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I Voorwoord 
 
Voor u ligt de bachelorscriptie die ik in het schakeljaar op de Universiteit heb 

geschreven, om toegang te krijgen tot de Master Planologie. Deze scriptie behelst het 

een onderzoek naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Sinds mijn studie Ruimtelijke 

Ordening en Planologie op het HBO heb ik al interesse gehad in zelfbouw en de 

ontwikkelingen daaromheen. Hoewel mijn interesse aanwezig was heb ik het altijd vanaf 

een afstandje gevolgd.  

Door mijn studie, maar ook doordat steeds meer mensen om mij heen starter zijn 

op de woningmarkt, niet te vergeten de economische crisis, en mijn drang om Funda 

één keer in de zo veel tijd volledig af te speuren, heb ik mij steeds meer verdiept over 

het aanbod van met name nieuwbouwwoningen in Nederland. Wanneer ik door een 

VINEX-wijk loop vraag ik mij toch altijd één ding af: is dit het droomhuis waar ik zou 

willen wonen? Uit al die standaardrijtjeshuizen wil ik eigenlijk mijn eigen keuzes meer 

kunnen bepalen.  

Daarom wilde ik toch meer te weten komen over dat zelfbouw. En dan met 

name het ontwikkelen van woningen met meerdere mensen: een hele collectieve 

zelfbouwbuurt. Na heel wat voorbeelden afgestruind te zijn wist ik - ook vanuit mijn 

interesse met vastgoed, grondexploitatie, en gebiedsontwikkeling – dat ik over Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap mijn scriptie wilde maken. De scriptie is bij dezen al 

gelukt, dus misschien komt dat droomhuis er ook nog ooit.  

Hoewel mijn aanvankelijke keuze was om te kijken wat woningcorporaties met 

CPO zouden kunnen doen, kwam ik erachter dat hier al veel over is geschreven. Ik 

miste eigenlijk een overzicht van wat CPO nou eigenlijk allemaal betekent en hoe het 

nou ineens zo bekend geworden is. Aangezien er nog weinig ondervraging met 

deskundigen is gedaan, heb ik besloten op die manier deze ontwikkelingen in beeld te 

brengen. Zij overzien namelijk het geheel. 

Dit was mij nooit zo goed gelukt zonder de begeleiding vanuit de Radboud 

Universiteit Nijmegen van Ritske Dankert. In het bijzonder wil ik hem dan ook bedanken 

voor zijn nuttige feedback en motivatie. 

 

Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen. 

 

Jorrit Janzen  

 

Nijmegen, 17 juni 2014 
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II Samenvatting 
 

Dit onderzoek zet de trends en veranderingen van de afgelopen jaren op het gebied van 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in beeld. In Nederland zijn er drie smaken 

woningbouw mogelijk, waarvan huur en koop zeer bekend zijn, maar zelfbouw een niche-

markt vormt. CPO is hiervan weer een onderverdeling en vormt een klein, maar 

interessant groeiende woningbouwvorm in Nederland. 

CPO is dus een middel voor het ontwikkelen van woningbouw. Het is een vorm 

van zelfbouw, waar een particuliere burger de opdrachtgever is om een woning te 

realiseren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gebeurt altijd in een groep. Deze 

woongroep, die verenigd is in een vereniging of stichting koopt dus niet van een 

ontwikkelaar, of huurt niet van een corporatie, maar bouwt zelf een buurt. Hoe groot 

deze buurt is hangt dus af van de groep.  

Kenmerken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn met name veel 

zeggenschap, kleinschalig, en vraaggericht. De groep is zelf opdrachtgever wat betekent 

dat de groep zelf keuzes moet maken. Deze keuzes betekenen zelf kiezen hoe het huis 

eruit komt te zien, maar ook zelf onderhandelingen voeren, zelf experts inschakelen, en 

zelf voortgang in het proces bewaren. Hiervoor is dus een sterke betrokkenheid nodig, 

om een goede samenwerking te realiseren in de groep. Deze samenwerking blijkt een 

erg belangrijk aspect voor het succesvol gebruiken van CPO.  

Hoe groter de groep wordt hoe ingewikkelder het proces wordt. Dit betekent dus 

dat een project klein gehouden moet worden om consensus in de woongroep te krijgen. 

Want, hoewel de groep zelf opdrachtgever is, moeten er altijd concessies gedaan worden 

in de groep. De vrijheid van de ene betekent namelijk een beperking voor de andere, 

met name als diegene een buurman wordt. De kleinschaligheid van CPO heeft een grote 

mate van flexibiliteit tot gevolg, omdat er in kleine deelprojecten gewerkt kan worden die 

aangepast kunnen worden aan de vraag. 

Verder is CPO erg vraaggericht omdat de woonwensen van burgers worden 

gerespecteerd. Het aanbod sluit direct aan op de vraag, omdat de woongroep een huis 

voor zichzelf bouwt. Er komt dus geen ontwikkelaar aan te pas die bepaalt hoe de 

woningen eruit moeten komen te zien. 

Hoewel deze vorm van woningbouw in Nederland een niche-markt vormt, en de 

bekendheid van CPO over het algemeen klein is, wordt het middel toch al vanaf 2000 

veelvuldig toegepast. Rijksbeleid stimuleert zelfbouw, en heeft daar wat invloed op. Toch 

zijn er ook andere ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de ontwikkelingen van 

CPO. In dit onderzoek worden deze ontwikkelingen in beeld gebracht, en wordt tevens 

gekeken naar welke effecten deze ontwikkelingen hebben gehad op het proces van CPO 

zelf. Dit onderzoek is dus zowel beschrijvend als evaluerend, omdat het nagaat wat er 
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gebeurt, maar ook wat er is gebeurd. Aangezien de meeste onderzoeken zich op 

bepaalde casussen richten is er in dit onderzoek juist met deskundigen gepraat, om de 

langetermijnontwikkelingen te achterhalen. Hierdoor is het mogelijk om de twee delen van 

het onderzoek op een goede manier in het rapport te behandelen. 

Enerzijds worden de langetermijnontwikkelingen behandeld, die de trends vormen 

die invloed uitoefenen op het gebruik van CPO, en op de populariteit van het instrument. 

Uit dit onderzoek blijken met name de bouwcultuur, regionale verschillen, de invloed van 

de crisis, en de mentaliteit van burgers invloed uit te oefenen op het gebruik van CPO. 

Anderzijds doelt het onderzoek op de veranderingen die binnen het CPO-proces 

zijn gebeurd. Dit betreft het feit of een toenemende populariteit zorgt voor een betere en 

snellere toepassing van CPO. Ook komen hier de veranderingen in rolverdeling aan bod. 

 Voor wat betreft de invloeden is ten eerste de geïnstitutionaliseerde bouwcultuur in 

Nederland hardnekkig gebleken. Zoals beschreven is zelfbouw in Nederland een relatief 

onbekend fenomeen. In Nederland is men gewend aan een projectmatige, integrale, 

grootschalige aanpak van gebiedsontwikkelingen waar ontwikkelaars vaak een grote rol in 

spelen. Dit leidt er toe dat kleinschalige ontwikkelingen weinig aandacht krijgen. Er zijn 

weinig initiatieven omdat burgers niet eens weten dat zelfbouw mogelijk is, en gemeenten 

zijn niet ingericht om zelfbouw te faciliteren. Waar in Nederland ongeveer 11% in 

zelfbouw wordt gedaan is dit in België bijvoorbeeld 70%. Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap vormt een nog kleiner deel daarvan. Het mag hierdoor duidelijk zijn 

dat een gebrek aan kennis over het middel, zorgen voor weinig gebruik van het middel. 

