappen 

nog niet vast. Sommigen vinden dit lastig, andere vinden dit juist leuk en spannend. 

Een voorbeeld hiervan is de kavelkeuze, die voor veel leden doorslaggevend is om wel of niet door te 

gaan met het project. In dit project is gewerkt met een loting, die de volgorde van kavelkeuze aan gaf 

(de kavelkeuzeranglijst). Leden weten dus nog niet van tevoren waar zij daadwerkelijk kunnen gaan 

wonen, en dus moeten zij er op vertrouwen dat ze een locatie krijgen die past bij hun voorkeuren. 

Deze puzzel is echter – mede door de kavelkeuzeranglijst – succesvol opgelost. 

Gemeente 

Organisatie 

In principe heeft de gemeente geen voorkeur voor het ontwikkelen met CPO of met een 

projectontwikkelaar. Het doel van het plan Zilverackers is namelijk om 300 woningen in 3 jaar te 

realiseren, waarvoor kavels worden uitgegeven aan een ontwikkelende partij. Het verkopen van 

grond en het faciliteren van de ontwikkelaar hebben dus prioriteit. CPO wordt door de gemeente 

gezien als manier om een bepaalde doelgroep te faciliteren, maar niet als een doel op zich. De 

gemeente erkent dat CPO meer zeggenschap voor de eindgebruiker geeft, omdat het meer- en 

minderwerk bij een ontwikkelaar al vastliggen. Voor de gemeente Veldhoven wordt echter geen 

verschil gemaakt tussen een CPO-groep en een projectontwikkelaar. 

Naar aanleiding van een opgesteld plan van aanpak voor woningbouw is vastgelegd dat CPO een 

optie is waar de gemeente open voor staat. De gemeente heeft in Oerle Zuid in 2012 aangegeven 

daarom ruimte te geven voor een CPO-pilotproject voor de bouw van 25 woningen. Motivatie 

hiervoor was dat er – ondanks de crisis – woningen gerealiseerd moesten worden. Met CPO 
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ontstaat de mogelijkheid om te bouwen naar behoefte waardoor CPO past in de huidige markt. Met 

name voor goedkopere starterswoningen is dit gunstig, omdat starters geen oude woningen hoeven 

te verkopen.  

Een tweede argument voor CPO was het geldende Rijksbeleid, die de particuliere bouw stimuleerde. 

In het coalitieprogramma is mede hierdoor aangegeven dat verschillende locaties voor CPO in 

aanmerking komen, bijvoorbeeld een seniorencollectief in Veldhoven. Het gemeentelijke bestuur 

heeft dermate ook invloed op het draagvlak van CPO in de gemeente. Er was bestuurlijke steun, die 

noodzakelijk was om continuïteit in het beleid te hebben. Het proces duurt al 7 jaar, waardoor er 

meerdere wethouders besluiten hebben genomen die positief over de ontwikkelingen uitvielen. Een 

eenduidige visie over het gestelde doel is in een dergelijk geval onmisbaar. 

Participatie 

Er wordt duidelijk door de vereniging aangegeven dat er een verschil is tussen echt mee willen 

werken of gewoon grond verkopen. Hoewel de gemeente de vereniging zag als een ontwikkelaar, 

heeft de gemeente veel moeten meewerken, omdat de klant meer zeggenschap opeiste. Een 

oplossingsgerichte houding is essentieel, bijvoorbeeld bij de onderhandeling over de grondprijs. Een 

tweede voorbeeld betreft de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en vereniging waarbij 

het verbod op doorverkoop (een antispeculatiebeding) is geschrapt en de bewonersverplichting van 

vijf jaar is aangepast. Als CPO wordt er dus geacht dat je iets kan zeggen van grondkosten en 

dergelijke, wat een groot verschil oplevert met consumentgericht ontwikkelen. 

Instituties 

De gemeente bepaalt de ambities in het project, wat bij een bottom-up project niet de gewenste 

voorkeur heeft. De beschikbare grond past bij de woonwensen van de leden, maar het mooie beeld 

van een eigen woning maken werd beperkt door randvoorwaarden uit de plannen die de gemeente 

had. Het stedenbouwkundig plan was mede daardoor niet geschikt voor de bouw van CPO-

starterswoningen. Het plan drukte heel wat ambities van de vereniging de grond in, omdat maten al 

vast lagen, en volumes al bepaald waren. Zelfs details over duurzaamheid waren vastgelegd, waardoor 

kosten voor de vereniging hoog uit kwamen. Daarbij kwamen eisen uit het beeldkwaliteitsplan aan 

hekwerken (van staal), tuinmuren, schuurtjes (met puntdak) die budgettair niet gunstig waren voor 

de vereniging. De randvoorwaarden moeten immers door de bouwer betaald worden. 

De visie van de gemeente was dus duidelijk, maar er hing een onrealistisch prijskaartje aan voor de 

beoogde doelgroep. De randvoorwaarden leidden tot problemen, wat de gemeente naderhand ook 

onderkende. De visie is daarop aangepast. De architect was dan ook bijzonder ontevreden over het 

feit dat de vereniging aan hoge kwaliteitseisen moest voldoen, terwijl de gemeente dit met bouw- en 

woonrijp maken zelf niet heeft gedaan. De inrichting van de openbare ruimte wordt door de 

architect gezien als een blunder binnen het project. 

Het idee bleef hetzelfde en er bleef één karakter in het CPO-project, maar de randvoorwaarden – en 

daarmee ook het bestemmingsplan – moesten gewijzigd. Het project heeft daardoor een jarenlange 

voorbereiding gehad met een moeilijke start. Mede hierdoor heeft het project een tijd stilgelegen, en 

zijn er leden van de vereniging afgehaakt. 
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Procesbegeleider 

Organisatie 

In dit project heeft de procesbegeleider geholpen bij het organiseren van het CPO-proces, zoals het 

opzetten van informatieavonden en informeren over financiering, bouwplannen, en gezamenlijke 

inkoop; kortom de mogelijkheden van CPO uitgelegd. Dit is zowel gedaan voor de vereniging, als 

voor de gemeente. 

Participatie 

De vereniging verwacht een proactieve houding en dat het project door de begeleider gedragen 

wordt. Het leveren van input en het maken van een adequate planning zijn hier onderdeel van. 

Belangrijk is dat het voortraject getrokken wordt door de begeleider omdat dit vertrouwen geeft aan 

de vereniging.  

Uiteindelijk wil de vereniging zo snel mogelijk starten met bouwen. De begeleider is echter gehouden 

aan instituties, andere adviseurs en de overheid. Door het geven van openheid kan de 

procesbegeleider afspraken maken en nakomen. Dit betreft de uitleg over wat CPO inhoudt, maar 

ook bouwkundige of financiële adviezen. 

 

4.2.2 Ontwikkelingsfase 

Vereniging 

Participatie 

In de ontwikkelingsfase ontstaat er een duidelijke binding binnen de vereniging. De manier waarop 

het bestuur keuzes maakt of keuzes voor legt is daarin een cruciaal gegeven. Keuzes voor 

parkeerplaatsen, een grotere tuin, of goedkope kavels zijn immers belangrijk om te maken. Er zijn 

discussies nodig omdat er bij elke keuze mensen op vooruit gaan en mensen op achteruit gaan. 

Binnen een vereniging is dit een democratisch proces, waardoor het nooit iedereen naar de zin is. 

Uiteindelijk kiezen de leden voor een optimale verkaveling, wat verenigingsbreed gedragen dient te 

worden. In dit project is dit heel succesvol verlopen, waardoor de mensen trots zijn op de woningen.  

Hier ontstaat een spanningsveld omdat er belangen zijn op het gebied van prijs en van kwaliteit. Een 

voorbeeld hiervan was het achterterrein dat in eerste instantie wel betaald moest worden, maar niet 

tot de kavels behoorde. Om te zorgen voor optimale kosten wilden de leden het achterterrein bij de 

tuinen voegen. Beslissingen moeten immers passen binnen de vraag en het budget van de vereniging.  

Naarmate het proces vordert vergemakkelijkt de communicatie tussen de actoren omdat men elkaar 

weet te vinden. Als er behoefte is aan een afspraak, dan worden de betrokken mensen daarbij 

gevraagd en wordt er gezocht naar oplossingen. Bij de gemeente ging veel via de projectleider, 

hoewel af en toe ook rechtstreeks naar de betreffende specialist. Mede hierdoor is CPO niet voor 

iedereen, omdat men de dialoog aan moet gaan om te komen tot oplossingen. 

Instituties 

De werkwijze zorgt er voor dat er geen macht is gebruikt, omdat dit niet nodig is als er op 

geanticipeerd wordt en er naar elkaar geluisterd wordt. In onderhandeling proberen de partijen het 
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gunstiger te maken. Door kosten te delen worden dan vaak risico’s gespreid en ligt de macht ook bij 

meerdere partijen. Ook binnen de vereniging is dit merkbaar, want iemand die iets heel speciaals in 

zijn woning wil, zal daarvoor zelf moeten betalen, terwijl collectieve keuzes collectief betaald worden. 

Kostentechnisch hebben de gemeentelijke en provinciale subsidies gezorgd voor beweging in de 

vereniging. Het financiële risico van de vereniging was daardoor niet groot. Op dit gebied doet de 

vereniging veel zelf, doch begeleid door de procesbegeleider. Dit geldt voor het regelen van 

voorfinanciering alsmede voor het regelen van een hypotheek. In dit project is er – mede door de 

gevolgen van de crisis – vertraging opgelopen bij de hypotheekverstrekking. Doordat elk lid 

afzonderlijk hypotheek aan vraagt is het moeilijk te plannen op welke termijn dat lukt. 

Gemeente 

Participatie 

De gemeente wilde graag dat er na 7 jaar grond afgenomen zou worden, en plande het CPO-project 

in fase 1. Als de behoefte voor PO of CPO aanwezig was wilde de gemeente dit dus graag faciliteren. 

Daarom werd gekeken of de eerder geïnteresseerde CPO-groep nog wilde ontwikkelen. Hiervoor 

moest de gemeente aanpassingen doen en verschillende ambities loslaten. Hierdoor verloren zij een 

stukje macht, en versterkte die van de vereniging.  

Na de voorbereidingsfase kreeg de gemeente dus het besef dat ze wilden meewerken en niet 

tegenwerken. De gemeente was bereid een CPO-project neer te zetten, en te proberen om 

oplossingen te zoeken voor (juridische) knelpunten. Uiteraard geschiedt dit wel binnen de kaders die 

gelden, zoals het bouwbesluit, technische regels, en duurzaamheidsvereisten.  

Een voorbeeld voor dit meewerken was het verlagen van de grondprijs. De vereniging heeft 

onderhandeld over de grondprijs en heeft extra korting gekregen. De gemeente heeft dus 

meegedacht over de betaalbaarheid van het project. Daarnaast heeft de gemeente voor een financiële 

tegemoetkoming voor starters gezorgd. Door extra hypotheekruimte te bieden vanuit het 

volkshuisvestingsfonds is er dus geld vrijgemaakt voor kwaliteit en details. Per aanvraag is dus subsidie 

verleend om de vereniging extra financiële ruimte te geven. 

Verder heeft de gemeente een bijdrage gedaan voor de rijloper aan het achterterrein. Dit is gedaan 

omdat de gemeente anders geen invloed kon uitoefenen op het terrein achter de woningen, omdat 

hier vergunningsvrije mogelijkheden waren voor de vereniging. Het ontwerp van het achterterrein is 

een heikel discussiepunt geweest, maar daar zijn dus compromissen in gevonden. Het 

achterparkeerterrein is in mandeligheid aan het collectief uitgegeven. 

Daarnaast is er vroeg bouwrijp gemaakt en zijn bouwwegen aangelegd zodat er bouwrijpe grond 

verkocht kon worden. Dit was een voorwaarde voordat er begonnen kon worden. Tot slot heeft de 

gemeente zelfs woningen in achtervang genomen, waarmee er een extra risico ontstond op de te 

verkopen woningen. Door de hoge prijs-kwaliteitverhouding van het project is dit risico echter niet 

groot ingeschat.  

Er is dus naar financiële ruimte gezocht voor het ontwikkelen van een mooi project dat bijdraagt aan 

de gemeenschap. Het argument dat starters zorgen voor leefbaarheid en nieuwe aanwas in het dorp 

heeft hier aan bijgedragen. Die doelgroep geeft namelijk draagvlak voor verenigingen en scholen, 

waarbij de gemeente een belang heeft.  
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Instituties 

De bestemmingsplanprocedure liep niet als gewenst, waardoor het project zo’n 2 jaar langer heeft 

geduurd. Het bestemmingsplan werd niet onherroepelijk omdat een procedure bij de Raad van State 

werd aangespannen in het kader van de flora- en faunawetgeving omtrent een das die al dan niet in 

het gebied gezeten heeft. De gemeente geeft duidelijk aan dat het maatschappelijke belang van de 

primaire behoefte aan woningbouw in dit geval groter was dan het leefgebied van de aanwezige fauna.  

Hieruit blijkt dat belanghebbenden macht kunnen uitoefenen en een project kunnen vertragen. 

Hoewel dit niet onderhevig is specifiek aan CPO is het wel een factor die dus invloed heeft op het 

CPO-proces. Nadat het werk over is gedaan is het bestemmingsplan alsnog vastgesteld en is het 

project in een stroomversnelling gekomen. Procedures waren intussen zo afgestemd dat er snel 

verder gegaan kon worden: het vergunningsproces is gestroomlijnd met de verkoop van de grond.  

Ondanks de medewerking van de gemeente wordt er aangegeven dat het verschil met een 

projectontwikkelaar niet groot is. Er komt een samenwerkingsovereenkomst, de gemeente levert de 

grond, de private partij maakt de bouwplannen die de gemeente toetst (stedenbouwkundig, 

architectonisch, en vergunningtechnisch). Het projectteam is daarbij alleen betrokken aan de 

voorkant, voor de totstandkoming van de overeenkomst.  

Toch is die overeenkomst in de onderhandelingen nog aangepast en heeft de gemeente bijgesprongen 

om alles in goede banen te leiden. Dit heeft een hoop extra werk opgeleverd voor de gemeente, 

maar gaf wel meer zekerheid op doorgang van het project. De gemeente heeft zo objectief en 

transparant mogelijk gehandeld, maar ziet in dat een gemeente nooit alle actoren het naar de zin kan 

maken. Het duidelijk neerzetten van de eigen ambities is dan essentieel. Overige partijen geven aan 

dat de gemeente dit in dit project beter had moeten doen. 

Procesbegeleider 

Participatie 

De procesbegeleider heeft er voor gezorgd dat de vereniging in staat is om woningen te ontwikkelen. 

De begeleider geeft de stappen weer die doorlopen moeten worden. Op dit gebied had de 

begeleider harder mogen zijn, zodat voor belangrijke dingen meer tijd gepakt werd en voor andere 

dingen niet. Hiervoor moet de procesbegeleider het proces kunnen aanvoelen. 

Daarnaast is de begeleider essentieel in de onderhandeling met de gemeente. Met deze expertise 

discussieert de begeleider met de gemeente en ziet de gemeente Veldhoven de begeleider als de 

ontwikkelaar. De uitkomst van deze stap is de realisatieovereenkomst tussen vereniging en gemeente 

met belangrijke zaken als grondprijs en locatie. De vereniging geeft aan dat het fijn is als een 

begeleider hier ervaren in is. Ook hulp bij overige juridische stukken is essentieel gebleken, zoals de 

koopovereenkomst of het bestemmingsplan. 

De vereniging geeft aan dat de procesbegeleider meer initiatief en daadkracht had moeten tonen. De 

tijd en het werk wat het bestuur in het project heeft gestoken mag bijvoorbeeld duidelijker onder de 

aandacht worden gebracht. Hoewel het ook de procesbegeleider veel tijd heeft gekost, werd er op 

dit gebied toch meer verwacht van een ervaren begeleider.  

 

 



  70 

Architect 

Organisatie 

In dit project is de architect betrokken geweest bij het werven van leden, het aandacht aan het 

project geven, en extra advies geven bij belangrijke keuzes. Bovendien geeft de architect duidelijk aan 

welke dingen echt niet kunnen, omdat het wel binnen het geheel en de kaders moet blijven passen. 

Daarnaast is het wegnemen van argwaan een belangrijke taak van de architect. 

De architect was duidelijk in dienst van de vereniging, maar heeft rekening te houden met 

architectuur en indeling naar de gemeente, en met materialen en prijzen tegenover de aannemer. 

Voor de architect is het uitermate van belang dat er wordt ontworpen op basis van vragen en 

wensen van leken (bottom-up), en voor mensen die het gebouw gaan gebruiken (budgetgericht). Dit 

traject doet de architect in samenspel met de overige actoren. Bovenal is het een architect gelegen 

om iets te maken wat een meerwaarde heeft.  

De architect heeft met CPO een minder vrije rol dan bij projectmatig ontwikkelen, omdat er geen 

standaard programma van eisen ligt van de vereniging, en de wensen dus minder duidelijk zijn 

vastgelegd. Dit heeft echter als voordeel dat het geen standaardplannetjes oplevert, en er echt iets 

met meerwaarde gecreëerd kan worden. De architect legt bijvoorbeeld niet vast wat de raamindeling 

wordt, maar doet wel aanbevelingen aan de vereniging wat verstandig is om te kiezen. De architect 

wordt daarom ook niet gezien als ontwikkelaar, maar als adviseur (of maatschappelijk werker of 

directievoerder) voor de vereniging.  

Participatie 

De architect werkt uiteindelijk in opdracht van de vereniging. Als bouwkundig en architectonisch 

adviseur zorgt de architect er voor dat de eindgebruiker keuzes kunnen maken. Iedereen heeft 

namelijk meningen over bouwen, waar de architect een product moet kneden waar iedereen 

tevreden over is. Dit is gedaan door zelf mee te schetsen, suggesties te doen, waaruit de 

eindgebruiker een variant kiest. Dit is een intensieve zoektocht die men samen doorloopt, en waar 

vertrouwen voor nodig is om er uit te komen. 