 Ten tweede hangt het gebruik af van de locatie in Nederland. In de praktijk 

blijken er landelijk grote verschillen te zijn tussen regio’s. Met name in de provincie 

Noord-Brabant wordt CPO relatief veel toegepast, en heeft het een toevlucht genomen in 

vergelijking met andere provincies. Dit heeft te maken met de ondernemende en 

initiatiefrijke traditie van de Brabanders, wellicht door de nabijheid van zelfbouwland 

België. Andere oorzaken zijn de hoge nood voor jongeren om een betaalbare 

starterswoning te bouwen in kleine kernen. CPO biedt hier namelijk een oplossing voor, 

zo is in dit onderzoek gebleken. Maar ook de provincie heeft met sterke 

stimuleringsmaatregelen gezorgd voor een rendabele uitgangspositie. Als laatste is er in 

Noord-Brabant een erg succesvol project in de gemeente Bladel geweest, die aandacht 

heeft gekregen en wat veel jongeren als voorbeeld zagen voor een eigen initiatief. 

Voorbeeldprojecten kunnen dus helpen bij de populariteit van het middel. Daarnaast zijn 

er opmerkelijke verschillen te benoemen als het gaat om de grootte van gemeenten. De 

toepasbaarheid van CPO in kleine gemeenten (landelijk) en grote gemeenten (stedelijk) 

blijkt namelijk sterk te verschillen. In kleine gemeenten is CPO dan ook gemakkelijker toe 

te passen dan in grote gemeenten. In kleine gemeenten is de bouwcultuur, zoals 

hiervoor beschreven, minder hardnekkig. De gemeentelijke organisaties zijn kleiner en 
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hebben daardoor een betere aanpassingsvermogen dan grote gemeenten met een 

dominante cultuur en verschillende belangen op afdelingen. Kortom, bij een kleine 

gemeenten zijn de lijntjes korter. Een initiatief heeft daardoor meer kans op slagen. Is 

een wethouder enthousiast, dan is een project al snel van de grond. Bij een grote 

gemeente ligt dit lastiger, omdat de bouwopgave vaak groot is, en kleinschalig 

ontwikkelen hier niet als voorkeur gezien wordt. Een tweede argument is dat – zoals 

beschreven – de nood in kleine gemeenten voor met name jongeren hoog is. Hierdoor is 

een groep snel bijeen. Een tegenargument is dat de grondposities in kleine gemeenten 

minder gunstig zijn dan in grotere gemeente. Kleine gemeenten hebben door hoge 

grondprijzen en milieubelemmeringen weinig locaties waar CPO toegepast kan worden. Het 

vinden van een geschikte locatie duurt daarom in kleine gemeenten vaak langer dan in 

grote gemeenten. Hierbij wordt aangegeven dat in grote gemeenten wel kansen liggen. 

Vooral inbreiding en transformatie worden steeds belangrijker in deze gebieden. Hoewel 

CPO hier niet altijd direct voor de hand ligt (omdat er ook een vraag is naar 

seriematige bouw op deze locaties) kan het weldegelijk binnenstedelijk toegepast worden. 

Ook voor CPO liggen hier dus kansen om vaker toegepast te worden. 

 Een vierde grote invloed is de crisis omdat deze voor grote veranderingen heeft 

gezorgd op de woningmarkt. Deze heeft namelijk geleid tot terugschaling en de nood om 

aanbod aan te laten sluiten op de vraag. Twee van de kenmerken van CPO zijn 

kleinschalig en vraaggericht. Dit betekent dus dat de populariteit van CPO groeit als 

consequentie van de crisis. Daarentegen heeft de crisis ook invloed op CPO-projecten, en 

worden ook deze projecten als gevolg dus steeds kleinschaliger. Daarnaast is er meer 

onzekerheid door de crisis, omdat deelnemers uit woongroepen niet zeker zijn of ze de 

financiering in orde kunnen krijgen voor hun woning. Ondanks deze tegenvallers, wordt 

CPO tijdens de crisis nog steeds gebruikt, en is het – in tegenstelling tot projectmatige, 

grootschalige woningbouw – niet stil komen te liggen. CPO loopt gewoon door, mede 

dankzij de flexibiliteit die het heeft.  

 Een vijfde en laatste invloed op het gebruik van CPO is de mentaliteit van 

burgers. Niet iedereen is simpelweg weggelegd voor het realiseren van zelfbouw. Veel 

mensen vinden het huur- en koopaanbod prima, en hebben helemaal geen zin om 

verplichtingen en risico’s aan te gaan in een woongroep. Deze woonconsumenten vinden 

het gedoe en willen er niet zo veel tijd in stoppen. Daarnaast zijn er de 

woonproducenten die dus wel iets in zelfbouw zien, en eigen initiatief ontplooien. Hoewel 

de mentaliteit beïnvloed wordt door de cultuur en de omgeving, is het de ethische 

afweging: wat wil ik? Deze afweging blijkt dus voor de keuze van CPO mede te 

beïnvloeden of een CPO-project opgezet wordt of niet. Op dit gebied is een opvallende 

tweedeling in dit onderzoek naar voren gekomen. De woonproducenten bestaat uit twee 

stromingen: de Starters-Collectieven en de Doorstroom-Collectieven. Starters hebben als 
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kenmerken: eerste koopwoning, niet veeleisend, hoge nood, gewillig, bereid om te delen, 

conventionele bouwers, vaak in kleine gemeenten in Brabant, een nieuwe groep. 

Doorstromers hebben de volgende kenmerken: een wooncarrière opgebouwd, specifieke 

woonwensen, kritisch, sterk eigen initiatief, weten wat ze willen, de niche-markt van CPO. 

De twee stromingen vormen de uitersten die duidelijk verschillen in mentaliteit. Het is 

echter niet zo dat ze elkaar uitsluiten, een mix van Starters en Doorstromers is 

weldegelijk mogelijk. Omdat de stromingen zo verschillen, is de houding van de groepen, 

en daardoor ook andere actoren, bij beide stromingen verschillend. Zo is bij starters vaak 

snelheid en ondersteuning geboden, en bij doorstromers juist flexibiliteit en maatwerk. De 

mentaliteit tussen deze twee is dus dat ze beide zelfbouw willen realiseren, maar er toch 

verschillen zijn in motivatie en gedrag.  

 Het tweede deel van de onderzoeksvraag richt zich op de onderwerpen die 

veranderd zijn in het CPO-proces zelf. De hiervoor beschreven invloeden zorgen ervoor 

dat het proces van CPO anders wordt aangepakt en daardoor andere resultaten heeft. 

De veranderingen die hier zijn opgevallen zijn de veranderingen in toegankelijkheid 

(ervaring, kwaliteit, en tijdsduur) en de veranderingen van de rolverdeling tussen partijen.  

 Ondanks het feit dat zelfbouw in Nederland niet bekend is, is de bekendheid van 

CPO wel aan het groeien. Het besef dan zelfbouw een optie is, wordt steeds meer 

gemeengoed. Initiatieven zorgen daardoor weer voor nieuwe initiatieven. De ervaring van 

mensen speelt hierin een rol. Mensen raken meer bekend met het proces, waardoor het 

proces gemakkelijker verloopt. Hoewel inmiddels veel mensen weten wat CPO betekent, is 

het nog niet altijd zo dat ze het ook kunnen toepassen. Hier is dus nog veel winst te 

behalen. Op het gebied van kwaliteit valt op dat - hoewel projecten van kwaliteit 

verschillen - CPO-projecten een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben dan traditionele 

woningbouwontwikkelingen. CPO is namelijk gericht op kwaliteit omdat de eindgebruiker 

zelf kiest. Verder is de ontwikkelaar uit het proces gehaald, waardoor er tegen kostprijs 

gebouwd kan worden. Ondanks dit, is een CPO-project niet per definitie goedkoper, 

omdat er veel kosten gaan zitten in advies, en het voortraject veel tijd en geld kan 

kosten. Het proces gaat gemakkelijker, maar niet sneller. De omlooptijd is verder 

vergelijkbaar met projectmatige woningbouw.  

 Uit de rolverdeling is duidelijk dat er verschuivingen zijn in het proces. Zoals 

beschreven hebben burgers meer ervaring gekregen met CPO en zijn ze daarom 

mondiger en meer betrokken met projecten geraakt. Dit heeft tot gevolg dat de burger 

ook minder verdraagzaam en meer oplettend is, en daardoor het proces lastiger wordt. 

Daarnaast is de rol van de gemeente veranderd van actief grondbeleid voerend naar 

faciliterend en actief zelfbouwbeleid voerend. Hoewel gemeenten dus een bepaalde 

bouwcultuur hebben en moeilijk veranderen, zijn er goede voorbeelden waarin gemeenten 

een meer constructieve houding aannemen (bijvoorbeeld in zelfbouwstad Almere). De rol 
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van de provincie en het Rijk zijn tot nu toe niet gewijzigd. Zij zijn vooral stimulator en 

financieel ondersteuner van projecten. Hoewel het Rijk geen invloed heeft in het proces, 

heeft het wel kennis verschaft met het opzetten van een Expertteam. Voor de overheden 

is de verspreiding van kennis dan ook aan te bevelen. De rol van corporaties wordt 

steeds minder groot. Waar zij voorheen de achtervang of voorfinanciering deden, komt 

dat nu, door onder andere Rijksbeleid, zelden nog voor. Begeleidingsbureaus hebben de 

rol van wooncoach, het faciliteren van de woongroep. Zij moeten echter ook steeds vaker 

gemeenten adviseren, omdat zij de deskundigen zijn als het gaat om CPO-projecten. Ook 

voor architecten is de rol aan het veranderen, omdat zij bij een woongroep meerdere 

belangen moeten behartigen. Hierdoor krijgt de architect meer de rol van mediator en 

soms zelfs van ontwikkelaar. Banken blijken een terughoudende houding te hebben omdat 

zij niet bekend zijn met CPO, en er een aantal projecten in het verleden tegengevallen 

zijn op het gebied van financiering. De laatste jaren lukt het echter steeds vaker om 

banken mee te krijgen, omdat ook zij wennen aan het bouwen met een woongroep.  

 Aan de hand van deze ontwikkelingen en veranderingen is er in dit onderzoek 

een toekomstvisie verhaald die een beeld geeft van de ontwikkeling van CPO in de 

toekomst. De ambitie van het Rijk om éénderde van de totale woningbouwproductie in 

zelfbouw te realiseren is daarin onhaalbaar gebleken. Door de kleinschaligheid is CPO 

maar een kleine niche-markt. Tegelijkertijd wordt de crisis gevoeld met een dalende afzet. 

Toch zal zelfbouw door de flexibiliteit toepasbaar blijven, ook in de toekomst. De 

mentaliteit van mensen speelt ook een grote rol, omdat niet iedereen geschikt blijkt voor 

CPO. Alleen veranderingen in mentaliteit kunnen hier in de toekomst kansen voor bieden. 

De CPO-markt groeit wel, juist ook door die crisis. Tevens hebben de hoge kwaliteit en 

de ervaring die er mee is opgedaan een positieve invloed op het gebruik van CPO. 

Bovendien is het niet experimenteel meer en is het gemeengoed geworden. De 

hardnekkige cultuur is aan het omslaan, voor zowel woongroepen als gemeenten. Dat het 

ook nog eens past binnen de participatiesamenleving zal de potentiële markt van CPO 

alleen maar meer doen groeien. Hoewel de rol van CPO dus nooit gigantisch zal zijn, 

heeft het wel een kans als veelgebruikt middel voor de woningbouw in Nederland. 
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1. Inleiding  
 

1.1 Projectkader  
Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van het kader wat in dit hoofdstuk wordt 

beschreven. Het vormt de achtergrond voor het onderwerp waar dit rapport over gaat: 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Om hier gedegen onderzoek naar te doen is er 

namelijk kennis vereist over de Nederlandse woningmarkt en de verschuivingen die 

daarop voorkomen. Met deze achtergrond is het inzichtelijker waar de kennis ontbreekt, 

en waarom dit rapport dus is geschreven. 

 

De Nederlandse woningmarkt 
De Nederlandse woningmarkt staat bekend om een grootschalige en projectmatige aanpak 

met als kenmerkend voorbeeld de realisatie van VINEX-locaties uit de Vierde Nota Extra. 

Deze succesvolle vorm van woningbouw vergroot efficiëntie door schaalvoordelen te 

creëren in de vorm van grote nieuwbouwwijken (Buitelaar et al, 2012, p.42). Dit wordt 

ook wel seriematige bouw, integrale gebiedsontwikkeling, het reguliere, traditionele, 

klassieke, of inmiddels zelfs het oude model genoemd.  

Deze woningbouw kan echter – door financiële en organisatorische verwevenheid - 

grote risico’s met zich meebrengen (Buitelaar et al, 2012, p.8). Ook vraag en aanbod 

moeten aansluiten omdat anders kwantitatieve doelstellingen niet behaald kunnen worden 

(Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting [SEV] & De Regie BV, 2007). Tevens voeren 

gemeenten actief grondbeleid om ontwikkelingen te stimuleren en kosten te kunnen 

verhalen (Buitelaar, 2010). Ook dit neemt een sterk risico met zich mee (Buitelaar, 2012). 

De tegenhanger van de grootschalige gebiedsontwikkeling is organische 

gebiedsontwikkeling. Buitelaar et al. (2012, p.8) omschrijven organische gebiedsontwikkeling 

als een optelsom van relatief kleinschalige ontwikkelingen, met een open-eindeproces, met 

een dominante rol voor eindgebruikers en een faciliterende rol voor de overheid (zie ook 

PBL 2010, p.285). Zelfbouw is een vorm van organische ontwikkeling waar particulieren 

zelf een woning ontwikkelen, al dan niet in groepsverband. Gebeurt dit in groepsverband 

dan noemt men dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

 

Het wilde wonen 
Ondanks het succes van grootschalige gebiedsontwikkeling zijn er ook tegengeluiden. In 

1998 publiceerde Carel Weeber de publicatie het wilde wonen waarmee hij een pleidooi 
hield dat bij de bouw van een woning de individuele wensen van mensen voorop moeten 

staan en niet de wensen van projectontwikkelaars en overheid (Weeber & Van Stiphout, 
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1998). De woningmarkt is namelijk geïnstitutionaliseerd en burgers zijn geen partij 

tegenover de grote ontwikkelaars (SEV, 2006). Hierdoor zijn er in Nederland weinig 

mogelijkheden voor initiatieven en investeringen voor particulieren (Woonbond, Aedes, NVM 

& Vereniging Eigen Huis, 2012).  

Met het wilde wonen wilde Weeber de eenvormigheid van VINEX-wijken 

doorbreken en pleitte hij voor meer keuzevrijheid voor de burger (Weeber & Van 

Stiphout, 1998). Er wordt immers gesteld dat de VINEX-woningen gericht zijn op een 

anonieme gebruiker met een gemiddelde smaak (Bijlsma et al, 2007). Seriematige bouw 

leidt namelijk tot weinig diversiteit in woonwijken. Het aanbod in de nieuwbouw sluit 

daardoor niet altijd aan op de vraag (ABC Management Groep & IGG Bointon de Groot, 

2012, p.108).  

 

Stimulering van het Rijk 
De Nota Mensen, Wensen, Wonen van het Ministerie van VROM (2000) volgde dit beeld. 