De architect is betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden binnen het beeldkwaliteitsplan. Het 

strikte plan bood weinig mogelijkheden, maar paste goed binnen de wensen van de vereniging. De 

architect en stedenbouwkundige van de gemeente hebben hiervoor een intensief traject gehad. De 

architect wil flexibiliteit inbouwen omdat de wensen van de vereniging uiteenlopen. Het is in zo’n 

onderhandeling dan lastig om oplossingen te vinden, omdat gemeenten gehouden zijn aan wet- en 

regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat de architect graag dakkapellen en voordeuren tot na de 

aanbesteding uitstelt, terwijl er dan weer een nieuw (ongewenst) vergunningtraject doorlopen zou 

moeten worden. Op een dergelijk moment is daarom creativiteit voor oplossingen gewenst. Die 

onderhandeling gebeurt samen met de procesbegeleider omdat op die manier het maximale eruit 

gehaald kan worden, in dit geval een vergroting van de achtertuinen van de woningen. 

Voor de vereniging is het essentieel dat de architect voor het collectief staat, en aansluiting heeft bij 

de groep. Ervaring hebben als architect is daarvoor een vereiste, maar ervaring met CPO hoeft niet 

per se. Ervaring kan namelijk ook zorgen voor minder scherpte. Wanneer een architect nog nooit 

CPO heeft gedaan, en extra tijd wil investeren om het wel te kunnen, dan zou dat ook gewaardeerd 

worden door de vereniging. Tijd wordt dus belangrijker bevonden dan ervaring. 
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4.2.3 Uitvoerings- en beheerfase 

Vereniging 

Organisatie 

Voor de concessies die zijn gedaan met de aannemer moet het bestuur van de vereniging 

verantwoording afleggen aan haar leden, wat niet gemakkelijk is. Leden kijken dan vooral naar het 

meerwerk, en vergeten het minderwerk wat is afgesproken. Het voordeel van deze discussies is dat 

er gedurende het gehele proces al afspraken zijn gemaakt en men al kennis van elkaar heeft. Iedereen 

kent elkaar al en weet bij wie men terecht kan met vragen. Het bestuur geeft aan dat je als persoon 

hier enorm veel van leert. In een dergelijk project ontwikkel jezelf als mens, en ben je trots dat je 

woningen hebt ontwikkeld. Dit komt er gratis en voor niks bij. 

Kennis 

De vereniging geeft aan dat in deze fase de voorbereiding ten opzichte van de aannemer niet goed is 

verlopen, omdat de vereniging constant tegen meerwerk aan liep. Hierdoor ging zelfs het vertrouwen 

in de architect weg, en zijn er extra besprekingen geweest om de onvoorziene kosten te reduceren. 

Door onzorgvuldige formuleringen ontstond er miscommunicatie tussen de aannemer en de 

architect. Met de aannemer en de architect samen is de formulering van bepaalde zaken in het bestek 

veranderd. De aannemer heeft hier goed in meegewerkt en middels compromissen zijn de actoren 

hier uit gekomen. Doordat iedereen hierdoor op scherp werd gezet zijn er wel extra dingen 

uitgehaald.  

Verder verliep de samenwerking met de aannemer succesvol, omdat deze ervaring had met CPO-

projecten en luisterde naar de vereniging. De grondoverdracht was daardoor bijvoorbeeld snel 

afgerond. Ook heeft de aannemer woningen in achtervang genomen, waar de vereniging zeer blij mee 

was omdat ze dat risico zelf niet kan dragen.  

Na de oplevering is in principe de begeleider niet meer betrokken in het project, maar moet de 

vereniging met de aannemer nog zaken regelen. Voor de vereniging was het soms lastig afspraken te 

maken omdat niet alles even goed was overgedragen. Dit wordt dan ook als verbeterpunt gezien 

voor de procesbegeleider. 

Gemeente 

Kennis 

Uiteindelijk wordt er gebouwd voor een scherpe prijs. Met lage bouwkosten, zakkende grondprijzen, 

en een lage rente heeft de vereniging goedkoop kunnen bouwen. Mede daardoor staat er nogal wat, 

de starterswoningen zijn grote eengezinswoningen, die voor meer geld verkocht kunnen worden. 

Volgens de gemeente zou dat niet moeten, omdat de starterswoningen dan niet voor starters blijven. 

Desalniettemin heeft de gemeente zelf de ambities opgesteld, en moesten de woningen aan deze 

hoge eisen voldoen. Mede hierdoor is de gemeente toch trots op wat er is gepresteerd, zowel voor 

de kwaliteit van de woningen als voor de starters die het project hebben gerealiseerd. 
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4.2.4 Bevindingen Casus 2 

 

 

Bevindingen CPO Oerle Zuid – Veldhoven 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Organisatie 

 

 

Project heeft een 

paar jaar stil gelegen 

met afhakende leden 

en wisselingen in 

bestuur. Nieuwe 

leden moesten zich 

conformeren aan 

keuzes wat voor 

spanning zorgde. De 

vereniging is 

volhardend met 

actieve leden. 28 

leden is een 

behoorlijk aantal 

waardoor taken 

verdeeld worden. 

CPO is niet voor 

iedereen omdat de 

dialoog gezocht 

moet worden voor 

oplossingen. 

 

 

Voor de gemeente is 

er geen verschil 

tussen een CPO-

vereniging of een 

projectontwikkelaar. 

CPO wordt gezien 

als manier om een 

bepaalde doelgroep 

te faciliteren, en niet 

als doel op zich. 

CPO heeft als 

voordelen dat het 

past in de huidige 

markt, en wordt 

gestimuleerd door 

het Rijk omdat er 

wordt gebouwd naar 

behoefte.  

 

 

De begeleider heeft 

de vereniging én de 

gemeente de 

mogelijkheden van 

CPO toegelicht.  

 

De te doorlopen 

stappen worden 

duidelijk aangegeven. 

Bovendien heeft de 

begeleider een 

belangrijke taak om 

het spanningsveld 

tussen prijs en 

kwaliteit in de gaten 

te houden. 

 

Betrokken bij de 

werving van leden, 

aandacht van het 

project, en advies. 

Duidelijk moeten 

aangeven dat het 

project binnen de 

kaders moet blijven. 

De architect staat in 

dienst van de 

vereniging maar 

moet voldoen aan de 

eisen van de 

gemeente, moet de 

kosten beperken, en 

heeft ook eigen 

ambities zoals het 

creëren van een 

meerwaarde van het 

project.  

 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Participatie 

 

 

Openheid en 

transparantie zorgen 

voor een leuker en 

beter proces,en 

meer vertrouwen 

onderling. Starters 

zijn gemakkelijker te 

beïnvloeden, 

doorstromers zijn 

mondiger. Het was 

niet altijd duidelijk 

dat betrokkenheid 

ook zorgt voor 

zeggenschap over de 

woning. Er is geduld 

nodig om 

betrokkenheid te 

vergroten. De 

binding die geleidelijk 

ontstond zorgde 

voor een positieve 

 

De gemeente heeft 

moeten meewerken 

met de vereniging 

omdat die meer 

zeggenschap opeiste 

en er oplossingen 

moesten komen 

voor de problemen 

die ontstonden. De 

vereniging bleek dus 

meer te zeggen dan 

een ontwikkelaar. 

De gemeente moest 

aanpassingen doen, 

waardoor de positie 

van de vereniging 

versterkte. De 

gemeente is hier wel 

gebonden aan wet- 

en regelgeving, maar 

heeft ruimte in 

 

De vereniging 

verwacht een 

proactieve houding 

van de begeleider, 

met een dragende 

rol. Met name in de 

voorbereidingsfase 

creëert dit 

vertrouwen in de 

groep. Ook 

openheid wordt als 

onmisbaar gezien 

door de vereniging. 

 

De begeleider had 

meer initiatief en 

daadkracht moeten 

tonen. Het 

overdragen van het 

werk richting de 

aannemer wordt 

 

De mensen die het 

gebouw gaan 

gebruiken bepalen 

het ontwerp, 

waardoor de 

meerwaarde 

ontstaat. In 

samenspel met de 

overige actoren 

wordt bepaald welke 

keuzes gemaakt 

worden. De 

architect is daarmee 

meer adviseur dan 

ontwikkelaar. Door 

samen te schetsen 

ontstaan er 

varianten waaruit de 

vereniging kan 

kiezen. Er is 

vertrouwen nodig 



  73 

impuls. Ook de 

communicatie met 

andere actoren 

vergemakkelijkte. 

Uiteindelijk werd het 

plan breed gedragen 

waardoor mensen 

trots waren op het 

resultaat. Het 

bestuur heeft hierin 

een aandeel omdat 

keuzes democratisch  

gemaakt worden. 

 

grondprijs, subsidies, 

en planning. 

Argument voor 

meewerken was het 

faciliteren van 

starters. 

 

 

bijvoorbeeld als 

verbeterpunt gezien 

voor de 

procesbegeleider. 

Desondanks heeft de 

begeleider veel tijd 

in het project 

gestoken. 

om hier een 

gedragen product 

van te maken. 

 

Ook onzekerheid 

wegnemen van de 

vereniging is een 

belangrijke taak van 

de architect. 

 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Instituties 

 

 

Als er onderhandeld 

kan worden is macht 

gebruiken niet nodig. 

Door kosten te 

delen worden 

risico’s en macht 

bovendien gespreid 

wat voor alle 

actoren gunstig is. 

 

In het project is – 

mede door de crisis 

– vertraging 

opgelopen met de 

hypotheekverstrekki

ng.  

 

De ambities uit het 

plan van de 

gemeente waren niet 

duidelijk vastgesteld  

en beperkte de 

leden om de 

woonwensen te 

realiseren. Omdat 

de voorwaarden 

budgettair niet 

mogelijk waren heeft 

de gemeente de 

ambities – en het 

bestemmingsplan – 

veranderd. Dit heeft 

geleid tot jarenlange 

voorbereiding en 

een moeilijke start. 

 

 

 

 

De voorwaarden die 

golden zorgden voor 

weinig 

mogelijkheden voor 

de architect, maar 

de wensen van de 

vereniging paste hier 

verrassend genoeg 

goed binnen. 

De architect wil 

graag flexibiliteit 

voor de vereniging 

inbouwen, maar dit 

is door wet- en 

regelgeving niet altijd 

mogelijk. 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Kennis 

 

 

Onzekerheid zorgt 

voor spanning voor 

de leden. Sommigen 

vinden dit lastig, 

anderen leuk. Er is 

vertrouwen nodig 

dat de woningen er 

gaan komen en gaan 

voldoen aan de 

wensen. 

 

 

De gemeente geeft 

aan dat in een 

volgend project de 

starterswoningen 

niet meer zo groot 

mogen worden, 

omdat deze op de 

lange termijn niet 

beschikbaar zullen 

blijven voor starters.  

 

 

Ervaring van een 

begeleider is fijn 

omdat belangrijke 

zaken als grondprijs 

en locatie dan goed 

onderhandeld 

worden. Het proces 

moet goed 

aangevoeld worden, 

zodat tijd effectief 

wordt gebruikt. 

 

 

Ervaring hebben als 

architect is een 

vereiste, maar 

ervaring met CPO is 

niet per se gewenst, 

omdat het kan 

zorgen voor minder 

scherpte. Tijd is 

belangrijker dan 

ervaring. 

Tabel 9: bevindingen van de casus CPO Oerle Zuid – Veldhoven. 
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4.3 Casus 3: CPO Spoordonk – Oirschot  

Spoordonk is een kleine kern in de Brabantse gemeente Oirschot, tussen Eindhoven en Tilburg. In dit 

dorp zijn 22 woningen middels CPO gerealiseerd als onderdeel van een groter uitbreidingsplan van in 

totaal ongeveer 66 woningen: Plan Lubberstraat. Het proces heeft vanaf 2012 tot 2015 ongeveer 

gelopen, maar de eerste initiatieven voor zelfbouw waren er al in 2007. Een eerste groep heeft toen 

al een andere manier gevonden om hun woningbehoefte te vervullen, maar de vraag voor CPO werd 

vanaf 2011 steeds groter. CPO Spoordonk is dan ook een populair project in de kleine dorpskern 

van Spoordonk. Inmiddels zijn er plannen voor een tweede CPO-project (fase 2) waar ruimte is voor 

ongeveer dezelfde hoeveelheid woningen als dit eerste succesvolle project in Spoordonk. 

 

 

Figuur 9: Situatie 22 CPO-woningen te Spoordonk (Beeldbank BIEB). 

 

4.3.1 Voorbereidingsfase 

Vereniging 

Organisatie 

De vereniging in Spoordonk is gestart na een informatieavond over CPO. Er is toen een werkgroep 

gestart die aan de slag ging voor het zoeken naar een geschikte locatie. Eind 2011 kwam die locatie 

beschikbaar, toen de gemeente ruimte bood in het nieuwbouwproject Lubberstraat. In een tweede 
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bijeenkomst begin 2012 is toen een bestuur gevormd. Op dat moment waren er al 21 

geïnteresseerden, waarvan er 11 weer afvielen, voornamelijk door financiële redenen. 

De vereniging heeft een aantal positieve en actieve mensen in het bestuur en binnen de vereniging 

was veel overeenstemming over inhoud en uiterlijk van de woningen. De vereniging was daarmee een 

hechte club die er voor ging, met mensen die veel accepteerden en veelal betrokken waren in het 

project. Bovendien was het gezellig met een gemoedelijke sfeer, omdat in dit kleine dorp mensen 

elkaar via-via al kenden.  

In het project zaten veel starters die snel een woning wilden. Mede hierdoor was het niet altijd 

gemakkelijk om iedereen binnen de vereniging te houden. Een voorbeeld is de vertraging die is 

opgelopen bij de grondsanering, waar verschillende leden niet op zaten te wachten. Met name het 

bestuur heeft een belangrijke rol gespeeld om die mensen in de groep te houden, en positief te 

blijven. Uiteindelijk heeft iedereen het geduld op kunnen brengen. In het begin van 2015 zijn de 

woningen opgeleverd. 

Gemeente 

Organisatie 

De voornaamste reden dat Spoordonk in CPO wordt ontwikkeld is omdat het is opgenomen in het 

coalitieakkoord van de gemeente Oirschot. Er is onderzoek gedaan of dat CPO zorgde voor 

goedkoper bouwen, waardoor het voor de consument aantrekkelijker wordt om ergens te gaan 

wonen. In een andere kern is toen eerst een pilotproject gestart. Hiervan is geleerd wat het CPO-

proces inhoudt en hoe het werkt. De gemeente is daar met een open houding ingestapt en stond 

open voor ideeën. Daarvoor is veel overlegd met de begeleider om het proces goed aan te pakken.  

Het doel voor deze locatie was om goedkopere woningen te realiseren. De achterliggende visie is 

om initiatieven vanuit de gemeenschap te faciliteren, omdat de gemeente Oirschot erg gericht is op 

de inwoners. CPO bleek goed binnen deze doelen en visie te passen. Een tweede punt, maar geen 

doel op zich, is dat de crisis er voor heeft gezorgd dat doorstromers hun oude woning niet goed 

meer konden verkopen. Hierdoor kwam er ruimte voor een andere doelgroep in het plan 

Lubberstraat: starters.  

Het was essentieel dat de gemeente grond in eigendom had voor een CPO-locatie. Zonder 

eigendom kan de gemeente immers weinig afdwingen op het gebied van met wie een grondeigenaar 

zaken doet. De voordelen die een gemeente heeft voor een CPO-vereniging, heeft een 

projectontwikkelaar namelijk niet direct. Een ontwikkelaar heeft immers minder belang met de 

sociale cohesie in een buurt dan een gemeente. 

Instituties 

De gemeente heeft voor het plan Lubberstraat van tevoren een randvoorwaardendocument 

geschreven. Hierdoor waren de randvoorwaarden vooraf helder, en hoefde de vereniging ook niet 

voor elk klein dingetje naar de gemeente te gaan. De gemeente moet aan de voorkant tijd en ruimte 

hebben om dit op te tuigen, maar is tijdens het proces erg veel gebaat bij dit document. 

Er waren een aantal gemeentelijke voorwaarden, zoals de woningcoëfficiënt van de gemeente die 

bepaald hoeveel nieuwbouwwoningen er in een bepaald dorp gebouwd mogen worden. Mede door 

de provinciale subsidie was er ook de eis dat minimaal 50% van de deelnemers starters moest zijn. In 

dit project was echter bijna iedereen starter, waardoor dit geen moeilijkheden heeft opgeleverd.  
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Daarnaast had de gemeente een inschrijfsysteem, wat er voor zorgde dat mensen die ingeschreven 

stonden als woningzoekend bij de gemeente, voorrang kregen in het project. Dit werd achteraf als 

hobbel gezien, omdat mensen die zich later inschreven in het project, toch hoger op de inschrijflijst 

kwamen door hun inschrijving bij de gemeente. Om maatwerk mogelijk te maken en dit oneerlijke 

regime te doorbreken is dit inschrijfsysteem gewijzigd.  

Andere voorwaarden waren de eisen die het beeldkwaliteitsplan voorschreven, zoals een straatbeeld 

met groene en landelijke uitstraling, donkere dakpannen, en een bepaalde te gebruiken baksteen. 

Bovendien gelden er parkeernormen waaraan voldaan moet worden. 

Procesbegeleider 

Participatie 

Het eerst initiatief kwam vanuit de gemeente, die de procesbegeleider heeft uit laten leggen hoe CPO 

werkt. Het is belangrijk dat deze begeleider goed kan verwoorden wat de bedoeling is. De 

begeleidende partij heeft hier ook een grote rol gespeeld om kennis over te dragen aan de gemeente, 

omdat ook die nog geen ervaring had met CPO. De gemeente stond zeer open om de ervaringen van 

de begeleider op te nemen en er van te leren. Doordat de gemeente zo welwillend hierin was, heeft 

de begeleider in dit project veel kunnen helpen.  