Meer keuzevrijheid voor de burger en meer zeggenschap over de kwaliteit van woningen 

en woonomgeving werd belangrijker gevonden. Eindgebruikers moesten meer centraal 

komen te staan: ze willen immers niet gehuisvest worden, maar zichzelf huisvesten 

(Ministerie van VROM, 2000, p.11). In deze Rijksnota waar staatssecretaris Remkes een 

grote rol in speelde bestond zelfs de ambitie om vanaf 2005 33% van de nieuwbouw in 

particulier opdrachtgeverschap (PO) te realiseren (Ministerie van VROM, 2000).  

Ook de periode daarna wilde Minister Vogelaar (C)PO stimuleren en realiseerde 

een handboek voor gemeenten. Dit handboek laat zien hoe stedelijke ontwikkeling en 

sociale samenhang elkaar kunnen versterken. Hiermee werd de kenniscampagne Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap geopend. Veranderingen in wetgeving, subsidiering, en het 

voorbereiden van bestuurders waren hier onderdeel van (De Jong, 2013; Burger, Van 

Iersel & Keers, 2008). 

Inmiddels stimuleren zowel Rijk als provincie CPO-projecten. Provincies hebben 

subsidies die CPO moeten stimuleren. Daarnaast heeft het Rijk een kennisinstituut 

opgericht (het Expertteam Eigenbouw) om gemeenten te ondersteunen voor het gebruik 

van CPO.  

De actieve houding heeft effect, maar echt doorslaggevend is het nooit geweest 

(ABC Management Groep & IGG Bointon de Groot, 2012, p.108). Ondanks de ambities is 

namelijk gebleken dat het percentage Particulier Opdrachtgeverschap woningen niet is 

gestegen, maar juist gedaald. De beleidsdoelstellingen en verwachtingen werden daarmee 

niet gehaald (SEV, 2010). Het werkelijke percentage ligt namelijk nabij de 11% terwijl het 

aandeel Particulier Opdrachtgeverschap in 2000 zo’n 18% was (SEV, 2006, p.4). In de 
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woningbouwafspraken van 2005 is het streefpercentage daarom al terug geschroefd naar 

20% (Keers & Scheele-Goedhart, 2008).  

Uit onderzoek blijkt overigens dat 49% van woningzoekenden positief staat 

tegenover PO, en 30% positief tegenover CPO (DBMI, Nirov & Nieuwbouw Nederland, 

2012, p.22). Er is dus een enorme potentiële markt voor deze vormen van woningbouw 

en behoefte aan meer zeggenschap op de woningmarkt (SEV, 2006, p.4). Het percentage 

werkelijk gestarte projecten ligt opvallend ver onder het percentage mensen dat (C)PO 

zou willen toepassen. De drempel om werkelijk in (C)PO te stappen is dus hoog, 

waarschijnlijk omdat het niet gemakkelijk is om zelf opdrachtgever te zijn (Tellinga, 2010).  

 
Jaar Totaal aantal Aantal PO Percentage PO 

1995 98.405 15.803 16,1% 

1998 87.673 14.181 16,2% 

2001 62.326 10.110 16,2% 

2004 76.180 8.017 10,5% 

2007 87.918 8.982 10,2% 

2010 61.028 6.951 11,4% 

2013 26.184 3.812 14,6% 

Tabel 1: aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen in PO (CBS Statline, 2014). 

 

Verschuivingen op de woningmarkt 
Inmiddels zijn er jaren voorbij na de Nota van 2000 en is er veel veranderd. Door de 

crisis heeft de dalende verkoop van woningen gezorgd dat grootschalig ontwikkelen 

moeilijker wordt en de omvang van projecten kleiner wordt (ABC Management Groep & 

IGG Bointon de Groot, 2012, p.103). Opmerkelijk zijn echter de regionale verschillen 

tussen Randstad en krimpgebieden, waarbij de werkelijke woningbouwopgave ver uit elkaar 

ligt (Buitelaar, 2012). 

Verder is de woningmarkt meer vraaggericht geworden (Blom, Dieters & Van der 

Gugten, 2012, p.9). Bewoners willen meer zeggenschap over hun woning, omdat het 

huidige aanbod niet voldoet aan wat mensen willen. De naoorlogse woningvoorraad sluit 

daarmee niet meer aan op de huidige behoefte van woningzoekenden (Buitelaar et al, 

2012, p.8). 

Mede door deze verschuivingen is de populariteit van (C)PO groter aan het 

worden (Volkskrant, SEV, Cobouw & KEI, 2010; ABC Management Groep & IGG Bointon 

de Groot, 2012, p.108). (C)PO biedt namelijk ruimte aan deze zeggenschap omdat 

behoefte en initiatief dicht bij elkaar liggen (Buitelaar, 2012). Daarnaast kan met sobere 

middelen een rijke differentiatie ontstaan die voldoet aan de wensen van burgers (Van 
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Gameren, 2013). En zelfs in stedelijke gebieden blijkt organische ontwikkeling een 

effectieve tool (Hogenes, Keers, Noorman & Oosterbaan, 2003).  
De populariteit van (C)PO zou hiermee nog veel groter kunnen worden (Boelens 

et al, 2010, p.78). Op verschillende plekken in Nederland wordt (C)PO inmiddels zelfs al 

vaak toegepast, zoals in Almere (Tellinga, 2010).  

Zelfbouw, en in het bijzonder CPO, is dus al geruime tijd in ontwikkeling. Al 15 

jaar is er ervaring mee opgedaan, en sinds de crisis heeft CPO de wind mee gekregen. 

Ook in het gebruik van CPO is door de jaren heen heel wat veranderd. De invloeden 

van buitenaf bijvoorbeeld van de verschuivingen op de woningmarkt hebben veranderingen 

voor CPO tot gevolg. Het is interessant om hier dieper op in te gaan en te kijken wat 

er allemaal binnen CPO is veranderd. Ook kan daarbij naar de toekomst gekeken 

worden: waar gaat CPO heen?  

 

1.2 Aanleiding 
In verschillende onderzoeken naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is ingezoomd 

op praktijkcasussen en dus op ervaringen uit een casus waar opdrachtgever, begeleider 

en (eind)gebruiker nieuw in het proces zijn (zie onder andere: Blom, Dieters & Van der 

Gugten, 2012; Buitelaar et al, 2012; Boelens et al, 2010). Deze aanpak streeft 

langetermijnontwikkelingen voorbij en de vraag welke veranderingen zich hebben 

voorgedaan in de afgelopen 15/20 jaar op het gebied van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap is daarmee onbeantwoord gebleven. Dit onderzoek zal daarom juist 

wel inzicht geven in de trends en veranderingen die zich op de langere termijn hebben 

voorgedaan en die invloed hebben op het gebied van CPO. 

De wetenschappelijke relevantie is aanwezig omdat het onderzoek een theoretische 

ontwikkeling van CPO in kaart brengt, en daarmee een bijdrage levert aan de theorie-

ontwikkeling van CPO. Deze theoretische beschrijving ontbreekt namelijk momenteel nog in 

de wetenschappelijke literatuur. Het geeft dus inzicht in langetermijnontwikkelingen en 

bevat een nieuw theoretisch overzicht van hoe CPO zich heeft ontwikkeld maar ook 

verder zal gaan ontwikkelen.  

Bovendien wordt er een handvat gegeven voor de toekomst, wat inzichten geeft 

(als fundament) aan de manier waarop Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zich kan 

ontwikkelen, waardoor betrokken partijen kunnen anticiperen op de toekomst. Dit betreft 

zowel adviesbureaus en gemeenten maar ook burgers die willen participeren in een CPO-

proces. Daarmee krijgt het onderzoek niet alleen wetenschappelijke relevantie maar geeft 

het ook maatschappelijke ontwikkelingen weer, waar in het CPO-proces voordeel mee 

behaald kan worden.  
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In Nederland is het gebruikelijk dat burgers huizen kopen of huren. Een derde 

optie is echter zelfbouw, waar CPO een groepsgewijze optie van is. Wanneer meer 

mensen het besef hebben dat zelfbouw een optie is, zullen er ook meer mensen deze 

vorm van woningontwikkeling gaan gebruiken. De verspreiding van deze kennis vormt voor 

een groeiend besef dat nieuwe initiatieven tot gevolg kan hebben. Deze scriptie kan 

daarin een bijdrage leveren. 

1.3 Doel- en vraagstelling 
Deze paragraaf geeft inzicht in de onderzoeksvraag die in het rapport gesteld wordt, 

evenals de deelvragen die daarbinnen vallen. Deze deelvragen zorgen voor een volledig 

en gestructureerd pallet en dienen als leidraad voor de rapportage. 

 

Doelstelling 
Doel van dit onderzoek is om trends en veranderingen in de afgelopen 15/20 jaar op 

het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in beeld te brengen door een 

theorie aan deze trends en veranderingen te koppelen waardoor het mogelijk is om - 

aan de hand van deze ontwikkelingen - een mogelijk toekomstbeeld te schetsen van hoe 

CPO zich verder zal ontwikkelen. Aan de hand van ervaringen met Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap kunnen deze trends en veranderingen in beeld worden gebracht en 

kan er een toekomstbeeld worden geschetst. 

 

Onderzoeksvraag 
Welke trends en veranderingen hebben zich voorgedaan sinds de opkomst van Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap, kijkend naar trends die invloed hebben op deze vorm van 

woningbouw én kijkend naar het collectieve proces, en hoe zal Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap zich op basis hiervan in de toekomst ontwikkelen? 

 

Deelvragen 
De onderzoeksvraag omvat meerdere belangrijke aspecten die uit te splitsen zijn in een 

aantal deelvragen. Met deze deelvragen kunnen delen van de onderzoeksvraag 

afzonderlijk worden geïdentificeerd. Door het beantwoorden van deze vragen kan er dan 

ook antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. De deelvragen luiden als volgt: 

 

• Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? 

Deze deelvraag zal meer duidelijkheid geven over de definitie, het gebruik, en de vormen 

van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hier worden de uitgangspunten van het 

begrip mee uitgelegd. Dit komt voort uit het literatuuronderzoek. 
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• Welke kenmerken heeft Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? 

Dit betreft de kenmerken van het middel voor wanneer het gebruikt kan worden, hoe  

het gebruikt kan worden, en door wie. Dit komt voort uit het literatuuronderzoek. 

• Wat zijn de belemmeringen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? 

Dit zijn dus situaties waarin CPO minder geschikt is, en waar CPO tot problemen kan 

leiden, de valkuilen die voorkomen moeten worden. Dit komt voort uit het 

literatuuronderzoek. 

• Welke kenmerken zijn er in welke fase te benoemen en hoe zijn deze fases 

veranderd in de afgelopen jaren? 

Deze vraag gaat over hoe de verschillende fases verdeeld zijn en wie er in welke fasen 

een rol spelen in het proces. Dit komt voort uit het literatuuronderzoek. 

• Welke trends zijn er van invloed op Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? 

Deze vraag gaat over de invloeden die van buitenaf zorgen dat er anders naar Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap wordt gekeken. Een voorbeeld hiervan is de verschuivingen 

op de woningmarkt die door de crisis zijn ontstaan. Hiervoor worden literatuur en 

respondenten geraadpleegd. 

• Welke veranderingen zijn er in het CPO-proces en hoe beïnvloeden die de uitkomst 

hiervan? 

Deze vraag bekijkt naar specifieke aspecten in het CPO-proces. Dit kunnen de tijdsduur 

van een proces zijn, en de kwaliteit van de uitkomst van een proces.  

• Hoe is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkeld op het gebied van de 

rolverdeling tussen betrokken partijen? 

Hier gaat het juist om hoe de rol gespeeld wordt door de verschillende actoren, en hoe 

deze rol aan het veranderen is, juist door de trends die invloed hebben op het gebruik 

van CPO. Hiervoor worden literatuur en respondenten geraadpleegd. 

• Op welke manier zal CPO zich in Nederland in de toekomst ontwikkelen? 

Aan de hand van overige deelvragen kan een toekomstvisie worden opgesteld die 

aangeeft hoe CPO zich in de toekomst ontwikkeld, of kan gaan ontwikkelen. Hiervoor 

worden literatuur en respondenten geraadpleegd. 

 

1.4 Leeswijzer  
Dit onderzoek over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bestaat uit drie onderdelen: 

de theorie, de resultaten van de interviews, en de conclusies met aanbevelingen. In het 

volgende hoofdstuk zal de theorie van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden 

geschetst. Dit hoofdstuk 2 zet het theoretisch kader met onder andere 

samenwerkingsplanologie en burgerparticipatie uiteen. Verder komen de kenmerken, de 
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varianten/vormen, de fases en rollen, en belemmeringen van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap aan bod.  

In het daaropvolgende hoofdstuk (3) zal de werkwijze van de verwerking van dit 

onderzoek beschreven worden, in het hoofdstuk Methode. De methodologie voor de 

onderzoeksstrategie en onderzoeksbenadering worden daarin verwerkt. Ook zal aangegeven 

worden hoe de begrippen worden gebruikt voor het onderzoek in de operationalisatie. 

In hoofdstuk 4 zullen de interviews verwerkt worden die zijn gehouden om de 

theorie al dan niet te ondersteunen. Dit wordt gedaan aan de hand van de theorie uit 

hoofdstuk 2. De toepassing van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap medio 2014 

verschilt van die van de toepassing eerder. Hierin wordt tevens meegenomen hoe CPO-

projecten over de tijd zijn veranderd. De crisis heeft bijvoorbeeld een grote impact gehad 

op de populariteit van CPO, en daardoor ook op de toepassing van CPO. Hoe deze 

theorie in de praktijk tot stand komt wordt dus vergeleken in hoofdstuk 4.  

Uit hoofdstukken 2 en 4 en de daarin verwerkte interviews zullen trends en 

veranderingen naar voren komen die in hoofdstuk 5 beschreven worden. Daarmee worden 

de opvallende belangrijkste opmerkingen bijeen gepakt zodat een theorie opgesteld wordt 

die de ontwikkelingen van CPO omvat. Hoofdstuk 5 zal daarmee een conclusie zijn die 

de theorie van CPO in beeld brengt.  

Aan de hand van deze theorie kan een toekomstbeeld worden ingeschat. Deze 

toekomstvisie is in hetzelfde hoofdstuk in paragraaf 5.2 Toekomstvisie uitgewerkt. Op 

basis van de conclusies worden aan de belangrijkst betrokken actoren aanbevelingen 

gedaan. Deze aanbevelingen staan in paragraaf 5.3 Aanbevelingen. Deze aanbevelingen 

zullen helpen om het gebruik van CPO succesvoller te maken. Afsluitend zal er een 

kritische reflectie van het onderzoek plaatsvinden, om eventuele tekortkomingen of 

benodigde vervolgstudies aan te stippen. 
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2. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
 

2.1 Samenwerkingsplanologie 
Om de ontwikkelingen en veranderingen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in 

beeld te brengen is hiervoor een benaderingswijze benodigd. Deze benaderingswijze vormt 

de theoretische grondlegger die helpt bij de toepassing van het onderzoek. De theorie 

biedt dus een basis waarop het onderzoek toegepast kan worden.   