Kennis 

De ervaring van de begeleider zorgt er ook voor dat er gemakkelijker over dingen gedacht wordt. 

De kavelkeuze komt hier als speerpunt naar voren, omdat dit voor de toekomstige bewoners erg 

spannend is. Zij zijn namelijk bang dat ze hun gewilde kavel niet kunnen krijgen. Mede door het 

organiseren van een aantal proefverkavelingen door de begeleider, kregen de leden meer zekerheid, 

en voelde het minder definitief.  

 

4.3.2 Ontwikkelingsfase 

Vereniging 

Participatie 

De ontwikkelingsfase is zeer effectief doorlopen. Voor het bestuur heeft deze fase veel tijd gevergd, 

om de groep bij elkaar te houden. Niet iedereen was er van bewust hoe veel moeite het bestuur in 

het project steekt; en was dus ontevreden als iets wat langer duurt. Minder betrokken leden zijn 

daardoor kritischer in dergelijke situaties.  

In de vereniging kon echter ieder zeggen waar het op stond. Vergaderingen werden effectief belegd 

omdat leden goed voorbereid waren en punten één voor één werden afgewerkt. Mede hierdoor is 

alles gemoedelijk opgelost. Daarnaast wilde ook iedereen voort met het project, wat de voortgang 

ten goede kwam, en waardoor de vereniging een hechte club is geworden. Er worden dan ook 

doorgaans buurtbarbecues of andere activiteiten georganiseerd. 
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Figuur 10: CPO-vereniging Spoordonk (Beeldbank BIEB). 

Gemeente 

Participatie 

Na het initiatief van de gemeente is de vereniging aan de slag gegaan met het ontwerp. De leden 

mochten hun eigen plan maken op het stuk grond. Wanneer dat door de gemeente goedgekeurd 

werd, kon het uitgevoerd worden. Als de randvoorwaarden dus bekend zijn hoeft de gemeente 

daarna in principe alleen nog maar te faciliteren. Duidelijk was ook dat de gemeente deed wat ze kon, 

en dat dit gerespecteerd werd door de vereniging. Ook vanuit de gemeente is de samenwerking 

succesvol bevallen. Als er een keer iets was dan werd dat elkaar direct verteld.  

De gemeente gaf erg veel ruimte aan de vereniging. Een voorbeeld is een stuk grond dat over was en 

niet door de vereniging af werd genomen. De gemeente liet ruimte voor oplossingen, waardoor een 

deel is opgekocht door een (al aanwonende) buurman, en er ideeën zijn voor parkeerplaatsen. Voor 

de vereniging is dit fijn, omdat het ontwerp daarmee voldoet en het positief uitpakt qua grondkosten. 

Instituties 

Voor de locatie was een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 18 woningen. De vereniging 

is echter op basis van de wensen van de leden tot de conclusie gekomen dat – gezien de grond- en 

bouwkosten – dit aantal te duur zou worden, met te grote kavels. Voor de realisatie voor de 

benodigde 22 woningen was dus een bestemmingsplanwijziging vereist. Deze wijziging is bijzonder 

snel afgerond: binnen een half jaar was het klaar. De vereniging heeft de voortgang ervan actief 

gecontroleerd, omdat zij vond dat de gemeente er vaart in moest maken. Dat de procedure zo snel 

ging heeft te maken met dat alle gezichten dezelfde kant op staan, en het plan door alle 

belanghebbenden in Spoordonk wordt gedragen.  
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Procesbegeleider 

Participatie 

De procesbegeleider heeft in dit project relatief weinig hoeven aan te sturen, en heeft vooral als 

klankbord geopereerd. Wanneer zaken echter beter door de begeleider uitgelegd konden worden 

dan werd dat gedaan. Verder heeft de begeleider een belangrijke rol gehad in het maken van de 

kostenberekening, en de onderhandelingen met de gemeente en de architect.  

Er is wel een klein kritiekpunt op de procesbegeleider. De betrokkenheid van de begeleider was niet 

altijd aanwezig in de ogen van de vereniging, omdat er soms lang gewacht moest worden op een 

antwoord. Qua communicatie is het dus belangrijk dat de begeleider klaar staat voor de vereniging.  

Architect 

Participatie 

De samenwerking tussen vereniging en architect heeft nooit tot onenigheid geleid, vooral omdat de 

actoren naar elkaar luisterden en betrokken waren in het project. Zelfs toen de architect kwam waar 

niemand het mee eens was accepteerde de architect dat, en werd er een tweede plan gemaakt. Daar 

was de vereniging lyrisch over. Bovendien gaf de architect aan dat sommige wensen absoluut niet 

mogelijk waren. Door het maken van 3 verschillende ontwerpen werd duidelijk wat de keuzes wel 

waren. Iedereen heeft in zijn eigen woning veel kunnen kiezen en veranderen. Een dergelijke ervaring 

zorgt voor een goede band tussen vereniging en architect. 

Het plan werd getoetst door Welstand, waardoor aanpassingen nodig waren in de gekozen 

steenkleur. Omdat er geen diversiteit in kleur was heeft de vereniging hier opnieuw over moeten 

beslissen. Die aanpassing is gemakkelijk gerealiseerd door het kiezen van meerdere soorten 

bakstenen voor de verschillende woningen. 

Kennis 

De architect wordt door de vereniging als zeer deskundig gezien, en is gekozen omdat de vereniging 

veel zeggenschap van de architect kreeg. Een ervaren architect kan veel kosten besparen in een 

CPO-project, weet welke taken opgepakt moeten worden, en welke keuzes voorgelegd moeten 

worden. Het is voor de vereniging een fijn traject als er op de keuzes geschoten kan worden, zodat 

de volgende keer alles naar wens is, en iedereen content is met de te maken keuze.  

 

4.3.3 Uitvoerings- en beheerfase 

Vereniging 

Participatie 

De vereniging is tevreden over de aannemer. Deze actor zocht naar oplossingen en deed voorstellen 

over kostenbesparingen en het beter verkoopbaar maken van de woningen. De groep werd hierin 

goed begeleid en mocht meedenken over verbeteringen. Bovendien heeft de aannemer goedkoop 

gebouwd voor kwalitatief goede materialen. Opvallend is dat er over de afrastering in de tuinen niets 

is meegenomen in het plan, waardoor dat na de oplevering van de woningen nog geregeld moet 

worden. Wellicht is dit iets om in de ontwikkelingsfase mee te nemen in het plan voor de aannemer. 
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Instituties 

In de uitvoeringsfase is een probleem ontstaan bij de bouw van het project. De externe partij Ruimte 

voor Ruimte was grondeigenaar en had een schonegrondverklaring afgegeven, maar de grond bleek 

toch vervuild. Op de locatie had een vrachtwagenbedrijf gezeten waar een oude garageput voor 

vervuiling van de grond had gezorgd.  

Sanering van de grond was dus noodzakelijk om het project door te kunnen laten gaan. De aannemer 

stuitte op de vervuilde grond en kon niet verder met bouwen. Voor de vereniging kost dit geld, 

omdat de bouwkeet en de kraan van de aannemer betaald worden door de opdrachtgever. Ruimte 

voor Ruimte zou bouwrijpe grond afleveren, maar heeft dat niet gedaan. 

De gemeente heeft in deze fase grote rol gespeeld, omdat het de kosten voor de grondsanering heeft 

voorgeschoten, zodat de vereniging niet de dupe zou zijn. Bovendien heeft de gemeente in de ALV 

duidelijk uitgelegd hoe de vork in de steel zat. Ondanks dat het tijd heeft gekost, is het uiteindelijk 

naar tevredenheid opgelost voor de vereniging. De discussie over de kosten van de grondsanering 

tussen Ruimte voor Ruimte en de gemeente loopt nog, maar heeft verder geen effect op het project. 

Kennis 

Ten laatste is er de persoonlijke ontwikkeling die de bestuursleden hebben meegemaakt. Het proces 

is zowel bouwkundig als procesmatig erg leerzaam. Als persoon maakt men in dit proces een 

ontwikkeling mee, welke een verrijking is en een trots gevoel geeft. Leren over hoe mensen dingen 

oppakken en worden geprezen wat iemand bereikt zijn daarin belangrijk gebleken. 

 

Figuur 11: de opgeleverde woningen van CPO-project Spoordonk. 

 

Gemeente 

Kennis 

De gemeente is zowel ambtelijk als bestuurlijk trots op het project. Het CPO-project heeft gezorgd 

voor een hype van zelfbouw in de dorpskern Spoordonk. De gemeente is trots dat het plan wordt 
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gedragen door de samenleving, en dat is waarvoor de gemeente woningen ontwikkeld. Bij een 

ontwikkelde wijk door een projectontwikkelaar is dit namelijk niet altijd het geval. Dat ziet de 

gemeente als groot verschil. 

De gemeente merkt dat het faciliteren van projecten door ervaring steeds beter gaat. Het 

beantwoorden van vragen, en het neerleggen van verantwoordelijkheden naar de gemeenschap gaan 

daarbij steeds beter. Door ervaring blijkt dat het laten zien van de mogelijkheden van een locatie tot 

meer succes leidt. Op die manier wordt elk project beter. 

 

4.3.4 Bevindingen Casus 3 

 

 

Bevindingen CPO Spoordonk – Oirschot 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Organisatie 

 

 

Er waren veel 

betrokken leden in 

het project die 

overeenstemming 

hadden over de 

inhoud en uiterlijk 

van de woningen.  

Die leidde tot een 

gezellige sfeer met 

veel starters. De 

leden zien het als 

een erg leerzaam 

proces en zijn trots 

op de woningen in 

zo’n klein dorp.   

 

 

CPO is opgenomen 

in het 

coalitieakkoord 

omdat het zorgt 

voor goedkopere 

woningen en 

belangen met de 

vereniging worden 

gedeeld. Het 

faciliteren van 

initiatieven vanuit de 

gemeenschap is een 

visie van de 

gemeente waardoor 

zij veel ruimte 

hiervoor gaven.  

 

 

De begeleider heeft 

een rol gespeeld in 

het opzetten van het 

CPO-project. De 

begeleider moet 

goed kunnen 

verwoorden wat de 

bedoeling en de 

stappen in een CPO-

project zijn. 

Daarnaast heeft de 

begeleider een rol 

gespeeld voor de 

onderhandelingen 

met de gemeente en 

de architect. 

 

De architect gaf veel 

keuzevrijheid aan de 

groep en was 

duidelijk als wensen 

absoluut niet 

mogelijk waren. 

Door het maken van 

verschillende 

ontwerpen kon de 

vereniging haar 

wensen kwijt in het 

project. 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Participatie 

 

 

De starters waren 

ontevreden als iets 

langer duurde. 

Opvallend is dat 

minder betrokken 

leden kritischer zijn 

in zo’n situatie. 

Iedereen kon zeggen 

waar het op stond 

en iedereen wilde 

voort met het 

project, wat veel 

problemen 

 

De gemeente liet 

ruimte aan de 

vereniging. Er werd 

gerespecteerd door 

de vereniging dat de 

gemeente deed wat 

ze kon.  

 

De betrokkenheid 

van de proces-

begeleider was niet 

altijd aanwezig in de 

ogen van de 

vereniging. Er moest 

soms lang gewacht 

worden op 

antwoord. De 

begeleider moet dus 

klaar staan voor de 

vereniging. 

 

De architect en 

vereniging konden 

goed naar elkaar 

luisteren en waren 

erg betrokken in het 

project. Iedereen 

kon veel kiezen en 

veranderen voor de 

woning, waardoor 

een goede band 

ontstond tussen de 

twee partijen. 



  81 

voorkwam. 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Instituties 

 

 

Voor de vereniging 

had de 

grondsanering een 

grote invloed op de 

voortgang in het 

project. Door 

maatwerk van de 

gemeente heeft het 

de vereniging echter 

niet veel gekost. 

Hoewel de 

vereniging de 

gemeente als 

schuldige zag, was 

het de eigenlijke 

grondeigenaar 

Ruimte voor Ruimte 

die vervuilde grond 

had uitgegeven.  

 

Vooraf in een 

document helder de 

voorwaarden 

geschept. Dit kost 

aan de voorkant veel 

tijd, maar scheelt 

tijdens het proces 

veel werk.  Het 

vastgestelde 

bestemmingsplan 

voldeed niet aan de 

wensen van de 

leden, waardoor er 

een wijziging nodig 

was. Deze wijziging 

is goed verlopen 

omdat alle 

betrokkenen 

dezelfde visie 

hadden. 

 

 

 

 

De enige aanpassing 

die nodig was voor 

de Welstandstoets 

was een aanpassing 

in de steenkleur, 

waar gemakkelijk 

een oplossing voor 

te vinden was voor 

de architect. 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Kennis 

 

 

De vereniging is 

tevreden over het 

werk dat is 

afgeleverd en dat ze 

overal in mee 

mochten denken. 

Alleen na de 

oplevering is er nog 

veel werk waar de 

vereniging mee zit, 

en wat meegenomen 

had moeten worden. 

  

 

Het plan wordt 

gedragen door de 

gemeenschap en 

heeft een hype van 

zelfbouw gecreëerd. 

Het faciliteren gaat 

door ervaring steeds 

beter, door 

verantwoordelijk-

heden bij de 

vereniging neer te 

leggen.   

 

De ervaring van de 

begeleider zorgt dat 

er gemakkelijk over 

dingen wordt 

gedacht. De 

begeleider moet 

duidelijk aangeven 

hoe met 

onzekerheden wordt 

omgegaan. 

 

 

De kennis van de 

architect over 

zeggenschap in een 

CPO-project was 

erg belangrijk voor 

de vereniging. 

Hierdoor kunnen er 

duidelijke keuzes 

voorgelegd worden, 

en worden 

bovendien kosten 

bespaard.  

 

Tabel 10: bevindingen van de casus CPO Spoordonk – Oirschot. 
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4.4 Casus 4: CPO Fonkelsteen – Goirle  

CPO Fonkelsteen in Goirle is een CPO-project met 25 woningen met 18 doorstromers, en 7 

starters. Na het eerste project in Riel, waarbij een startersgroep zelf initiatief nam, is Fonkelsteen het 

tweede project in de gemeente Goirle. Toen in 2010 een locatie in de gemeente vrij kwam, heeft 

diezelfde gemeente het initiatief genomen om een CPO-project op te zetten. Op het perceel stond 

een school, die overbodig was geworden door de bouw van een nieuwe bredeschool. De woningen 

worden volgens planning eind 2015 opgeleverd. 

 

 

Figuur 12: situatie CPO-woningen Fonkelsteen (Beeldbank BIEB). 

 

4.4.1 Voorbereidingsfase 

Vereniging 

Organisatie 

Uit de eerste informatieavond is een trekkersgroep van uiteindelijk 15 huishoudens ontstaan die het 

project getrokken heeft. Voor deze vereniging was alles nieuw waardoor er veel op de mensen af 

komt, vooral voor het bestuur. In dat bestuur zijn verschillende wisselingen geweest omdat leden 

moesten afhaken door het verlies van een baan, als gevolg van de crisis. 

Er waren beslissingen die redelijk unaniem gingen, zoals de keuze voor de architect. Hiervoor was 

het van belang om te weten wat de ervaring en visie is van de architect, en of deze flexibel is of juist 

rechtlijnig. In Fonkelsteen had iedereen specifieke wensen, dus het was nodig om een architect te 

hebben die daar mee om kon gaan. Hoewel de architectenselectie goed is gegaan, wist niet ieder lid 

van tevoren waar op gelet moest worden. De procesbegeleider heeft hier echter tips voor gegeven. 
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Participatie 

Het doel was om het tempo erin te houden, en het project vol te krijgen met mensen die willen 

samenwerken. Belangrijk bij CPO is dat iedereen wil samenwerken, samen voordelen wil behalen, en 

samen een wijk wil bouwen. Het besef dat het een project is van de vereniging, en niet van individuen 

moet er zijn. Dit besef was aanwezig bij de gezamenlijke werving die het collectief heeft gedaan om 

meer leden te verkrijgen: er zijn avonden gehouden met presentaties op beurzen en er was een 

website, uithangbord, en een facebookpagina.  

Desondanks waren er ook minder betrokken leden, die er later instapten, en meer moeite hadden 

met keuzes die gemaakt werden, of al gemaakt waren. Betrokkenheid zorgt er voor dat gemaakte 

keuzes beter gesnapt worden. Het is daarom uitermate van belang dat iedereen goed op de hoogte 

is. Duidelijker communiceren welke individuele dingen wel en niet kunnen is daarbij de sleutel tot 

succes. Ook duidelijk stellen dat gemaakte keuzes niet meer aangepast worden hoort daarbij. 

In dit geval was er frictie tussen de doorstromers en de starters omdat er belangenverschillen waren 

tussen de doelgroepen. De starter bouwt een goedkoop huis, maar een doorstromer wil er echt oud 

in worden en denkt meer voor de lange termijn. Omdat doorstromers meer ervaring en meer leden 

hadden konden zij de starters overrompelen. Het bestuur moest hier heel duidelijk aangeven dat het 

een democratisch project moest blijven, en dat keuzes gezamenlijk gemaakt moesten worden. Als die 

actieve verstandhouding er niet is, ontstaan machtsmisbruik en beschuldigingen. Om dit te 

voorkomen is er onder andere collectief besloten om de subsidie alleen voor starters te gebruiken. 

De kavelkeuze komt naar voren als discussiepunt, omdat er discussies waren of deze zo snel mogelijk 

of zo laat mogelijk gedaan moet worden. Voor de zekerheid van de leden van de vereniging is een 

vroege kavelkeuze gewild, maar het nadeel daar van is dat iedereen dan al heel vroeg het collectieve 

los laat en met de eigen individuele woning aan de slag gaat, wat ongunstig is in een CPO-project. Een 

proefkavelkeuze (een voorselectie) zorgde ervoor dat iedereen een behoorlijke indicatie kreeg waar 

hij of zij terecht kwam, en dus iets meer zekerheid kreeg, en toch iedereen collectief bleef denken.  

Gemeente 

Organisatie 

In het collegeprogramma van de gemeente Goirle is uitgesproken dat er ruimte wordt geboden voor 

CPO, omdat er dan wordt gebouwd naar behoefte en er duidelijkheid bestaat over wat er gebouwd 

wordt, en zekerheid bestaat over de afzet van de grond. Met name die zekerheid dat er gebouwd 

gaat worden was voor de gemeente belangrijk. Dit beleid wordt gemeentebreed gedragen waardoor 

de samenwerking binnen de gemeente vlot verliep. Ondanks dat er inhoudelijke verschillende 

belangen waren over bijvoorbeeld nokhoogte, is er een adequate afweging gemaakt of dit wel of niet 

verruimd moest worden. De projectleider is hier een belangrijke schakel in. 

Met name het uitgangspunt dat een vereniging gaat bouwen speelt hier een rol. De gemeente ziet het 

project dat gaat om de mensen van Goirle, waardoor het bestuurlijk anders voelt, wat de 

onderhandelingspositie van de vereniging verbeterd. De vereniging handelt namelijk in haar eigen 

belangen, en niet met commerciële belangen.  

Participatie 

Voor de eerste trekkersgroep heeft de gemeente initiatief genomen voor het CPO-project om 

mensen te zoeken voor het project. Dit is gedaan middels een publicatie in het weekblad en een 
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informatieavond. Dit ging over wat CPO betekent, en wat de mogelijkheden zijn voor de vereniging. 

De behoefte bleek groot te zijn in Goirle, waardoor er ook schaalvoordelen gemaakt konden 

worden. Hier stond de gemeente open in, omdat dit het sociale aspect van CPO vergroot. 

Instituties 

De gemeente had een uitgebreid uitgangspuntendocument met daarnaast een plan voor de openbare 

ruimte, en ideeën voor architectuur en stedenbouwkunde. De woningen waren al redelijk 

vastgesteld, met rijwoningen voor starters en tweekappers. De kaders waren daardoor helder voor 

de vereniging. Er waren daardoor weinig punten waar de partijen recht tegenover elkaar stonden, 

waardoor ze juist samenwerkten. Met deze gezamenlijke doelen van vereniging en gemeente verliep 

het overleg prima. Na de eerste werving heeft de vereniging de regie gekregen, en heeft de gemeente 

gefaciliteerd. Bijvoorbeeld voor een stukje in de krant.  

Van tevoren heeft dit tijd gekost voor de gemeente, maar achteraf gaat het vlotter. Hoe meer 

zekerheden er van tevoren zijn, hoe sneller het project gaat. Zekerheid over de grondprijs en over 

de mogelijkheden in het bestemmingsplan zorgen er voor dat de locatie snel ontwikkeld kan worden 

en er vertrouwen is bij mensen dat het er gaat komen. Om te zorgen dat (met name starters) 

afhaken omdat het te lang duurt is er al heel vroeg in het project bouwrijp gemaakt. Bij Fonkelsteen, 

dat in 2,5 jaar is gerealiseerd, is het proces dan ook snel verlopen. 

 

 

Figuur 13: CPO vereniging Fonkelsteen (Beeldbank BIEB). 
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Procesbegeleider 

Participatie 

Samen met de vereniging had de procesbegeleider de regie in het voortraject. Ook de 

procesbegeleider heeft dus bij de werving en kavelkeuze meegewerkt. Het advies om de kavelkeuze 

zo veel mogelijk uit te stellen, waardoor er meer collectieve keuzes worden gemaakt komt 

bijvoorbeeld van de ervaren procesbegeleider. Individuele keuzes gaan immers ten kosten van de 

gezamenlijke schaalvoordelen die te behalen zijn. Bovendien was de procesbegeleider als mediator 

aanwezig tussen de gemeente en de vereniging. Hierdoor kan de procesbegeleider al veel vragen van 

de vereniging afhandelen, die anders naar de gemeente zouden gaan. 

Kennis 

De procesbegeleider moet voorzichtig zijn met het scheppen van verwachtingen. Communicatie over 

de planning is van groot belang, want wanneer een datum genoemd wordt, dan is dat voor de 

vereniging heilig. Doordat de verwachtingen niet goed gemanaged waren is er erg veel discussie 

geweest over vertragingen die het project op liep. Belangrijk is dus om te vermelden dat het mogelijk 

is om één jaar te ontwikkelen en één jaar te bouwen, maar dat menig project veel langer duurt. Ook 

dit project heeft bijna 2 jaar ontwikkelingstijd gehad. 

Daarnaast is de ervaring van de procesbegeleiders met startersprojecten te merken. Omdat dit 

project meer doorstromers had, waren er documenten die niet klopten en aangepast moesten 

worden. Ook dit zorgde af en toe voor vertraging en frustratie.   

 

Figuur 15: geplande woningen van CPO-project Fonkelsteen (Beeldbank BIEB). 
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4.4.2 Ontwikkelingsfase 

Vereniging 

Instituties 

De gewilde snelheid van het proces is niet gehaald, met name door de communicatie binnen de 

vereniging. Hieraan hebben de discussies over de kavelgrootte onder andere meegewerkt. Er waren 

bijvoorbeeld leden die zouden uitstappen als hun kavelgrootte te ruim werd. Bovendien heeft de 

vereniging besloten om de gemeente het bestemmingsplan aan te laten passen. Deze keuze is 

gemaakt omdat de mogelijkheden in het bestemmingsplan te beperkt waren. Desalniettemin is het de 

vereniging gelukt om processen in elkaar over te laten lopen en zo de planning niet te veel los te 

laten. 

Gemeente 

Participatie 

De gemeente was aanspreekpunt voor de publiekrechtelijke zaken die geregeld moeten worden. De 

gemeente heeft hierin geprobeerd om de vereniging te helpen. Omdat de vereniging geen 

commerciële belangen heeft om winst te maken is het anders communiceren dan met een 

projectontwikkelaar. Voor de gemeente is het sociale aspect belangrijk geweest om medewerking te 

verlenen aan dit project. Voordat de woningen er staan is er immers al een buurt ontstaan, wat door 

het CPO-proces – doordat de leden al 2 jaar samenwerken – is gebeurd. Dat er interactie is tussen 

mensen geeft voor de gemeente een speciale meerwaarde aan een dergelijk CPO-project. Dat de 

grondexploitatie rond is gekomen is immers iedereen straks vergeten, maar dat er binding is in deze 

buurt zal nog lang zo blijven. 

Er werden vaker dingen intern geregeld zodat de vereniging zich daar geen zorgen over hoefde te 

maken. Dit zorgde voor een goede samenwerking. Daarnaast is de gemeente transparant geweest in 

documenten en prijzen, hoewel uiteraard niet de hele grondexploitatie op tafel is gelegd, omdat dan 

de onderhandelingspositie verdwijnt.  

De grondprijs was in eerste instantie door de gemeente vastgesteld. De meerwaarde van de CPO-

vereniging voor de gemeente bood echter ruimte voor de groep om te onderhandelen. Omdat de 

gemeente de groep bijeen wilde houden heeft de gemeente een lagere grondprijs gehanteerd, met 

een korting wanneer er meer grond afgenomen zou worden. Deze tactiek zorgde er voor dat de 

groep op zoek ging naar meer leden, wat dus stimulerend werkte en uiteindelijk een win-winsituatie 

opleverde. De gemeente wist daardoor immers meer grond uit te geven.  

Instituties 

De verwachting van de planning van de vereniging was ook door de gemeente te merken. Bij een 

gemeente duurt het soms een hele tijd om bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure te 

doorlopen. Voor een dergelijke vereniging lijkt een procedure van 2 tot 3 jaar erg lang, maar dat is in 

Nederland niet zo lang. Voor de vereniging is dat lastig te begrijpen.  

Het bestemmingsplan wat er op de locatie lag was onherroepelijk. Voor de gemeente waren een 

aantal voorwaarden in het bestemmingsplan niet onderhandelbaar zoals de nokhoogte van de 

woningen. Andere randvoorwaarden stonden open voor discussie, zoals duurzaamheid en bouwstijl. 

De gestelde randvoorwaarden uit het bestemmingsplan sloten echter niet aan op de wensen van de 
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bewoners. Er waren woningen gepland met een voortuin van 4 meter en een achtertuin van 6 meter, 

exclusief berging, die door de vereniging als niet-logisch bevonden werden. Bovendien waren er 

percelen die te smal waren voor een tweekapper, en zat er een onverkoopbare kavel tussen. De 

gemeente begreep dit, en heeft het bestemmingsplan aangepast, en de kosten daarvoor op zich 

genomen. 

De toetsing door de welstandscommissie strookte voor een deel. Ondanks dat de architect in 

discussie is gegaan lukte het niet om alle wensen van de vereniging in te willigen. Bovendien was 

Welstand niet betrokken bij het project, en werkte het volgens de vereniging erg moeizaam. Dingen 

die opgepakt zouden worden, werden tot het laatste moment uitgesteld. Dit had invloed op de 

voortgang, maar heeft uiteindelijk niet tot veel vertraging geleid. 

Procesbegeleider 

Participatie 

De procesbegeleider is essentieel voor de communicatie met de gemeente over onder andere de 

koopovereenkomst, en voor documenten over kavelkeuze, mandatering, en wetgevingsstukken bij de 

notaris. Ook is de procesbegeleider belangrijk geweest als adviseur bij de aannemer. Daarnaast is 

aansturing van de vereniging als ervaringsdeskundige erg nuttig gebleken, bijvoorbeeld voor het 

opzetten van een kostenraming voor de woningen. Deze afspraken over het proces zijn nodig om 

belangenverstrengelingen in de vereniging tegen te gaan. In dit project was het belangrijk om de 

belangen van starters en doorstromers in de gaten te houden zodat er geen keuzes gemaakt worden 

die grote nadelige gevolgen hebben voor anderen. 

Architect 

Kennis 

De architect heeft er voor gezorgd dat de vereniging deskundig was en kon optreden als 

projectontwikkelaar. De architect nam de vereniging mee met mogelijkheden in het ontwerp van 

woningen dat past binnen de wensen van de gemeente en wetgeving. De architect is erg gericht op 

de wensen van de vereniging, en het ontwerp wordt volledig samen gedaan. Daarnaast is de architect 

een belangrijke actor voor de planning van de ontwikkelingsfase. De architect heeft namelijk bepaalde 

tijd nodig voor het maken van ontwerpen en detailleringen, zodat deze adviseur weet hoe lang 

keuzes echt duren. 

 

4.4.3 Uitvoerings- en beheerfase 

Vereniging 

Participatie 

Belangrijk in dit project is de betrokkenheid van de gemeente geweest. Ondanks dat er in de 

uitvoeringsfase nog wat heeft gespeeld over het betalen van de kosten van de rioolaansluiting wordt 

de samenwerking goed bevonden. Van tevoren communiceren en weten waar ieder voor 

verantwoordelijk is zijn daar de grondleggers van. 
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Kennis 

Met de vele specifieke wensen die de vereniging had, ontstond er voor de aanbesteding een grote 

optielijst bij de aannemer. Doordat de vereniging zo veeleisend was zorgde dit voor veel werk voor 

alle actoren. Er waren nog geen keuzes genomen over deze specifieke wensen, waardoor de 

individuele gesprekken tussen de leden en de aannemer erg veel tijd kostte en vertraging opleverde. 

Dit had achteraf met de procesbegeleider en architect beter aangepakt moeten worden. 

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het een heel leerzaam en interessant proces is, waar als 

individu veel invloed op uitgeoefend kan worden. Voorts is het niet alleen de ontwikkeling van de 

woningen die interessant is, maar ook de persoonlijke ontwikkeling die wordt doorgemaakt. De 

voorwaarde om er als persoon meer uit te halen is dat er actief deel wordt genomen aan dat proces.  

 

Figuur 14: de bouw van de woningen van Fonkelsteen (Beeldbank BIEB). 

 

4.4.4 Bevindingen Casus 4 

 

 

Bevindingen CPO Fonkelsteen – Goirle 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Organisatie 

 

 

Er waren wisselingen 

van leden in de 

vereniging waarbij de 

leden zeer specifieke 

eisen hadden. 

 

De gemeente biedt 

ruimte voor CPO 

om te bouwen naar 

behoefte, en de afzet 

van grond te 

 

De begeleider had 

een belangrijke rol 

bij de werving, en 

het zorgen dat 

beslissingen door het 

 

De architect is 

gericht op de 

wensen van de 

vereniging, en doet 

het ontwerp samen. 
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Tempo en 

collectieve keuzes 

maken waren 

belangrijk voor de 

groep. Het proces is 

zeer leerzaam 

waarbij veel 

zeggenschap 

mogelijk is.  

 

 

verzekeren. De 

gemeente heeft dit 

project geïnitieerd, 

en een projectleider 

aangesteld die 

verschillende 

belangen af woog. 

Doordat de 

vereniging geen 

commercieel belang 

nastreeft is de regie 

voor een groot deel 

aan die partij 

afgegeven. 

 

collectief werden 

gedragen.  

In de 

ontwikkelingsfase 

beheert de architect 

de planning. 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Participatie 

 

 

Het besef dat het 

een project van de 

vereniging is en niet 

van individuen moet 

er zijn door dit 

helder te 

communiceren. 

Leden die later 

instapten hadden 

moeite met al 

gemaakte keuzes 

omdat die minder 

betrokken waren. Er 

was ook frictie 

tussen starters en 

doorstromers. 

Daarnaast was de 

kavelkeuze een 

discussiepunt omdat 

niet iedereen met de 

onzekerheid kon om 

gaan.  

 

 

De gemeente 

werkte transparant 

om de groep te 

stimuleren (meer 

grondafname). Er 

werd goed 

gecommuniceerd en 

de gemeente 

probeerde veel 

intern te regelen om 

de vereniging te 

ontlasten. Door de 

verantwoorde-

lijkheden helder te 

hebben werkte deze 

samenwerking  goed. 

 

 

 

De begeleider was 

essentieel voor de 

communicatie met 

de gemeente, over 

belangrijke 

documenten. De 

ervaringen van de 

begeleider zorgden 

ervoor dat de 

belangenverschillen 

van de leden in de 

gaten gehouden 

werden. 

 

De architect moest 

om gaan met veel 

verschillende eisen. 

In de 

ontwikkelingsfase 

heeft dit in een 

goede samenwerking 

een mooi product 

opgeleverd, maar de 

mindere afstemming 

met de aannemer 

zorgde voor 

meerwerk en 

vertraging. 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Instituties 

 

 

Door discussies over 

kavelgroottes en 

aanpassing het 

bestemmingsplan is 

de gewilde snelheid 

van het project niet 

gehaald. Door 

processen in elkaar 

over te laten lopen 

is de planning zo veel 

mogelijk  

gestroomlijnd. 

 

Er was een 

uitgangspunten-

document met 

ideeën over 

architectuur en 

stedenbouwkunde 

opgesteld, waardoor 

kaders helder waren. 

Van tevoren kost dit 

meer tijd, maar het 

scheelt in het proces 

tijd. Door zekerheid 

 

De begeleider moet 

voorzichtig zijn met 

het scheppen van 

verwachtingen. In dit 

project zijn de 

verwachtingen niet 

goed gemanaged, 

waardoor er 

discussies 

ontstonden over de 

planning. 

 

De architect heeft 

geprobeerd om zo 

veel mogelijk 

belangen van de 

vereniging door de 

welstandscommissie 

te krijgen. Niet alles 

daarvan is gelukt. 
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De vereniging vond 

dat de  

Welstandscommissie 

niet betrokken was 

bij het project, 

waardoor de 

goedkeuring van het 

plan moeizaam 

verliep. 

 

in eisen en 

procedure ontstaat 

er ook vertrouwen. 

Er waren hierdoor 

geen discussie-

punten, maar 

samenwerking om 

tot een gezamenlijk 

doel te komen. Het 

bestemmingsplan is 

aangepast omdat het 

vigerende plan niet 

aansloot bij de 

wensen van de 

vereniging. 

 

 

 

 

 

Vereniging 

 

Gemeente 

 

Begeleider 

 

Architect 

 

Kennis 

 

 

De vereniging had 

specifieke eisen, 

waardoor er 

individuele 

gesprekken nodig 

waren met de 

aannemer. Door de 

veeleisende 

vereniging zorgde dit 

voor extra werk. De 

begeleider en de 

architect hadden dit 

eerder moeten 

signaleren. 

 

 

Het ontstaan van 

binding in de buurt 

had de gemeente in 

eerste instantie niet 

geweten als uitkomst 

van een CPO-

project. Dit is 

achteraf een mooie 

bijkomstigheid 

geweest van het 

project. 

 

De kennis van de 

begeleider was 

gericht op 

startersprojecten en 

terwijl hier ook 

doorstromers 

meededen, 

waardoor er 

vertraging en 

frustratie ontstond. 

 

 

Door het delen van 

kennis met de 

vereniging kon de 

vereniging optreden 

als project-

ontwikkelaar.  

Hierdoor pasten de 

wensen binnen wet- 

en regelgeving van 

de gemeente. 

Tabel 11: bevindingen van de casus CPO Fonkelsteen – Goirle. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de casussen samengevoegd, en op basis van 

de theorie van hoofdstuk 2 beoordeeld. Deze beoordeling vormt de conclusie van het onderzoek. 

Aan de hand van die conclusie worden er aanbevelingen gedaan aan de betrokken actoren van het 

CPO-proces. Een laatste onderdeel betreft de kritische reflectie van het onderzoek inclusief 

suggesties voor nader onderzoek. 