De theoretische benadering van Healey (2003; 2006) sluit aan op de grondslag 

van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De theorie sluit aan op de sociologische 

opvattingen over machtsrelaties en beschrijft ruimtelijke planning gericht op samenwerking 

(Cheng, 2013). De term die Healey hiervoor gebruikt is: Collaborative Planning. 
Samenwerking tussen belanghebbenden vormt daarbij de sleutelrol. De theorie is bij 

dezen verder uitgelegd om de deelonderwerpen te verantwoorden die vervolgens gebruikt 

zullen worden voor het beantwoorden van de deelvragen (uit hoofdstuk 1). 

 

Machten 
Overheden kunnen verschillende vormen van beleid hebben. Dit beleid geeft aan hoe 

besturen collectieve zaken kunnen managen en gedragsregels tot uitvoering kunnen 

brengen. Het kan gericht zijn op de burger of meer op instituties, waarmee er een 

driedeling ontstaat tussen economie (instituties), maatschappij (burgers), en bestuur 

(overheid). De rollen die hierin gespeeld worden verschillen per invalshoek. Liberalen 

stellen dat overheden niet te veel moeten interveniëren, omdat overheden de private 

partijen moet ondersteunen. Socialisten stellen dat overheden juist moeten acteren om 

private partijen te stimuleren. De neoklassieke invalshoek stelt dat overheden er zijn om 

sturing te geven aan particuliere partijen. De institutionalistische invalshoek let juist op de 

interacties tussen de drie partijen (Healey, 2006). In dit onderzoek zal de 

institutionalistische invalshoek gevolgd worden omdat er wordt gekeken welke 

verantwoordelijkheden welke partijen op zich nemen.  

De partijen hebben routines en stijlen die de relaties tussen de partijen bepalen 

en die zijn ingebakken in de gehele maatschappij. Geografie en geschiedenis bepalen 

immers hoe de verantwoordelijkheden tussen deze partijen zijn verdeeld. Maar 

onveranderbaar blijken de systemen niet, en ze moeten niet gezien worden als 

onveranderbare belemmeringen. Beleidsontwikkelingen en programma’s kunnen de routines 

veranderen. De belemmeringen staan namelijk nooit helemaal vast, ze worden gemaakt, 

en hermaakt. Het maakt dat ook deze systemen continue veranderen (Giddens, 1986). 

Om te veranderen moet er een duurzame samenwerking zijn tussen dagelijks 

bestuur, dagelijks leven, de economie, en de omgeving. Samenwerking tussen 
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maatschappij, overheid, en politiek kan voor deze transformatie zorgen. Hiervoor is dus 

duidelijk een actieve houding van alle partijen benodigd; alle betrokken partijen moet 

meedoen in het proces (Healey, 2006). 

 

Overheid 
De rol van de overheid is hierin belangrijk. De overheid heeft namelijk veel kennis en 

macht en bepaalt daardoor voor een groot deel de relatie tussen de betrokken partijen. 

Welke afspraken de overheid maakt, welke instrumenten voorhanden zijn, en hoe de 

overheid georganiseerd is bepalen daardoor het succes van het proces. De hiërarchie van 

de overheid kan hierin een bepalende rol zijn. Met name in ruimte en milieuvraagstukken 

blijkt een effectief functionerende overheid vooral lokaal gericht te moeten zijn. Hoewel 

deze onderverdeling tussen Rijk, provincie en gemeenten tot spanningen kan zorgen, is 

het aan te bevelen om woningbouwprocessen decentraal te regelen (Healey, 2006, p.75). 

De overheid heeft dus macht om andere actoren aan te sturen. Zonder overheid 

kunnen private partijen geen legitieme plannen en programma’s realiseren. Met een 

constant veranderende omgeving en met constant veranderende belangen en behoeften 

moeten er constant maatregelen genomen worden om deze veranderingen te kunnen 

bijhouden. Om een goede invulling hieraan te geven moeten overheden dan ook blijven 

veranderen (De Roo & Porter, 2007). 

Hiervoor dienen overheden een heldere visie te hebben en duidelijk te zijn over 

wat ze willen in een proces. Onzekerheid van de overheid kan namelijk leiden tot 

conflicten (door onenigheid), tot nieuwe rolverdelingen (door onduidelijkheid over de rol), 

en tot vermoeidheid (door veel tijd, energie, en capaciteit die verloren gaat). Dit maakt 

het proces onbestuurbaar omdat het vertrouwen, de legitimiteit, en de stabiliteit van de 

samenwerking aangetast wordt (De Roo & Porter, 2007). 

Hoewel dergelijke processen niet eenvoudig zijn door de complexiteit en de 

dynamiek, moeten overheden zich aanpassen aan de manier waarop zij werken. Zo moet 

de interne organisatie geselecteerd worden en mee ontwikkelen met de processen. 

Hiervoor is dan wel een open communicatieve houding van de overheid benodigd (De 

Roo & Silva, 2010).  

 

Participatie 
Effectieve participatie is alleen mogelijk als samenwerking, dialoog, en interactie erin 

voorkomen. Alleen daarmee kunnen alle partijen als gelijkwaardig gezien worden, en 

kunnen zij voor hun belangen opkomen. Dit wordt ook wel het multi-dimensionale model 

genoemd: er is geen oplossing zo lang er geen consensus is bereikt. De drie dimensies 

worden hieronder kort uitgelegd (Healey, 2006). 
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Samenwerking is nodig voor consensus en betrokkenheid. Deze twee spelen een 

belangrijke rol voor het wel of niet succesvol worden van een project. Het uitwisselen 

van gegevens en informatie tussen de betrokken actoren leidt verder tot een transparante 

samenwerking waardoor beslissingen efficiënt genomen kunnen worden. Consensus kan 

namelijk alleen met openheid en vertrouwen (Healey, 2006). 

Een open dialoog speelt een grote rol bij samenwerkingsplanologie. In deze 

dialogen worden opvattingen gerespecteerd, en betreft het onderwerpen waar elke 

betrokken partij een belang in heeft. De dialogen creëren niet alleen vertrouwen, maar 

ook vaak nieuwe oplossingen en nieuwe netwerken (Healey, 2006). 

De theorie gaat verder in op de interactie tussen actoren wanneer plannen 

worden geprepareerd. Door de gelijkwaardigheid is bij deze vorm van planning namelijk 

niet langer sprake van een top-down benadering, maar van een bottum-up benadering. 

Dit zorgt ervoor dat – buiten de driving forces - er altijd inventieve en creatieve groepen 
zijn die van de structuren af kunnen wijken. Deze power of human agency is de kracht 
van decentrale planningsprocessen en speelt dus een sleutelrol in de macht van het 

individu (Healey, 2003).  

Binnen deze processen speelt informatie een grote rol. Zoals beschreven zorgt 

transparantie voor veel informatie, omdat burgers, professionals, en overheden deze 

informatie kunnen uitwisselen. Burgers kunnen veel persoonlijke informatie geven, terwijl 

professionals inhoudelijke informatie geven, en gemeenten vooral voorwaardelijke informatie.  

Een probleem hierbij kan zijn dat alle informatie betrouwbaar moet zijn. Maar met 

transparantie is controle eenvoudig en kan er samen bepaald worden wat de beste optie 

is (Innes & Booher, 2004).  

Het proces kan slaan op de ethische veranderingen van de actoren (leerzame 

momenten), maar ook op de materialistische uitkomst van het te behalen doel (het 

realiseren van woningen). Het proces zorgt er dus ook voor dat de onderlinge actoren 

van elkaar leren. De netwerken stellen burgers immers in staat om niet alleen een 

bijdrage te leveren maar ook zelf te leren. Voor burgers groeien hun sociale, intellectuele, 

en politieke competenties. Hierdoor krijgen burgers meer kennis, en meer vertrouwen dat 

ze een rol spelen in het proces. Dit kan de uitkomst van het proces sterk beïnvloeden 

(Innes & Booher, 2004). 