 

5.1 Conclusies 

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of partijen die hebben geparticipeerd in een (bijna) 

afgerond CPO-proces hun doelstellingen hebben kunnen bereiken met betrekking tot de 

samenwerking binnen dat proces. Hiermee worden de factoren in iedere fase binnen het CPO-

proces achterhaald, zodat onderzocht kan worden op welke manieren de doelstellingen beter 

behaald kunnen worden. 

Hoe verloopt de samenwerking tussen betrokken actoren in een CPO-proces, welke factoren 

beïnvloeden deze samenwerking, en hoe bepalen die geïdentificeerde factoren de voortgang van het 

CPO-proces? 

De vraag is drieledig, en wordt derhalve in de conclusie in drie delen behandeld: ten eerste is de 

samenwerking tussen actoren beschreven, ten tweede zijn de factoren die de samenwerking 

beïnvloeden onderzocht, en ten derde is de invloed van de factoren op de voortgang van het proces 

beargumenteerd. Door antwoord te geven op deze opgestelde vraag worden er conclusies 

getrokken met betrekking tot het gedane onderzoek. 

 

5.1.1 Samenwerking tussen de actoren 

De sleutelelementen van woningbouwontwikkeling met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO) zijn de collectiviteit, de zeggenschap van de toekomstige bewoners, en de vraaggestuurde 

invalshoek. De particulier als opdrachtgever heeft grote gevolgen voor de samenwerking die in een 

proces – vergeleken met projectmatige woningbouwontwikkeling – tussen de actoren plaats vindt. 

Het CPO-proces bestaat uit 4 fasen die doorlopen worden: de voorbereidingsfase, de 

ontwikkelingsfase, de uitvoeringsfase, en de beheerfase. In elke fase hebben de partijen verschillende 

doelstellingen waarover beslissingen genomen moeten worden. Deze opdeling in fasen biedt een 

aanknopingspunt voor het doorlopen van een CPO-proces. Hoewel de stappen niet direct vastliggen 

en de fasen elkaar kunnen doorkruisen, is de indeling in fasen een goede manier om gestructureerd 

het CPO-proces te kunnen onderzoeken. Ook is hierdoor duidelijk te maken welke actoren in welke 

fase actief zijn in het CPO-proces. 

De actoren zijn geïdentificeerd middels de Actor Netwerk Theorie. Hiermee zijn de primaire 

(leading actors) en de intermediairs onderscheiden. Daaruit bleek dat de vereniging, de gemeente, de 

procesbegeleider, en de architect de vier voornaamste actoren zijn in een CPO-proces. Deze 

actoren worden gezien als de menselijke entiteiten die bestaan uit een associatie, omdat één actor 
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meerdere belangen en middelen kan nastreven en gebruiken. Vervolgens is geconcludeerd dat de 

partijen in een proces netwerken en relaties vormen die het proces vormgeven. Deze netwerken 

tussen de actoren ontstaan door interactie tussen de entiteiten. 

De actoren worden op verschillende manieren beïnvloed waardoor actoren veranderen gedurende 

het proces. Dit fenomeen wordt beschouwd als translatie, en is een sleutelfactor voor bijvoorbeeld 

de het bereiken van compromissen door middel van onderhandeling. Translatie treedt op omdat 

instituties, kennis, organisaties, en actoren elkaar beïnvloeden en in de tijd veranderen. 

Het handelen van de actoren wordt voorts bepaald door de objecten (middelen) die een actor ter 

beschikking heeft. Doordat deze middelen per actor niet gelijk zijn, verschillen de actoren van elkaar, 

en zijn er dominante en minder dominante spelers in het proces.  

 

5.1.2 Factoren die van invloed zijn  

Met de samenwerkingstheorie zijn factoren geïdentificeerd die het CPO-proces beïnvloeden. De 

manier waarop deze factoren door de actoren gebruikt worden is van invloed op het CPO-proces. 

De vier factoren die zijn uitgewerkt betreffen: organisatie, participatie, instituties, en kennis.  

Organisatie: de manier waarop partijen georganiseerd zijn voor het proces: 

 Samenstelling; de samenstelling van de verschillende actoren heeft invloed op het proces. Uit de 

theorie is bijvoorbeeld gebleken dat de grootte van de vereniging invloed heeft op de 

complexiteit van het proces. Daarnaast is de manier waarop de actoren beslissingen maken 

bepalend. Voor een doeltreffend collectief dient de beslissingskracht overtuigend te zijn, zodat er 

duidelijkheid bestaat bij te maken keuzes. Bij een gemeente wordt dit middels een bestuur 

geregeld, en kan een wethouder veel invloed uitoefenen op een CPO-proces. 

 Houding of beleid; het beleid van een actor zorgt voor handelingen die een actor uitvoert, en 

bepaalt daardoor ook het gebruik van middelen of instrumenten die de betreffende partij tot haar 

beschikking heeft. De inzet van het bestemmingsplan van de gemeentelijke overheid biedt 

hiervoor een goede maatstaf. Wordt de vereniging daarin vrij gelaten of zijn er juist strenge eisen 

waaraan die vereniging moet voldoen? Een actieve of faciliterende houding van de betrokken 

actoren kan hierin een beslissende rol hebben, omdat ook dit het proces beïnvloed. 

 Belangen of keuzes; de belangen die actoren hebben bepalen de keuzes die een actor maakt. Als 

iemand handelt naargelang zijn belang dan maakt die actor rationele keuzes. Essentieel hierin is 

dat de verschillende actoren belangen hebben die niet altijd overeenkomen. Gevolg hiervan is dat 

er discussies ontstaan die compromissen behoeven. Belangrijk hiervoor is dat niet alleen de 

actoren zelf goed zijn georganiseerd, maar ook de relaties tussen de actoren goed zijn 

georganiseerd. Dit wordt gedaan middels contracten en samenwerkingsovereenkomsten. 

 Visie; daarnaast handelt een actor alleen rationeel als het beleid van de actor is vastgelegd in een 

visie. Een duidelijke visie helpt daardoor mee om rationele keuzes te maken en derhalve te 

komen tot consensus. Ondanks dat een duidelijke visie dus nodig is in een CPO-proces, is het 

niet altijd gemakkelijk deze visie te volgen. Dit komt zowel door belangen van andere partijen, als 

door de flexibiliteit die CPO als woningbouwvorm biedt. 

Participatie: de manier waarop de partijen aan het proces participeren: 
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 Zeggenschap; zeggenschap in een CPO-proces is vanzelfsprekend omdat deze hoog geplaatst 

staat op de participatieladder. De zeggenschap heeft veel te maken met wie initiatiefnemer of 

opdrachtgever van een bepaald fenomeen is. Zo is het collectief in een CPO-project 

opdrachtgever van de procesbegeleider, architect, en aannemer. Zeggenschap betekent overigens 

ook risico, bijvoorbeeld voor het slagen van het project daarbij hoort verantwoordelijkheid en 

het nemen van belangrijke en doeltreffende beslissingen,  

 Voortgang; de voortgang van het proces wordt bepaald door het bestuur van de vereniging. Deze 

mensen leveren alle inspanning om de woningen te kunnen realiseren. Het bestuur moet voor 

een goede voortgang zorgen door planning, en budget in de gaten te houden.  

 Interactie; door interactie worden claims, prioriteiten en strategieën verwezenlijkt. Dit gaat over 

de manier waarop de dialoog plaatsvindt, en actoren naar consensus zoeken voor het sluiten van 

compromissen. Interactie kan veel tijd kosten, maar zorgt daarentegen ook voor binding binnen 

bijvoorbeeld de vereniging. Verandering zal immers alleen optreden wanneer alle betrokken 

actoren in het proces mee doen.  

 Betrokkenheid; de betrokkenheid van actoren speelt een rol bij de mate van participatie. 

Hiermee wordt de invloed van de actoren bepaald. Bijvoorbeeld voor het inschatten van de 

invloed van burgers bij de gemeente. Medewerking van de gemeente is een sleutelrol voor 

betrokkenheid van die gemeente. Is er geen ambtelijke en bestuurlijke medewerking dan zal dat 

het proces in negatieve zin beïnvloeden. Is deze steun er wel, dan is het zoeken naar oplossingen 

voor alle actoren die met de gemeente te maken hebben, juist gemakkelijker. Betrokkenheid 

zorgt bovendien voor voortgang in het proces. Ambities om wat van het proces te maken spelen 

hierin ook een rol, omdat het partijen motiveert om het proces positief te benaderen. 

Instituties: de manier waarop de structuren tussen de partijen verdeeld zijn: 

 Macht; betreft de rolverdeling van de partijen in het proces. Hiermee kan worden onderzocht of 

er sprake is van gelijkwaardige behandeling. Hiervoor is het argument om macht te gebruiken een 

belangrijk facet om te bepalen waarom die macht gebruikt wordt. Hiërarchie kan zorgen voor 

het gebruik van macht. Maar het kan ook zijn dat er flexibele organisatievormen worden 

gebruikt, zoals netwerken van meerdere partijen. Ook bij CPO is dit het geval, bijvoorbeeld bij 

de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging en de gemeente. Bij CPO is als gevolg 

sprake van gelijkwaardige behandeling, waarbij actoren samenwerken aan eenzelfde doel en beide 

partijen zeggenschap hebben over het proces. Ook grondeigenaren blijken macht te hebben, 

omdat grondposities kunnen leiden tot bijvoorbeeld schaarste aan starterswoningen. 

 Bestuur of politiek; politieke wil kan een project laten slagen of falen. De verschillende entiteiten 

moeten steun geven aan het project om tot ontwikkeling te kunnen komen. De gemeente kan dit 

actief (meewerkend) of reactief (faciliterend) doen. De gemeente heeft meerdere afdelingen met 

allerlei belangen, waardoor er compromissen moeten worden gesloten over het te voeren 

beleid. Voor CPO blijken er echter verschillende positieve belangen voor de gemeente te zijn, 

waardoor bestuurlijke steun voor CPO mogelijk zou moeten zijn. Goedkope woningbouw in 

crisistijd, burgerinitiatieven, sociale cohesie, en een divers aanbod in woningen zijn argumenten 

om CPO in een betreffende gemeente te stimuleren. Kansen voor CPO zijn derhalve aanwezig. 

 Wetten en regels; het gebruik van objecten of middelen door actoren is van invloed op de 

instituties zoals die bestaan. Belangrijke objecten in het bouwproces zijn het bestemmingsplan en 

het beeldkwaliteitsplan (of beeldkwaliteitscommissie). Ook vergunningen, het bouwbesluit en het 

voorkeursrecht van gemeenten om een perceel te kunnen kopen kunnen gebruikt worden in een 
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dergelijk proces. Tussen partijen onderling worden afspraken gemaakt over contracten en 

overeenkomsten, die de basis bieden voor de verhoudingen tussen de partijen.  

 Randvoorwaarden; deze randvoorwaarden zijn specifiek opgelegd voor het betreffende project, 

of een betreffende partij. Randvoorwaarden worden overeengekomen tussen partijen in 

contracten zodat de onderlinge verhoudingen tussen die partijen juridisch geregeld wordt. 

Kennis: de invloed van kennis en ervaring die partijen hebben over het proces: 

 Ervaring; ervaring betreft de kennis van partijen die in een eerder vergelijkbare situatie is 

opgedaan, en weer gebruikt kan worden in een nieuw project. In Nederland zijn veel gemeenten 

onervaren met CPO omdat zelfbouw in Nederland nauwelijks aanwezig was. Te weinig ervaring 

zorgt voor een stroperig proces en onduidelijkheden zoals te strenge randvoorwaarden. Er zijn 

echter begeleidingsbureaus in Nederland die de ervaring met CPO kunnen delen, en een grote 

rol spelen in de CPO-projecten die gerealiseerd worden. 

 Bekendheid; de bekendheid met CPO verschilt in veel gebieden, omdat CPO kan worden gezien 

als een nichemarkt. Het inschatten van risico’s wordt dan moeilijk geacht, bijvoorbeeld bij het 

regelen van financiering. 

 Deskundigheid; om de vereniging als projectontwikkelaar te kunnen laten optreden is er 

deskundigheid van adviseurs vereist. Dit betreft een begeleider die het proces bewaakt en 

verzorgd, maar ook een architect die de woonwensen verwezenlijkt. Deskundigheid komt onder 

andere voort uit ervaring, maar is ook bijvoorbeeld benodigd om de vereniging uit te kunnen 

leggen waar zij keuzes in moet maken.  

 Vertrouwen of informatie; vertrouwen en informatie zijn nodig voor consensus. Het gebrek aan 

deze twee zorgt er namelijk voor dat er geen keuzes gemaakt kunnen worden. Het delen van 

vertrouwen en informatie is daarmee essentieel voor het creëren van een netwerk dat 

samenwerkt aan een bepaald doel.  

 

5.1.3 Invloed van de factoren op de voortgang 

De essentie van het onderzoek richt zich desalniettemin op welke invloed de bepaalde factoren in 

een CPO-proces in de praktijk hebben. Door deze invloed te achterhalen is het mogelijk om 

conclusies te trekken over de manier waarop de voortgang van het CPO-proces kan verbeteren. 

Anders geformuleerd geven onderstaande conclusies aan welke negatieve effecten de factoren 

kunnen hebben, en het proces daardoor negatief beïnvloeden. Rekening houden met deze conclusies 

en daarop inspelen hebben dientengevolge een positief effect op het CPO-proces. 

De 4 casestudies zijn getoetst voor de 4 geïdentificeerde factoren. Middels interviews zijn de 

projecten onderzocht en geanalyseerd in hoofdstuk 4. De resultaten van die casestudies zorgen 

ervoor dat er conclusies getrokken kunnen worden voor het volledig beantwoorden van de 

hoofdvraag. Op basis van die analyseresultaten zijn zodoende de volgende conclusies getrokken: 

Organisatie 

Vereniging 

In alle CPO-projecten zijn verenigingen opgericht die als opdrachtgever functioneren voor de 

ontwikkeling van de woningen. Bij de projecten zijn 22-28 woningen gerealiseerd, wat valt binnen de 

ideale grootte van 20-40 woningen (Expertteam Eigenbouw, 2014, p. 2). Het project met de meeste 
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woningen betreft Oerle Zuid waarin 28 leden als behoorlijk aantal wordt gezien. De complexiteit van 

het proces zorgt dan al voor moeilijkheden bij de werving.  

De werving is een aspect wat kan tegenvallen als er weinig geïnteresseerden voor een project zijn. In 

Oerle Zuid waren er weinig geïnteresseerden, terwijl er in Fonkelsteen meerdere afvallers waren. In 

Spoordonk verliep de werving juist heel soepel, en ook in Zuiderpark ging de werving – door de 

medewerking van de gemeente – gestaag. Het voordeel van CPO is dat alle actoren met deze 

werving samenwerken, omdat iedereen de visie heeft om woningen te realiseren, en er dus een 

gezamenlijk belang ontstaat waarbij de actoren tot consensus komen. Deze actieve houding – waarbij 

de betrokken actoren afhankelijk van elkaar zijn – komt de werving ten goede. 

1. De werving is een onzeker en complex onderdeel, met name als er weinig 

geïnteresseerden zijn. Alle actoren zijn echter gebaat bij een succesvolle werving, 

waar dus iedere actor actief bij mee kan helpen.  

Gemeente 

De manier waarop de gemeenten georganiseerd zijn voor CPO en een CPO-project verschillen 

sterk. Er zijn dan ook verschillende argumenten voor gemeenten om CPO te organiseren (Straat et 

al, 2007). In Zuiderpark en Oerle Zuid wordt er duidelijk aangegeven dat ontwikkelen met een 

projectontwikkelaar of met een vereniging geen verschil voor de gemeente maakt. Motieven om mee 

te werken zijn dan meer gericht op dat het past binnen de huidige markt, en dat een bepaalde 

doelgroep gefaciliteerd kan worden. De cultuuromslag die gemaakt moet worden voor CPO en die 

in de theorie wordt beschreven (Healey, 2006, p. 64), is dus niet in alle projecten van toepassing 

gebleken. Bij de overige casussen is er wel gekozen voor CPO om te bouwen naar behoefte en 

initiatieven uit de gemeenschap te faciliteren. Dit betekent dat deze gemeenten met een andere 

houding een CPO-project faciliteren, of zelfs stimuleren. 

Voor alle gemeenten geldt echter dat ze CPO als kans zien om de kwaliteit van het project te 

vergroten, omdat een vereniging geen commercieel belang heeft, maar gedeelde belangen op het 

gebied van woongenot. Deze argumenten voor medewerking zorgen er voor dat er politieke wil is 

om mee te werken met de CPO-projecten en de projecten dus kans hebben om te slagen, iets dat 

essentieel is volgens SEV (2006). 

2. De motieven en houding van gemeenten tegenover CPO verschillen sterk. Elke 

gemeente erkent dat er gedeelde belangen zijn met de vereniging, wat als kans 

wordt gezien om de kwaliteit van het project te vergroten. 

Procesbegeleider 

De noodzaak van een externe deskundige werd in de theorie al aangehaald (Expertteam Eigenbouw, 

2014; BIEB, 2011). In de casussen is deze noodzaak duidelijk gebleken, met name in het bewaken van 

de voortgang van het project, en de onderhandeling met de gemeente. De SEV (2006) concludeerde 

dit ook al. Een belangrijke les uit de projecten is verder dat de begeleider in de gaten moet houden 

dat er collectieve keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer leden te snel naar hun individuele 

woning gaan kijken, vervagen de schaalvoordelen, en vervaagt daarmee ook de essentie van het 

collectieve in CPO. Het in de gaten houden van de budgetten ten opzichte van de gemaakte keuzes 

van de leden is daarbij de taak van de procesbegeleider (samen met de architect). 
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3. De procesbegeleider is onmisbaar voor de vereniging voor de voortgang van het 

project, de onderhandeling met de gemeente, en het maken van collectieve keuzes. 