De interactie van actoren is verder zeer belangrijk omdat dit de uitkomst bepaalt 

van het proces. Belangrijk in deze vorm van planning is dat er naar een bepaald doel 

gestreefd wordt, maar hoe dat doel bereikt wordt niet vast ligt. Dit is een omschakeling 

van blauwdrukplanning naar ontwikkelingsplanning. Omdat dit doel niet vastligt, is deze 

vorm van planning vaak leerzaam door nieuwe ideeën en manieren om dingen aan te 

pakken. Hoe een proces verloopt ligt dus niet per se van tevoren vast. De aanpak van 
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een proces zal daarom ook niet altijd eenzelfde patroon volgen, en de uitkomst kan ver 

uiteen liggen (Healey, 2003). 

Binnen de theorie worden strategieën aangeduid voor het prepareren en 

implementeren van ontwikkelingsplannen door middel van samenwerkingsplanologie. Hierbij 

is een onderscheid gemaakt in vier percepties: 

1. de structuur van de interacties (de rolverdeling tussen actoren); 

2. planning als een interactief proces (samenwerking tussen actoren); 

3. sociale rechtvaardigheid (gelijkwaardige behandeling in het proces en in het resultaat). 

4. de kwaliteit van beleid voor gebieden (de belangen die elke actor heeft); 

Deze percepties beïnvloeden de succesfactor van een project. Zijn deze percepties goed 

geregeld en goed opgevolgd, dan is de uitkomst positief. De percepties hebben ook 

invloed op elkaar, waardoor dit niet altijd gemakkelijk is. Wil een actor bijvoorbeeld voor 

zijn belang op komen, dan zal die actor macht uit moeten oefenen, wat de sociale 

rechtvaardigheid kan aantasten. De actoren moeten een weg vinden in deze percepties 

en soms geven en nemen (compromissen sluiten) om ergens beter uit te komen (Healey, 

2003). 

 

De mate van burgerparticipatie 
Het betrekken van de burger in een proces is op meerdere manieren mogelijk. Deze 

mate van burgerparticipatie is ook theoretisch onderbouwd. Deze mate van participatie is 

in een participatieladder met acht niveaus te bepalen: van geen participatie waar burgers 

niet kunnen deelnemen tot totale controle waar burgers de grootste belanghebbenden zijn. 

Het model geeft daardoor inzicht in het participatieniveau, hoewel dit een globale 

inschatting is en in de werkelijkheid dit niet altijd op eenzelfde niveau hoeft te liggen 

(Arnstein, 1969). Dit inzicht is gegeven in figuur 1. 
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Figuur 1: participatieladder ingedeeld naar woningbouwtype (naar: SEV, 2010). 

 

Het onderscheid tussen integrale gebiedsontwikkeling en zelfbouw is groot. Deze staan 

dan ook niet op dezelfde treden in de participatieladder. Seriematige bouw is op de 

vierde treden te plaatsen: consultatie voor planvorming, ontwerp en afwerking (hoewel er 

soms ook alleen wordt geïnformeerd, conform de derde trede). Daarboven, op trede 5, 

staat consumentgerichte bouw, waar conciliatie plaatsvindt, bijvoorbeeld in de vorm van 

een klantenpanel. Eindgebruikers worden geraadpleegd, maar de ontwikkelende partij kiest 

het aanbod.  

Mede-Opdrachtgeverschap (MO) komt in de buurt bij trede 6 waar de relatie 

tussen ontwikkelaar en eindgebruiker dichter bij elkaar komt (SEV, 2007, p.20). Zij sluiten 

immers samen een overeenkomst. Bij CPO heeft de eindgebruiker nog meer zeggenschap 

omdat de groep dan zelf opdrachtgever is. De groep participeert dan nog actiever (en 

delegeert zelf de macht).   

Individueel opdrachtgeverschap of traditionele eigenbouw staat helemaal boven aan 

de ladder op trede 8, omdat deze niet met een groep rekening hoeft te houden en 

volledige controle heeft, en dus ook volledige participatie (SEV, 2010). In de volgende 

tabel is een overzicht gemaakt om inzichtelijk te maken wat de verschillen tussen de 

mate van zeggenschap is bij (C)PO, MO en consumentgericht bouwen. 
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Aspect Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap 
Mede-

opdrachtgeverschap 
Consumentgericht 

bouwen 

Moment van 

betrokkenheid 

bewoner-opdrachtgever 

Initiatieffase, bij zoeken 

naar een kavel of 

formeren van een 

groep 

Bij initiatieffase Bij verkoop rond 

ontwerpfase 

Vorming rechtspersoon 

door burgers 

Bij CPO noodzakelijk Noodzakelijk, eventueel 

gezamenlijk met 

ontwikkelaar 

Niet van toepassing 

Keuze architect door Bewoner-opdrachtgever Gezamenlijk Ontwikkelaar 

Keuze aannemer door Bewoner-opdrachtgever Gezamenlijk Ontwikkelaar 

Financieel 

risico/resultaat 

Bewoner-opdrachtgever Gedeeld Ontwikkelaar 

Garantie op prijs op 

moment verwerving 

grond 

Nee Nee Ja 

Adviesrol Architect en/of 

onafhankelijk 

bouwbureau 

Ontwikkelaar, architect 

of makelaar bij 

verkoop 

Ontwikkelaar, architect 

of makelaar bij 

verkoop 

Zeggenschap ontwerp Volledig, bij CPO het 

collectief 

Volledig, met globale 

randvoorwaarden van 

ontwikkelaar 

Wisselend 

Achtervang 

onverkochte woningen 

Bewoner-opdrachtgever 

kiest zelf eventuele 

achtervang 

Achtervang door 

ontwikkelaar 

Verkoop volledig risico 

ontwikkelaar 

Mogelijkheid 

uitstappen tijdens 

ontwikkelproces 

Zelf verantwoordelijk 

voor verkoop kavel en 

ontwerp 

Afhankelijk van 

condities en 

onderlinge afspraken 

Bewoner-opdrachtgever 

kan tegen betaling van 

vooraf vastgestelde 

vergoeding van project 

af 

Tabel 2: de verdeling tussen Particulier Opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen (SEV, 2007, p.21). 

 

2.2 Definitie 
Organische ontwikkeling, individuele stedenbouw, en natuurlijke wijkvernieuwing zijn vormen 

van woningbouw die verzamelnamen vormen voor: consumentgericht bouwen, co-creatie, 

Mede-Opdrachtgeverschap (MO), zelforganisatie, en zelfbouw (hieronder vallen CPO, PO 

en eigenbouw). De vormen verschillen op de gebieden van mate van zeggenschap, 

risicospreiding, en initiatiefrol (SEV, 2007). De eerste begrippen zijn daarbij vanuit de 

overheid en ontwikkelaars geïnitieerd en doelen vooral op de samenwerking tussen 
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professionele partij en burger (Van der Schaar & Schreuder, 2012). De begrippen hebben 

een steeds grotere betrokkenheid van de deelnemers. MO is bijvoorbeeld een vorm 

waarin vaak een ontwikkelaar grond in bezit waarbij een groep mensen wordt gezocht, 

de ontwikkelaar is dan initiatiefnemer en wordt dan gebruikt als financiële achtervang, 

waardoor het risico wordt gespreid (Pullens, 2013, p.21).  

 

 

Figuur 2: De mate van zeggenschap (SEV & De Regie BV, 2007). 