Architect 

De CPO-groep is opdrachtgever voor de architect, wat betekent dat de architect in dienst staat van 

de vereniging. De vereniging is immers de eindgebruiker die de woningen gaat bewonen. Zoals de 

theorie onderbouwt is het voor de architect zorg om binnen de wensen van de vereniging en de 

eisen van de gemeente te blijven. Het is belangrijk gebleken om dit van tevoren duidelijk bij de 

vereniging aan te geven. Bovendien geven de ondervraagde architecten aan ook zelf ambities te 

hebben door iets met meerwaarde (iets unieks) te willen creëren. Dit wordt gedaan door 

verschillende ontwerpen te maken waaruit de vereniging de beste variant kan kiezen. Op basis van de 

specifieke wensen die leden hebben is dit ontwerpen vaak een hele puzzel, zoals in Oerle Zuid, waar 

de eisen van de gemeente beperkend waren, maar dit wel paste binnen de wensen die de 

verenigingsleden hadden.  

4. De architect maakt een puzzel om de wensen van de vereniging te honoreren, door 

keuzes voor te leggen aan het collectief. 

Participatie 

Vereniging 

Door het Expertteam Eigenbouw (2014, p. 4) werd geschetst dat er trekkers nodig zijn om een 

project te doen slagen. In alle geanalyseerde projecten is de betrokkenheid en de invloed van het 

bestuur inderdaad erg belangrijk gebleken. Het bestuur motiveert leden om betrokken te zijn, wat 

niet alleen zorgt voor voortgang in het proces, maar ook voor binding in de vereniging (ook in De 

Regie, 2009), en vertrouwen in het project. Dit bevordert dan weer de focus op collectieve en niet 

op individuele belangen. Daarnaast heeft het bestuur de taak om het proces democratisch te houden, 

en is het van belang dat mensen mee kunnen met het proces. Met name in Zuiderpark was het af en 

toe nodig om een stap terug te doen, om minder betrokken leden uitleg te geven over te maken 

keuzes. SEV (2006) constateerde al dat woonproducenten daarvoor een flexibele en actieve houding 

voor dienen te hebben. 

5. Een actief bestuur is nodig voor betrokkenheid en zorgt voor binding en vertrouwen 

binnen de vereniging. 

Het verschil in betrokkenheid van leden is mogelijk te bewijzen door verschillen in woonervaring en 

ambities in het project. In Oerle Zuid, Spoordonk en Fonkelsteen is duidelijk aangegeven dat er een 

groot verschil is tussen starters en doorstromers. Doorstromers zijn mondiger omdat ze duidelijke 

wensen hebben en starters zijn gemakkelijker te beïnvloeden omdat zij geen woonervaring hebben. 

Bovendien zijn starters ongeduldiger omdat zij snel en goedkoop een nieuwe woning willen. Dit was 

goed merkbaar in het project Spoordonk waar onvrede was bij vertragingen. Door deze verschillen 

treden er belangenverstrengelingen op, zeker bij het maken van collectieve keuzes. De vereniging in 

Spoordonk met voornamelijk starters had hier minder last van, omdat hier de belangen eenzijdiger 

waren. 

6. Doelgroepen zijn niet op dezelfde manier betrokken en hebben tegengestelde 

belangen door verschillen in woonervaring en ambities. 
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Nieuwe leden moeten zich conformeren aan gemaakte keuzes, wat een spanningsveld oplevert met 

bijvoorbeeld het bestuur die die keuzes heeft voorgelegd. De mate waarin iemand ideeën heeft over 

het project speelt hier een rol in, omdat uit de theorie al bleek dat rationele keuzes alleen worden 

gemaakt als iemand een duidelijke visie voor het project heeft (Habermas, 1981). 

Een ander aspect dat in de projecten Oerle Zuid en Spoordonk naar voren kwam is de weinige 

betrokkenheid van later ingestroomde leden. Deze minder betrokken leden zijn in belangrijke 

situaties kritischer, waarbij Healey (2006) al aan gaf dat het de voortgang in het proces kan beperken. 

In tegenstelling zorgen betrokken leden juist voor binding en daarmee ook voor een gedragen plan 

waar de leden trots op zijn. Aannemelijk is het deze leden duidelijker dat er in een collectief plan 

gegeven en genomen moet worden, wat dus bij minder betrokken leden minder doorgedrongen is. 

Een meerdere malen aangegeven discussiepunt hierin is de kavelkeuzetoewijzing, die er voor kan 

zorgen dat ontevreden leden uit het project stappen. De procesbegeleider heeft dus – om het nog 

eens te bevestigen – een zeer belangrijke rol met het in de gaten houden van de collectiviteit.  

In de theorie is aangegeven dat er overeenstemming moet zijn om voortgang in het project te 

bewaren. Om bovenstaande belangenverstrengeling op te lossen is interactie essentieel gebleken, wat 

door Healey (2006) al werd beschreven. Openlijk over deze kwesties praten heeft in ieder project 

geleid tot consensus. De dialoog zoeken voor oplossingen is dus iets wat de leden in de vereniging als 

eigenschap moeten hebben. Iemand die dus veel zelf wil beslissen en minder wil discussiëren is 

wellicht niet ‘geschikt’ voor CPO. 

7. Nieuwe, later ingeschreven leden moeten zich conformeren aan al gemaakte 

keuzes, waardoor deze leden kritisch zijn wat leidt tot discussies. Openlijk de dialoog 

zoeken verbetert dan de voortgang van het proces. 

Participatie werkt ook buiten de entiteit van de vereniging op die manier. In Zuiderpark werd 

duidelijk aangegeven dat door doorvragen er meerdere locaties voor de CPO-vereniging beschikbaar 

werden gesteld. De vereniging kan door interactie dus heel wat zeggenschap en daarmee ook 

bevoegdheden opeisen, wat Habermas (1981) als claims verwoordde. Verantwoordelijkheid durven 

nemen levert derhalve een geslaagd project op (Baltus, Rauws & Zandvoort, 2013), wat ook werd 

vereist vanuit de participatieladder van Arnstein (1969). Hierdoor denkt men niet alleen meer na 

over de woningen, maar ook over de woonomgeving, zoals bleek betreffende de 

parkeergelegenheden in Zuiderpark en Oerle Zuid. Het besef van deze zeggenschap moet door alle 

betrokken leden dus gedragen moet worden.  

8. De vereniging kan door participatie veel zeggenschap opeisen, wat iedereen in de 

vereniging zich moet realiseren. 

Gemeente 

Voorheen is gebleken dat de houding van gemeenten om CPO te organiseren verschilt. Dit heeft in 

het proces grote gevolgen gehad, omdat de voorbereiding voor het CPO-project anders is gegaan. 

De gemeenten die geen verschil zagen tussen een CPO-ontwikkelvereniging en een 

projectontwikkelaar hadden geen visie voor CPO en stuiten later op onduidelijkheden en problemen 

in het proces. In Zuiderpark waren de randvoorwaarden onduidelijk, en in Oerle Zuid waren ze te 

beperkend en onhaalbaar voor de beoogde doelgroep. De vereniging eiste meer zeggenschap dan de 

gemeenten in eerste instantie dus hadden verwacht. Hierdoor waren wijzigingen in het aantal 

woningen (Zuiderpark), en een andere invulling van het achterterrein benodigd (Oerle Zuid). 
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9. Geen visie en voorbereiding op een CPO-project leidt tot onduidelijkheden en 

problemen.  

De problemen zijn verholpen door de gemeenten door in gesprek te gaan met de vereniging en naar 

consensus te zoeken. In Zuiderpark heeft dit geleid tot een betere invulling van de ruimte en ook in 

Spoordonk zijn er hierdoor stukken (onbenutte) grond tot ontwikkeling gekomen. Door de dialoog 

te zoeken was er dus maatwerk mogelijk, waarmee er voor de verenigingen ruimte ontstond als het 

gaat om grondprijzen, subsidies, en planning. In Fonkelsteen werd zelfs een grondprijzenbeleid 

opgesteld waarin het lucratief was om meer grond af te nemen, een win-winsituatie voor overheid en 

markt. Ook het stedenbouwkundig plan is in samenwerking met de vereniging opgesteld. Dit kan 

alleen als beide actoren actief aan het proces deelnemen en samenwerken om het gezamenlijke doel 

te bereiken (Healey, 2006).  

Kanttekening voor deze manier van werken is dat het arbeidsintensief is en dus veel tijd kan kosten. 

Door intern zaken te regelen wordt de vereniging wel zo veel mogelijk ontzorgd. Voorbereiding op 

het project kan veel van deze werkzaamheden verlichten. Bij de projecten Spoordonk en Fonkelsteen 

wordt aangegeven dat een randvoorwaardendocument van tevoren veel tijd heeft gekost, maar het 

ook zorgde dat verantwoordelijkheden en eisen duidelijk waren, wat later tijd heeft gescheeld. De 

vereniging hoeft immers niet meer te vragen hoe de gemeente er over denkt.  

10. Door samenwerking is maatwerk mogelijk waardoor gezamenlijke doelen bereikt 

kunnen worden. Maatwerk is arbeidsintensief, maar hier kan van tevoren op worden 

ingespeeld. 

Er lijkt een verband te zijn tussen de houding en voorbereiding van de projecten en de tijdsduur die 

de projecten hebben gelopen. De projecten Zuiderpark en Oerle Zuid hebben langer geduurd dan de 

projecten Spoordonk en Fonkelsteen. Ook Niemans & Slegh (2014) beargumenteerden namelijk dat 

faciliterend optreden betekent dat gemeenten moeten sturen en uitnodigen, en er duidelijk niet 

achterover geleund kan worden. Dit kan een verklaring zijn voor de tijdspanne van de langdurige 

projecten. In het project in Goirle was de voorbereiding juist omvangrijk, waardoor er veel 

zekerheden ontstonden voor de vereniging. Dit leidde tot een goede voortgang van het CPO-proces. 

11. Als de gemeente zich goed voorbereid kunnen er juist veel zekerheden ingebouwd 

worden, wat de voortgang van het proces stimuleert. Andersom leidt een summiere 

voorbereiding tot een langere tijdsduur van het project. 

Procesbegeleider 

De betrokkenheid van de procesbegeleider is voor de verenigingen essentieel om voortgang in het 

proces te houden. Dit betekent een proactieve houding en klaar staan voor vragen om vertrouwen in 

de vereniging te verkrijgen. In de projecten is de begeleider hier op sommige punten volgens de 

verenigingen tekort geschoten. Soms moest er te lang gewacht worden op antwoorden (zoals in 

Spoordonk) of zijn zaken niet goed afgestemd met andere actoren (zoals in Oerle Zuid).  

Zoals RIGO (2010) stelde is het belangrijk om transparant en onafhankelijk te opereren zodat de 

vereniging als ontwikkelaar kan optreden. Transparantie en openheid zijn termen die ook door de 

bestuursleden van de onderzochte projecten genoemd zijn, en die ook in de projecten zijn nageleefd. 

De enige opmerking die hier verder nog over gemaakt is dat verwachtingen goed gemanaged moeten 

worden, omdat het anders tot discussies leidt. In Zuiderpark en Fonkelsteen waren de verwachtingen 

over de planning niet nagekomen, waardoor kleine vertragingen nogal kritisch werden beoordeeld. 
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12. De procesbegeleider moet een proactieve houding hebben en transparant en 

onafhankelijk opereren.  

Architect 

Voor de architect is het ontwerp de uitkomst van het project hetzelfde als bij andere opdrachten, 

maar het proces is anders. In CPO is de architect meer een adviseur dan een ontwikkelaar. Het 

maken van het ontwerp gaat middels een samenwerking tussen vereniging en architect, waarin de 

vereniging de uiteindelijke keuzes maakt. Vertrouwen tussen beide actoren speelt een belangrijke rol, 

die al ontstaat bij de architectenselectie. Het vertrouwen ontstaat door het wegnemen van 

onzekerheden en het goed naar elkaar luisteren. Eerlijkheid en openheid spelen ook hier een rol, 

omdat het de band tussen de actoren versterkt. 

Alleen in Fonkelsteen waren er zo veel specifieke eisen dat het tot problemen heeft geleid bij de 

uitvoeringsfase van het project. Er waren concessies nodig om verschillende belangen af kunnen 

wegen. De architect had aangegeven dat dit bij de aannemer neergelegd moest worden, maar die 

rekende veel meerwerk voor de individuele gesprekken. Met veel specifieke wensen moet de 

architect de uitvoeringsfase dus goed voorbereiden zodat verantwoordelijkheden zijn afgestemd. 

13. De architect is meer adviseur dan ontwikkelaar en wint vertrouwen door het 

wegnemen van onzekerheden en eerlijk en open te communiceren. 

Instituties 

Vereniging 

Zoals in de theorie aangegeven speelt macht bij CPO een kleine rol, omdat er voor een groot deel 

sprake is van gelijkwaardige behandeling en actoren juist samenwerking om tot oplossingen te 

komen. Eén bestuurslid verwoordde dat macht niet nodig is in een CPO-proces wanneer er 

onderhandeld kan worden over de spreiding van kosten en risico’s. Dit past dan ook in het bottom-

up principe waar CPO deel in uit maakt (Niemans & Slegh, 2014).  

De vereniging krijgt met instituties te maken die de voortgang voor een groot deel kunnen bepalen 

en die obstakels vormen in de planning van het project. Obstakels in planning zijn bijvoorbeeld 

vergadertijden en het verkrijgen van een hypotheek wat voor 25 individuele leden veel tijd vergt. 

Andere instituties die de verenigingen tegenkwamen waren vervuilde grond die gesaneerd moest 

worden in Spoordonk, en discussies over de kavelgroottes in Fonkelsteen. Uit deze projecten blijkt 

dus dat een proces nooit helemaal van tevoren voor te bereiden is en dat een proces altijd 

tegenvallers zal bevatten. RIGO (2010) verklaart dat dit komt omdat CPO niet past binnen de 

bestaande structuren. Het bieden van meer zekerheden op voorhand kan de obstakels wegnemen, 

bijvoorbeeld door bouwrijp te maken voordat de vereniging aan de slag gaat. 

14. Instituties vormen obstakels die de planning aantasten, maar waar moeilijk op voor 

te bereiden is. Macht wordt in CPO-projecten nauwelijks gebruikt omdat 

samenwerking leidt tot onderhandeling over kosten en risico’s.  

Gemeente 

De juridische procedures verliepen, mede door tegenstand van buitenaf, in Zuiderpark, Oerle Zuid 

(bestemmingsplan) en in Fonkelsteen (welstandscommissie) niet soepel. In Zuiderpark voldeed de 

herziening van het bestemmingsplan niet aan de wensen van de bewoners, en in Oerle Zuid waren er 
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problemen met de Flora- en Faunawetgeving betreffende een al dan niet aanwezige das. In Spoordonk 

verliepen de juridische procedures juist heel soepel, volgens de gemeente omdat het plan gedragen 

wordt in de gemeenschap. De instituties zijn in elke gebiedsontwikkeling van invloed, en zijn derhalve 

niet direct toe te richten aan CPO als ontwikkelingsvorm.  

15. Juridische procedures hebben grote impact hebben op de voortgang van het project. 

Kennis 

Vereniging 

In de vereniging zijn leden niet bekend met CPO omdat burgers nieuw zijn in het proces. In de 

geanalyseerde projecten leidt dit tot onzekerheid en spanning onder leden die moeilijk met 

onzekerheid om kunnen gaan. De leden moeten dan vertrouwen hebben dat de woningen er gaan 

komen, wat al werd voorgesteld door Habermas (1981), want alleen dan kunnen de leden rationele 

keuzes maken. De groep is dan ook afhankelijk van de adviseurs waar volledig op vertrouwd wordt. 

Wat hierbij op valt is dat veel gebruik gemaakt wordt van deze expertises en dat leden hun eisen 

zeer helder kenbaar kunnen maken door kritische vragen te stellen.  

16. Bij CPO moeten deelnemers met onzekerheid om kunnen gaan waarbij adviseurs de 

taak hebben om deze onzekerheid om te zetten in vertrouwen. 

Een zeer opvallende uitkomst uit de gesprekken met de bestuursleden van de projecten betreft de 

persoonlijke ontwikkeling die deze mensen hebben doorgemaakt. Niet alleen zijn deze mensen trots 

op het bereikte resultaat, maar ook als mens hebben zij een ontwikkeling doorgemaakt die veel tijd 

heeft gekost (en moeilijke momenten heeft opgeleverd), maar bovenal zeer leerzaam is geweest. 

CPO is daarmee een interessant middel om mensen zich te laten ontplooien, iets wat in de literatuur 

niet wordt geconstateerd, maar wel een belangrijke conclusie is van leden uit een dergelijk bestuur.  

17. Leden die actief in een CPO-proces deelnemen zijn veel tijd kwijt, maar maken een 

persoonlijke ontwikkeling door die als zeer leerzaam wordt beschouwd. 

Gemeente 

De gemeente stellen dat ervaring zorgt voor een steeds beter proces. Bij sommige gemeenten is het 

nog zoeken naar de juiste voorwaarden en werkwijze, en worden de starterswoningen achteraf 

bijvoorbeeld als te groot beoordeeld (in Oerle Zuid). Het ‘loslaten’ ofwel het af kunnen staan van 

verantwoordelijkheden is dan ook – door de povere geschiedenis van Nederland met zelfbouw 

(DBMI, NIROV & Nieuwbouw Nederland, 2012) – nog een leerzaam proces. Bovendien worden de 

gedeelde belangen pas zichtbaar na realisatie, zoals in Fonkelsteen, waar de sociale cohesie in de 

buurt volgens de gemeente als erg positief wordt ervaren. 

18. Ervaring bij gemeenten zorgt er voor dat zij verantwoordelijkheden beter kunnen 

afstaan wat het CPO-proces ten goede komt. 

Procesbegeleider 

De procesbegeleider heeft als ervaringsdeskundige veel kennis over papieren formaliteiten, en 

kengetallen over grondprijzen. De ervaring kan echter ook averechts werken, wanneer er te 

gemakkelijk over zaken wordt gedacht. In elk project kwam de kavelkeuze terug als spannend 

moment in het project, terwijl de procesbegeleider in de projecten hier gemakkelijk mee om ging. 

Wellicht hadden de onzekerheden hiervoor beter in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast viel 
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in Fonkelsteen op dat de kennis van de procesbegeleider met name gericht is op starters, waardoor 

er ongewenste fouten ontstonden. Bovendien is het voor de procesbegeleider van belang dat het 

project goed wordt overgedragen, dat geldt voor de aanbesteding naar de aannemer, maar ook 

wanneer het project is afgerond en de woningen zijn opgeleverd. 

Architect 

Ook voor de architect kan ervaring leiden tot afhankelijkheid en miscommunicatie. De afstemming 

tussen begeleider en architect is als belangrijk gekwalificeerd, maar als beide actoren vaker met 

elkaar samenwerken kan het leiden tot minder scherpte van beide actoren. Voor sommigen is tijd in 

een dergelijk geval belangrijker dan ervaring met CPO, in andere gevallen wordt die ervaring juist 

gewaardeerd omdat er gemakkelijker beslissingen kunnen worden gemaakt en kosten bespaard 

worden.  

19. Ervaring bij de procesbegeleider en de architect zorgt dat kennis gedeeld kan 

worden maar kan er ook voor zorgen dat er lichtvaardig wordt gehandeld. Tijd 

ergens voor nemen is in dergelijke gevallen belangrijker dan ervaring. Het goed 

verdelen en overdragen van het project is daarbij nodig. 

Aannemer 

In de interviews is de aannemer meermaals genoemd als betrokken intermediair. De specifieke 

wensen bij een CPO-project kunnen namelijk leiden tot veel werk voor een aannemer, wat in 

verschillende projecten tot problemen heeft geleid. Ook voor de aannemer zijn ervaringen met CPO 

dus wellicht gewenst. Mede omdat er nog een actor bij komt, is het voor een vereniging lastig te 

bepalen waar de verantwoordelijkheden liggen. Hier is dus een zeer goede afstemming tussen 

vereniging, procesbegeleider, architect, en aannemer benodigd. In Oerle Zuid zorgden onzorgvuldige 

formuleringen van de architect voor meerwerk bij de aannemer. In Fonkelsteen waren er zo veel 

specifieke wensen dat alle individuele gesprekken tot vertragingen leidden. Ook de aannemer heeft 

met een vereniging te maken en niet met een projectontwikkelaar, wat een andere houding 

benodigd. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of er woningen in achtervang genomen kunnen worden.  

20. Er is goede afstemming benodigd om alle wensen en verantwoordelijkheden bij de 

aannemer neer te kunnen leggen. Voor de aannemer is ervaring met CPO gewenst 

om dit proces te stroomlijnen. 

 

5.2 Aanbevelingen 

De conclusies uit vorige paragraaf geven de belangrijkste bevindingen van de casussen weer. Middels 

deze conclusies is het mogelijk om de betrokken actoren in een CPO-proces te adviseren, zodat 

positieve gevolgen voor de voortgang kunnen worden gestimuleerd en negatieve gevolgen voor de 

voortgang kunnen worden vermeden. Voor de 4 leading actors zijn derhalve aanbevelingen gedaan. 

De eerste aanbeveling is echter voor alle betrokken actoren. Het project valt of staat met kopers van 

de woningen, dus de werving van leden voor de vereniging is een actiepunt waar alle betrokken 

actoren aan kunnen (en misschien ook moeten) meewerken. Niet alleen worden hiermee meer leden 

getrokken, maar vergroot het de bekendheid van het project, waar iedereen baat bij heeft. Zoals in 

de casussen is gezien is dit mogelijk middels informatieavonden, artikelen in de wijkkrant, maar vanuit 

de vereniging ook via-via. 
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5.2.1 Aan verenigingen 

De vereniging heeft een actief bestuur nodig. Een actief bestuur zorgt voor betrokkenheid van de 

andere leden binnen de vereniging en daarmee voor binding en vertrouwen. Daarnaast moeten de 

leden om kunnen gaan met onzekerheid, omdat bij CPO keuzes in het proces worden gemaakt en 

niet alles van tevoren vast ligt. Bovendien moeten de leden van de vereniging tijd vrij maken om actief 

in het proces deel te nemen. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat er in zo’n proces ook een zeer 

leerzame persoonlijke ontwikkeling op treedt, die een trots gevoel geeft, en een meerwaarde geeft 

aan het project. 

Verder is het belangrijk om te blijven communiceren. In de casussen is gebleken dat door openheid 

tot oplossingen gekomen kan worden. De dialoog zoeken zorgt daarmee voor een betere voortgang 

van het proces, waar iedereen baat bij heeft. Met name voor later ingestroomde leden is het van 

belang om goed te communiceren, omdat duidelijk moet zijn dat gemaakte keuzes niet meer 

veranderd worden. Juist het zoeken naar de dialoog zorgt er immers voor dat actoren in een CPO-

proces geen macht hoeven te gebruiken.  

Als laatste is het voor leden van de vereniging van belang dat er beseft worden dat er obstakels bij 

een dergelijk proces kunnen opspelen. Hoewel de planning altijd strak wordt aangegeven zijn er 

instituties waarop lastig voor te bereiden is, en die de voortgang van het proces kunnen belemmeren. 

In de onderzochte casussen zorgden discussies over parkeernormen en –gelegenheden, 

kavelgroottes, bestemmingsplanprocedures, het rond krijgen van de hypotheken, en vereiste 

grondsaneringen voor heel wat vertragingen. Belangrijk is het voor de vereniging om hier rekening 

mee te houden, en in samenwerking met de overige actoren de kosten en de risico’s van tevoren af 

te dekken.  

 

5.2.2 Aan gemeenten 

In de casussen is naar voren gekomen dat de motieven en houding van gemeenten tegenover CPO 

sterk verschillen. Mede hierdoor zijn er grote verschillen op het gebied van de voorbereiding voor de 

CPO-projecten, waaruit bleek dat er minder discussies waren wanneer die voorbereiding goed was 

gedaan. De aanbeveling is dan ook om als gemeente op een CPO-project voor te bereiden. Met 

name het afstaan van verantwoordelijkheden is namelijk niet voor elke gemeente even gemakkelijk. 

Door samenwerking is er immers maatwerk mogelijk waardoor gezamenlijke doelen bereikt kunnen 

worden, waardoor de kwaliteit van de projecten verbeterd. Ervaring op doen middels een 

pilotproject is daarvoor een nuttig middel gebleken. 

 

5.2.3 Aan procesbegeleiders 

De procesbegeleider moet een proactieve houding hebben en transparant en onafhankelijk opereren. 

De begeleider wordt als onmisbaar geacht voor de vereniging met name voor het maken van 

collectieve keuzes en de onderhandelingen met de gemeente. De ervaring van de begeleider zorgt 

bovendien voor voortgang in het proces. Daarentegen kan de ervaring bij de procesbegeleider ook 

zorgen dat er lichtvaardig wordt gehandeld, wat voorkomen moet worden omdat dat tot 

miscommunicatie en frustraties kan leiden. Tijd voor een project nemen is in dergelijke gevallen dan 

ook belangrijker dan ervaring. 
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Uit de conclusies zijn er enkele punten die binnen een vereniging niet soepel kunnen verlopen, waar 

de procesbegeleider een rol heeft om op in te spelen. De punten waarbij in het CPO-proces 

rekening mee gehouden moeten worden zijn: 

 De complexiteit van het project neemt toe met een hoger aantal huishoudens: daardoor is een 

fasering of een opsplitsing van het project wellicht wenselijk; 

 CPO heeft onzekerheden waar de deelnemers mee om moeten kunnen gaan: de begeleider heeft 

de taak om deze onzekerheid om te zetten in vertrouwen; 

 Wanneer er verschillende doelgroepen (starters, doorstromers) binnen een CPO-project 

aanwezig zijn kunnen er tegenstrijdige belangen ontstaan: de procesbegeleider moet ook hier 

scherp in de gaten houden dat er collectieve keuzes gemaakt worden en niet een bepaalde 

doelgroep buitenproportioneel meer voordelen krijgt dan een andere doelgroep; 

 Bij het werven van nieuwe leden, na de oprichting van de vereniging, is het van belang dat deze 

nieuwe leden doordacht zijn van het feit dat er al keuzes gemaakt zijn: de procesbegeleider heeft 

de taak om hier actief op te corresponderen, zodat de nieuwe leden ook mee kunnen in het 

proces (waarvan zij dus het begin hebben gemist); 

 

5.2.4 Aan architecten 

De architect doet er goed aan om keuzes voor te leggen aan de vereniging, zodat er effectief 

gehandeld kan worden. De architect handelt dan meer als adviseur dan als ontwikkelaar. Door 

varianten voor te leggen en hierover te sparren met de vereniging ontstaat vertrouwen. Bovendien 

zorgt het er voor dat de architect een uniek project kan maken, dat door het collectief gedragen 

wordt. Net als voor de procesbegeleider is het voor de architect van belang dat onzekerheden 

worden weggenomen en eerlijk en open te communiceren met de vereniging.  

Voor de architect zijn er heel wat wensen (en eisen van de gemeente) te honoreren. Dit is een 

lastige puzzel, waarbij de grenzen duidelijk aangegeven dienen te worden. In verschillende 

onderzochte projecten waren er bijvoorbeeld zo veel specifieke eisen dat de afstemming met de 

aannemer tot discussies leidde. Hoewel de ervaring van de aannemer in een dergelijk geval mee 

speelt in de afstemming, is het van belang dat de architect deze opgave goed voorbereid.  

 

5.3 Reflectie 

Deze paragraaf beschrijft een kritische reflectie over het onderzoek en bestaat uit twee onderdelen: 

de theoretische en methodische reflectie van dit onderzoek en suggesties voor nader onderzoek.  

 

5.3.1 Theoretisch en methodisch 

In dit onderzoek zijn de Actor Netwerk Theorie en Samenwerkingstheorie gebruikt om het CPO-

proces te kunnen onderzoeken. Door de ANT te gebruiken is de focus gelegd op de primaire 

actoren in het CPO-proces. Uit de interviews is echter gebleken dat ook minder voor de hand 

liggende actoren een grote invloed op het proces kunnen hebben. In het project Spoordonk was de 

grondeigenaar Ruimte voor Ruimte bijvoorbeeld een belangrijke actor, en in Oerle Zuid waren er 
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belanghebbenden die in de omgeving van het plangebied woonden ook van grote invloed op het 

proces.  

Bovendien is in dit onderzoek in dezen de aannemer onderbelicht gebleven, terwijl uit het empirische 

deel bleek (bijvoorbeeld in de casus Uden) dat deze aannemer een grote rol in de bouwfase op 

neemt, en deze partij voor de vereniging een heel stugge uitvoerder kan zijn. Mede door de omvang 

van het onderzoek is er echter voor gekozen om het voornamelijk bij de 4 geïdentificeerde leading 

actors te houden (vereniging, gemeente, procesbegeleider, architect). 

Daarnaast is niet elke fase even uitgebreid beschreven. Het onderzoek is vooral gericht op de 

voorbereidings-, en ontwikkelfase, terwijl de uitvoeringsfase en beheerfase minder beschreven zijn. 

Dit komt ten eerste doordat de meeste onderhandeling en samenwerking in de eerste twee fasen 

voorkomen, en ten tweede doordat de projecten (met name Uden en Goirle) erg recent zijn 

afgerond, en de beheerfase dus nog niet geëvalueerd kan worden. Hoewel hier rekening mee 

gehouden is in het onderzoek, dient deze kanttekening wel gemaakt te worden. 

Mijns inziens heeft de samenwerkingstheorie en de factoren die hieruit zijn geïdentificeerd een grote 

rol gespeeld in het onderzoek. Door deze benadering was het mogelijk om een heldere structuur in 

het onderzoek te handhaven, en de respondenten te ondervragen aan de hand van een 

semigestructureerde vragenlijst. Hoewel het soms lastig was om bepaalde onderwerpen aan factoren 

te koppelen, is het uiteindelijk gelukt om de conclusies helder en gestructureerd te behandelen. Op 

deze manier heeft deze theorie goed geholpen om het onderzoek handen en voeten te geven. 

Qua methode is voor dit onderzoek de kwalitatieve benadering gebruikt. Deze benadering was goed 

toepasbaar op de te onderzoeken onderzoeksvraag, maar heeft een aantal gebreken. De 

dataverzameling middels interviews heeft bijvoorbeeld een subjectief karakter waarmee de 

betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid lager zijn dan bij kwantitatief onderzoek. Doch zijn deze 

gebreken ondervangen door het houden van een meervoudige casestudie waarin meerdere cases 

worden onderzocht. Hiermee is dus een zo objectief mogelijk beeld geschetst van de situatie. 

De respondenten in dit onderzoek doen daarnaast uitspraken die gebaseerd zijn op het verleden. 

Ondanks dat de gesprekken met veel zorgvuldigheid zijn gevoerd en geanalyseerd is het dus mogelijk 

dat de respondenten een bepaalde voorkeur hebben benoemd, of aspecten vergeten zijn. Om dit te 

ondervangen zijn er meerdere respondenten per project ondervraagd. Niet alleen worden op deze 

manier hiaten vermeden, maar ook geeft het zicht op de verschillende invalshoeken die actoren 

hebben op het proces.  

Een kanttekening die in dit onderzoek moet worden gemaakt is dat de projecten die zijn onderzocht 

allemaal zijn begeleid door eenzelfde adviesbureau. Hierdoor zijn de projecten goed te vergelijken, 

maar is er wellicht een eenzijdige visie van de procesbegeleider in dit onderzoek geschetst. Er zijn 

maar enkele grote spelers in Nederland als het gaat om CPO-procesbegeleider, waardoor deze 

selectie is gemaakt. Als het onderzoek omvangrijker had kunnen zijn zou het interessant zijn om 

meerdere procesbegeleiders te interviewen, waar het proces wellicht anders is ingericht. Hier is in 

dit onderzoek echter nadrukkelijk niet voor gekozen. 
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5.3.2 Suggesties nader onderzoek 

In dit onderzoek zijn duidelijke conclusies getrokken die in het CPO-proces naar voren zijn gekomen 

en waar door de actoren uit het CPO-proces ingespeeld kan worden. De duidelijke verschillen in 

houding en visie ten opzichte van CPO van gemeenten, verschillen in doelgroepen die tegengestelde 

belangen hebben binnen de vereniging, betrokken en minder betrokken leden in de vereniging, de 

zeggenschap van de vereniging, de essentie van de procesbegeleider, de houding van de 

procesbegeleider, de rol van de architect, de instituties en procedures die obstakels vormen, en de 

ervaring bij de gemeente, begeleider en architect.  

Er waren echter ook conclusies die uit het onderzoek zijn gekomen, maar waar wellicht nader 

onderzoek vereist is, omdat achterliggende motieven of verklaringen nog niet inzichtelijk zijn, of dat 

nader onderzoek die conclusies nader zou moeten toetsen. Op het gebied van werving (conclusie 

nummer één) is bijvoorbeeld gebleken dat alle partijen gebaat zijn bij het helpen met de werving, 

maar welke tactiek hiervoor wenselijk is, zou nader onderzocht kunnen worden. Wanneer CPO 

bijvoorbeeld door alle partijen actief wordt gestimuleerd zou dit een positief effect kunnen hebben 

op de projecten die tot ontwikkeling komen.  

Ook conclusie 10 die gaat over het toepassen van maatwerk door gemeenten zou concreter 

onderzocht kunnen worden om aanbevelingen te kunnen doen hoe gemeenten die maatwerk zouden 

kunnen leveren. Ook bleek uit dit onderzoek een verband tussen de voorbereiding van gemeenten 

voor een CPO-project en de duur van de projecten. Nader onderzoek zou echter uit moeten wijzen 

of dit verband ook daadwerkelijk aanwezig is. Kwantitatief onderzoek is op dit gebied wellicht 

vereist. 

Al met al is CPO in de onderzochte casussen een volwaardig middel gebleken om woningbouw tot 

ontwikkeling te laten komen. Hoewel het een kleinschalige vraaggerichte vorm van woningbouw is, 

biedt het weldegelijk voordelen voor markt, overheid, en maatschappij. CPO zit daarmee vol met 

facetten die actueel zijn (zelfbouw, burgerparticipatie, uitnodigingsplanologie, spontane stad, 

coöperaties), waarbij de betrokken actoren van elkaar kunnen leren, en hopelijk op die manier op 

deze actuele thema’s kunnen inspelen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage I: lijst respondenten 

 

Projecten / Casussen:  

1. CPO Zuiderpark in de gemeente Uden; 

2. CPO Oerle Zuid in de gemeente Veldhoven; 

3. CPO Spoordonk in de gemeente Oirschot; 

4. CPO Fonkelsteen in de gemeente Goirle. 

 

 

Project(en) 

 

 

Actor 

 

Naam 

 

Plaats 

 

Functie 

 

Datum 

 

Zuiderpark 

 

Vereniging 

 

S. van 

Asseldonk 

 

 

Uden 

 

Voorzitter  

 

27-05-2015 

 

Zuiderpark 

 

 

Gemeente 

(Uden) 

 

J. van den Berg 

 

Uden 

 

Senior 

adviseur 

vastgoed & 

stedelijke 

vernieuwing 

 

 

18-06-2015 

 

Zuiderpark, Oerle 

Zuid 

 

 

Begeleider 

(BIEB) 

 

 

M. Vlemmix 

 

Eindhoven 

 

Proces-

begeleider 

 

12-10-2015 

 

Zuiderpark, 

Spoordonk 

 

 

Architect 

(Keeris 

Architecten) 

 

 

P. Keeris 

 

Eersel 

 

Architect 

 

03-07-2015 

 

Oerle Zuid 

 

 

Vereniging 

 

T. van der 

Velden 

 

 

Oerle 

 

Voorzitter 

 

26-05-2015 

 

Oerle Zuid 

 

 

Gemeente 

(Veldhoven) 

 

J. de Graaf 

 

Veldhoven 

 

Senior 

projectleider  

 

 

10-06-2015 

 

Oerle Zuid 

 

 

Architect 

(KDV 

Architecten) 

 

 

W. van Wijnen 

 

Eindhoven 

 

Architect 

 

03-07-2015 
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Riethoven – 

Westerhoven * 

 

 

Vereniging 

 

R. Noten 

 

Riethoven 

 

Secretaris 

 

01-06-2015 

 

Riethoven – 

Westerhoven * 

 

 

Gemeente 

(Bergeijk) 

 

J. van der Hoek 

 

Bergeijk 

 

Specialist RO, 

stedenbouw & 

volkshuis-

vesting 

 

 

09-06-2015 

 

Spoordonk 

 

 

Vereniging 

 

R. van Rijt 

 

Spoordonk 

 

Voorzitter 

 

17-06-2015 

 

Spoordonk 

 

 

Gemeente 

(Oirschot) 

 

S. van 

Kollenburg 

 

Oirschot 

 

Projectleider 

woningbouw 

 

 

08-07-2015 

 

Spoordonk 

 

 

Begeleider 

(BIEB) 

 

 

S. Maussen 

 

Eindhoven 

 

Senior proces-

begeleider 

 

12-08-2015 

 

Fonkelsteen 

 

 

Vereniging 

 

J. Huijbregts 

 

Goirle 

 

Voorzitter 

 

07-07-2015 

 

 

Fonkelsteen 

 

 

Gemeente 

(Goirle) 

 

L. Lossie 

 

Goirle 

 

Projectleider 

gebieds-

ontwikkeling 

 

 

30-06-2015 

 

Fonkelsteen 

 

 

Begeleider 

(BIEB) 

  

 

J. Walrecht 

 

Eindhoven 

 

Senior proces-

begeleider 

 

08-07-2015 

Tabel 12: de respondenten per project/casus. 

* Het project Riethoven-Westerhoven (gemeente Bergeijk) is uiteindelijk niet meegenomen in de 

casestudies en conclusies van dit onderzoek. 

 

  



  111 

Bijlage II: interview-guide 

 

Vragenlijst vereniging (bestuur) 

 

 Introductie:  

o Voorstelronde 

o Vragen om digitaal op te nemen 

o Onderzoek naar de samenwerking bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Vereniging 

 Is de vereniging goed voorgelicht over werken met CPO? 

 Wat waren de doelstellingen van de vereniging? 

 Was het (gehele) bestuur betrokken bij het project? Had dit invloed op de voortgang? 

 Zorgde de betrokkenheid voor binding binnen de vereniging? 

 Waren de ambities van de vereniging goed/te groot/te klein? Waar bleek dat uit? 

 Op welke manier worden er besluiten genomen in de vereniging? Is dit effectief geweest? 

 Was er binnen de vereniging overeenstemming over de onderlinge verwachtingen (zoals 

tijdsplanning, prijsklasse, aantal woningen, adviseurs)? 

 In hoeverre droeg de vereniging verantwoordelijkheid en/of risico voor het project? 

 Op welke manieren heeft de vereniging macht uitgeoefend op de andere partijen? Bijvoorbeeld 

voor grondwerving, kavelkeuze, of voortgang. 

 Is de vereniging beperkt door andere partijen? Op welke manier? En waarom? 

 Was de vereniging in staat om als projectontwikkelaar op te treden? Waarom wel/niet? Welke 

rol heeft de vereniging nog meer gespeeld? 

 Konden keuzes gemaakt worden obv relevante informatie, of was die informatie beperkt? Werd 

je voldoende voorgelicht? 

 Wat waren volgens jou de succesfactoren van het project? 

 Zijn de doelstellingen van de vereniging verwezenlijkt? 

Begeleidingsbureau 

 Zijn jullie veel geholpen door het begeleidingsbureau? Op welke punten? 

 Bij welke onderwerpen heeft het begeleidingsbureau geholpen? PvE, werving, kavelkeuze, 

voortgang, onderhandeling, financiering, achtervang, selectie adviseurs, bouwvoorbereiding? 

Architect 

 Zijn jullie veel geholpen door de architect? Op welke punten? 

 Paste de architect bij de uitgangspunten van de vereniging? 

Gemeente 

 Zijn jullie veel geholpen door de gemeente? Op welke punten? 

 Waren de voorwaarden van de gemeente duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd? Heeft dit 

geholpen in het proces? 
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 Was er medewerking van de gemeente? Zowel bestuurlijk als ambtelijk? 

 Kon de gemeente ‘loslaten’ (bottom-up planning)? Kreeg de groep ruimte om opdrachtgever te 

zijn? Stond de gemeente open voor dialoog en feedback? 

Samenwerking tussen alle partijen 

 Hadden de partijen ervaring met het werken in CPO-verband? 

 Waren de partijen flexibel genoeg om met CPO te kunnen werken? 

 Hadden de partijen genoeg kennis om onduidelijkheden te voorkomen? 

 Hadden de partijen (on)duidelijke visies op basis waarvan keuzes gemaakt werden?  

 Hadden de partijen routines waarvan (liever) niet afgeweken kon worden? Werd er 

vastgehouden aan deze routines of is er iets veranderd? Hoe beïnvloedde dit het proces? 

 Welke houding hadden de partijen? Actief/faciliterend? 

 Hoe verliep de interactie met de partijen? Op welke manier en hoe vaak? Was er 1 

aanspreekpunt? 

 Werd er door alle partijen transparant gehandeld? Hoe heeft dit het proces beïnvloed? 

 Was er onderling vertrouwen (of juist wantrouwen) tussen partijen? Hoe was dit merkbaar? 

 Waren de relaties tussen de partijen goed afgesproken in contracten/overeenkomsten? Waarom 

wel/niet? 

 Waren de belangen en middelen van de betrokken partijen vooraf helder? 

 Welke middelen gebruikte de partijen in het proces? Waarvoor werden deze gebruikt? En is dit 

succesvol gegaan? 

 Was er in het proces sprake van een gelijkwaardige behandeling tussen vereniging, gemeente, 

begeleider en architect? 

 Wie had de regie in het proces? Werd er door een partij macht gebruikt om iets voor elkaar te 

krijgen? 

 Zijn er andere belangrijke discussies geweest waarvoor een compromis gesloten moest worden? 

 

 Bedanken voor gesprek 

 

Vragenlijst gemeente 

 

 Introductie:  

o Voorstelronde 

o Vragen om digitaal op te nemen 

o Onderzoek naar de samenwerking bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Gemeente 

 Was de gemeente goed voorgelicht over werken met CPO? 

 Wat waren de doelstellingen van de gemeente? 

 Waren de ambities van de gemeente goed/te groot/te klein? Waar bleek dat uit? 

 Welke mensen/afdelingen waren betrokken bij het project? Had dit invloed op de voortgang? 
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 Was er binnen de gemeente overeenstemming over de onderlinge verwachtingen (zoals 

tijdsplanning, prijsklasse, aantal woningen, adviseurs)? 

 Was er medewerking van de gemeente? Zowel bestuurlijk als ambtelijk? 

 Op welke punten heeft de gemeente de vereniging verder geholpen? 

 In hoeverre droeg de gemeente verantwoordelijkheid en/of risico voor het project? 

 Op welke manieren heeft de gemeente macht uitgeoefend op de andere partijen? Bijvoorbeeld 

voor grondwerving, kavelkeuze, of voortgang. 

 Waren de voorwaarden van de gemeente duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd? Heeft dit 

geholpen in het proces? 

 Is de gemeente beperkt door andere partijen? Op welke manier? En waarom? 

 Konden keuzes gemaakt worden obv relevante informatie, of was die informatie beperkt? Werd 

de vereniging voldoende voorgelicht? 

 Kon de gemeente ‘loslaten’ (bottom-up planning)? Kreeg de groep ruimte om opdrachtgever te 

zijn? Stond de gemeente open voor dialoog en feedback? 

 Wat waren volgens jou de succesfactoren van het project? 

 Zijn de doelstellingen van de gemeente verwezenlijkt? 

Samenwerking tussen alle partijen 

 Hadden de partijen ervaring met het werken in CPO-verband? 

 Waren de partijen flexibel genoeg om met CPO te kunnen werken? 

 Hadden de partijen genoeg kennis om onduidelijkheden te voorkomen? 

 Hadden de partijen (on)duidelijke visies op basis waarvan keuzes gemaakt werden?  

 Hadden de partijen routines waarvan (liever) niet afgeweken kon worden? Werd er 

vastgehouden aan deze routines of is er iets veranderd? Hoe beïnvloedde dit het proces? 

 Welke houding hadden de partijen? Actief/faciliterend? 

 Hoe verliep de interactie met de partijen? Op welke manier en hoe vaak? Was er 1 

aanspreekpunt? 

 Werd er door alle partijen transparant gehandeld? Hoe heeft dit het proces beïnvloed? 

 Was er onderling vertrouwen (of juist wantrouwen) tussen partijen? Hoe was dit merkbaar? 

 Waren de relaties tussen de partijen goed afgesproken in contracten/overeenkomsten? Waarom 

wel/niet? 

 Waren de belangen en middelen van de betrokken partijen vooraf helder? 

 Welke middelen gebruikte de partijen in het proces? Waarvoor werden deze gebruikt? En is dit 

succesvol gegaan? 

 Was er in het proces sprake van een gelijkwaardige behandeling tussen vereniging, gemeente, 

begeleider en architect? 

 Wie had de regie in het proces? Werd er door een partij macht gebruikt om iets voor elkaar te 

krijgen? 

 Zijn er andere belangrijke discussies geweest waarvoor een compromis gesloten moest worden? 

 

 Bedanken voor gesprek 
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Vragenlijst architect 

 

 Introductie:  

o Voorstelronde 

o Vragen om digitaal op te nemen 

o Onderzoek naar de samenwerking bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Architect 

 Wat is jullie ervaring op het gebied van CPO? 

 Wat zijn de doelstellingen van de architect bij een CPO-project? 

 Waren de ambities van de architect goed/te groot/te klein? Waar bleek dat uit? 

 Was er binnen de architect overeenstemming over de onderlinge verwachtingen (zoals 

tijdsplanning, prijsklasse, aantal woningen, adviseurs)? 

 In hoeverre droeg de architect verantwoordelijkheid en/of risico voor het project/de projecten? 

 Op welke manieren heeft de architect macht uitgeoefend op de andere partijen? Bijvoorbeeld 

voor kavelkeuze, ontwerp, of voortgang. 

 Is de architect beperkt door andere partijen? Op welke manier? En waarom? 

 Konden keuzes gemaakt worden obv relevante informatie, of was die informatie beperkt? Werd 

je voldoende voorgelicht? 

 Paste de architect bij de uitgangspunten van de vereniging? 

 Op welke punten heeft de architect een rol gespeeld? Is dit anders dan bij traditionele 

projectontwikkeling? 

 Wat waren volgens jou de succesfactoren van het project? 

 Zijn de doelstellingen van de architect verwezenlijkt? 

Gemeente 

 Waren de voorwaarden van de gemeente duidelijk vastgelegd en gecommuniceerd? Heeft dit 

geholpen in het proces? 

 Kon de gemeente ‘loslaten’ (bottom-up planning)? Kon je daardoor als architect zelf inbreng 

genereren? Hoe werd hierop gereageerd? 

Samenwerking tussen alle partijen 

 Hadden de partijen ervaring met het werken in CPO-verband? 

 Waren de partijen flexibel genoeg om met CPO te kunnen werken? 

 Hadden de partijen genoeg kennis om onduidelijkheden te voorkomen? 

 Hadden de partijen (on)duidelijke visies op basis waarvan keuzes gemaakt werden?  

 Hadden de partijen routines waarvan (liever) niet afgeweken kon worden? Werd er 

vastgehouden aan deze routines of is er iets veranderd? Hoe beïnvloedde dit het proces? 

 Welke houding hadden de partijen? Actief/faciliterend? 

 Hoe verliep de interactie met de partijen? Op welke manier en hoe vaak? Was er 1 

aanspreekpunt? 

 Werd er door alle partijen transparant gehandeld? Hoe heeft dit het proces beïnvloed? 

 Was er onderling vertrouwen (of juist wantrouwen) tussen partijen? Hoe was dit merkbaar? 
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 Waren de relaties tussen de partijen goed afgesproken in contracten/overeenkomsten? Waarom 

wel/niet? 

 Waren de belangen en middelen van de betrokken partijen vooraf helder? 

 Welke middelen gebruikte de partijen in het proces? Waarvoor werden deze gebruikt? En is dit 

succesvol gegaan? 

 Was er in het proces sprake van een gelijkwaardige behandeling tussen vereniging, gemeente, 

begeleider en architect? 

 Wie had de regie in het proces? Werd er door een partij macht gebruikt om iets voor elkaar te 

krijgen? 

 Zijn er andere belangrijke discussies geweest waarvoor een compromis gesloten moest worden? 

 

 Bedanken voor gesprek 
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Bijlage III: analyse interviews 

 

De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de actoren en de factoren. Per project (of casus) zijn 

er een aantal respondenten geïnterviewd die de actoren vertegenwoordigen. In atlas.ti zijn deze 

actoren in zogeheten “families” ingedeeld. In figuur 16 is dit schematisch gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: “Actoren” zoals gecodeerd in atlas.ti. 

 

PD-Filter: All (Actoren) 

______________________________________________________________________ 

 
HU: CPO-proces 

File:  [CPO-proces.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2015-10-16 11:36:46 

______________________________________________________________________ 

 
 
P 2: J. de Graaf.docx {138} [Managed in My Library -> E:\interviews\de Graaf.docx]  

Families: CPO Oerle Zuid Veldhoven 

 
P 3: J. Huijbregts.docx {69} [Managed in My Library -> E:\interviews\Huijbregts.docx]  

Families: CPO Fonkelsteen Goirle 

 
P 4: J. van den Berg.docx {41} [Managed in My Library -> E:\interviews\van den Berg.docx]  

Families: CPO Zuiderpark Uden 
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P 5: J. van der Hoek.docx {43} [Managed in My Library -> E:\interviews\van der Hoek.docx]  

Families: CPO Riethoven Westerhoven 

 
P 6: L. Lossie.docx {44} [Managed in My Library -> E:\interviews\Lossie.docx]  

Families: CPO Fonkelsteen Goirle 

 
P 7: P. Keeris.docx {41} [Managed in My Library -> E:\interviews\Keeris.docx]  

Families: CPO Spoordonk Oirschot 

 
P 8: R. Noten.docx {66} [Managed in My Library -> E:\interviews\Noten.docx]  

Families: CPO Riethoven Westerhoven 

 
P 9: R. van Rijt.docx {70} [Managed in My Library -> E:\interviews\van Rijt.docx]  

Families: CPO Spoordonk Oirschot 

 
P10: S. van Kollenburg.docx {36} [Managed in My Library -> E:\interviews\van Kollenburg.docx]  

Families: CPO Spoordonk Oirschot 

 
P11: S. van Asseldonk.docx {71} [Managed in My Library -> E:\interviews\van Asseldonk.docx]  

Families: CPO Zuiderpark Uden 

 
P12: T. van der Velden.docx {94} [Managed in My Library -> E:\interviews\van der Velden.docx]  

Families: CPO Oerle Zuid Veldhoven 

 
P13: W. van Wijnen.docx {43} [Managed in My Library -> E:\interviews\van Wijnen.docx]  

Families: CPO Oerle Zuid Veldhoven 

 
P14: S. Maussen.docx {33} [Managed in My Library -> 

C:\Users\Jorrit\Documents\Masterthesis\interviews\Maussen.docx]  

Families: CPO Spoordonk Oirschot 

 
P15: J. Walrecht.docx {16} [Managed in My Library -> 

C:\Users\Jorrit\Documents\Masterthesis\interviews\Walrecht.docx]  

Families: CPO Fonkelsteen Goirle 

 
P16: M. Vlemmix.docx {37} [Managed in My Library -> 

C:\Users\Jorrit\Documents\Masterthesis\interviews\Vlemmix.docx]  

Families: CPO Oerle Zuid Veldhoven 

 

Vervolgens zijn met deze actoren de factoren besproken. De factoren bestaan uit 16 codes (die 

beschreven zijn in de theorie) die aan de “Code Family” zijn gehangen. Deze familiecodes zijn dus de 

4 factoren die uit de theorie zijn geïdentificeerd en gebruikt om de resultaten te structureren. In 

figuur 17 is dit schematisch weergegeven. 

Code Families (factoren) 

______________________________________________________________________ 

 
HU: CPO-proces 

File:  [CPO-proces.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2015-10-16 11:33:13 

______________________________________________________________________ 

 
Code Super Family: *Factoren 

Created: 2015-10-16 11:27:07 (Super)  

Codes (4): [instituties] [kennis] [organisatie] [participatie] 

Quotation(s): 199 

______________________________________________________________________ 
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Code Family: Instituties 

Created: 2015-07-28 12:24:49 (Super)  

Codes (4): [bestuur of politiek] [macht] [randvoorwaarden] [wetten en regels] 

Quotation(s): 130 

______________________________________________________________________ 

 
Code Family: Kennis 

Created: 2015-07-28 12:24:56 (Super)  

Codes (4): [bekendheid] [deskundigheid] [ervaring] [vertrouwen of informatie] 

Quotation(s): 178 

______________________________________________________________________ 

 
Code Family: Organisatie 

Created: 2015-07-28 12:24:27 (Super)  

Codes (4): [belangen of keuzes] [houding of beleid] [samenstelling] [visie] 

Quotation(s): 199 

______________________________________________________________________ 

 
Code Family: Participatie 

Created: 2015-07-28 12:24:34 (Super)  

Codes (4): [betrokkenheid] [interactie] [voortgang] [zeggenschap] 

Quotation(s): 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: “Factoren” zoals gecodeerd in atlas.ti. 
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