 

Zelfbouw, eigenbouw, en zelforganisatie zijn juist geïnitieerd vanuit de eindgebruiker en 

worden ook door elkaar gebruikt (Volkskrant, SEV, Cobouw & KEI, 2010). Zelfbouw klinkt 

alsof één particulier gaat bouwen, maar in de praktijk kan dit ook een groep bouwers 

zijn. Particulier Opdrachtgeverschap is hiervan een vorm, en biedt de basis voor dit 

verslag. Het Rijk hanteert hiervoor de volgende definitie: 
“een burger of een groep burgers, in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder 

winstoogmerk, de volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het 

gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning.” (Ministerie van VROM, 2000). 

Deze omschrijving voldoet aan de uitgangspunten die PO heeft en in hoofdstuk 1 en 2 

naar voren komen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van 

Particulier Opdrachtgeverschap (PO) en dus ook een vorm van zelfbouw. Zoals het woord 

collectief aan geeft is het grote verschil tussen PO en CPO dat het bij CPO alleen om 
groepen burgers gaat - er worden dus ook collectieve beslissingen genomen - en is het 

gebruikelijk dat het collectief een rechtspersoon vertegenwoordigt. Dit kan een vereniging, 

stichting of coöperatie zijn (Tijsseling, Brekelmans, Liebrand & Raatgever, 2014).  

Voor de groep burgers worden meerdere benamingen gebruikt. Deze worden door 

elkaar heen gebruikt, en slaat altijd op degene(n) die de gebouwde woningen gaan 

bewonen wanneer de uitvoering gereed is. Benamingen die gebruikt worden zijn: 

particulieren, participanten, deelnemers, bouwers, burgers, (eind)gebruikers, toekomstige 

bewoners, woonproducenten, het collectief, of opdrachtgever. De eindgebruiker is bij (C)PO 

altijd opdrachtgever, maar niet altijd initiatiefnemer. 

Verder betreft het uitgangspunt geen winstmaximalisatie maar een maximaal 

wooncomfort, wat ook in de definitie is opgenomen. De woning die gebouwd wordt zal 

namelijk niet gebouwd worden voor de verkoop, maar voor de behoefte van de particulier 

die er wil gaan wonen (eigen gebruik). 

Tevens vormt de term zeggenschap een belangrijk onderdeel, omdat CPO ook 

hier op gebaseerd is. De eindgebruiker heeft namelijk veel invloed op de uitkomst van 
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het project omdat diegene - samen met de rest van de groep - de opdrachtgever is. 

Zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de bouw van de woning zijn 

daardoor vaak aan de orde. 

Een laatste opmerking die bij de definitie gemaakt moet worden is dat CPO ook 

impliceert dat de rechtspersoon zeggenschap heeft over de gronden. De groep heeft 

echter niet altijd bij aanvang van het project de grond gekocht want soms wordt dit met 

een optie-tot-grondkoop gedaan, en nemen ze de grond bijvoorbeeld over van een 

corporatie (zie ook: Pullens, 2013, p.21). Uiteindelijk worden de gronden toch individueel 

aangekocht. Verder staat het beheer van de (openbare) gronden na realisatie niet altijd 

vast. De verantwoordelijkheid voor de grond hoeft dus niet het gehele proces in de 

handen van de groep te liggen.  

 

2.3 Kenmerken 
CPO is een vorm van woningbouw dat gebruikt kan worden als middel voor het 

ontwikkelen van woningen die voldoen aan woonwensen (Blom & Dieters & Van der 

Gugten, 2012). Het is daarmee dus een tool om woningbouw mogelijk te maken. Het 
kan gebruikt worden voor nieuwbouw, herontwikkelingen, en transformatieopgaven, maar 

het is niet altijd even geschikt. CPO heeft als middel derhalve verschillende kenmerken. 

Die worden hieronder beschreven:  

 

Kleinschalig 
Organische ontwikkeling, en daarmee ook CPO, kenmerken zich door een kleinschalige 

aanpak. In tegenstelling tot de klassieke vastgoedontwikkeling is deze vorm van 

woningbouw juist geleidelijk en wordt er in kleine aantallen gebouwd. Buitelaar et al. 

(2012, p.8) omschrijven organische gebiedsontwikkeling als een optelsom van relatief 

kleinschalige ontwikkelingen. 

Kleinschalig ontwikkelen bevordert de overzichtelijkheid en wordt daarom als minder 

complex gezien. Dit kan de tijdsduur van het project ten goede komen. Tevens zorgt dit 

er voor dat een opgave die er ligt behapbaar is omdat er niet in één keer een enorme 

transformatieopgave ligt (Buitelaar et al, 2012, p.44). Een ander gevolg is dat grote 

risico’s – zoals de aankoop van grote lappen grond – vermeden kunnen worden. 

Kleinschalige verstedelijking is daarmee goed in staat om te werken met onzekerheden 

en risico’s (Buitelaar, 2012).  
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Procesmatig en organisch 
Een ander kenmerk van CPO is dat het een flexibele vorm van woningbouw is. Dit 

betreft de omkering van toekomstbeeld naar ontwikkelkader (Niemans & Slegh, 2014 p.93-

p.98). Een ontwikkelkader is minder definitief dan een toekomstbeeld. Het eindbeeld is 

daarmee bij CPO vaak onzeker (Niemans & Slegh, 2014, p.36). Hoeveel burgers doen er 

uiteindelijk mee en hoe groot willen zij hun kavel hebben? Hiervoor wordt ruimte 

gereserveerd, maar het ligt van tevoren niet precies vast. De ruimte wordt daarom niet 

van tevoren geformuleerd, maar ontstaat geleidelijk (Niemans & Slegh, 2014, p.51).  
De overheid moet echter wel voorwaarden scheppen en een bepaalde visie 

hebben voor een ontwikkeling. In een stedenbouwkundig plan kan één en ander 

afgedwongen worden. Zo kan er een bepaalde beeldkwaliteit en samenhang in 

afgesproken worden. Regels en voorwaarden zijn dus weldegelijk nodig, en moeten helder 

worden opgesteld, en worden nagevolgd - met consensus vanuit het hele collectief (SEV, 

2006, p.13). Het geheel dichttimmeren van een plan is uiteraard niet de bedoeling: 

flexibiliteit is immers vereist. 

Deze organische instelling wordt ook wel adaptieve planning genoemd, omdat 

aanpassingen met hoge mate van flexibiliteit ingepast moeten worden. Organische 

ontwikkeling is daardoor dynamisch en minder voorgeprogrammeerd (procesmatig) dan 

integrale gebiedsontwikkeling (projectmatig). 

In een dergelijk proces is het inspelen op een veranderende vraag eenvoudig, 

omdat er flexibeler ingespeeld kan worden op schommelingen in de vraag, het eindbeeld 

staat immers niet vast (Buitelaar, 2012).  

 
Fase Projectmatige woningbouw Particulier opdrachtgeverschap 

Grondaankoop Ontwikkelaar koopt grond van 

tussenpersonen 

Particulier koopt de gewenste kavel 

Ontwerp en 

advies 

Ontwikkelaar koopt ontwerp- en 

adviescapaciteit 

Particulier koopt ontwerpcapaciteit en 

advies op maat 

Uitvoering Ontwikkelaar koopt bouwcapaciteit Particulier koopt bouwcapaciteit op maat 

Bewoning Ontwikkelaar brengt woning op de 

markt 

Particulier betrekt gewenste woning op 

gewenste plek 

Particulier kiest locatie en woning uit 

beschikbaar aanbod 

 

Tabel 3: de verschillen in bouwproces bij twee vormen van woningbouw (Bijlsma et al, 2007). 
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Figuur 3: Integrale gebiedsontwikkeling en organische gebiedsontwikkeling (Buitelaar et al, 2012). 

 

Omlooptijd 
De omlooptijd van projecten verschilt uiteraard per project. Uit onderzoek blijkt dat het 

traject vanaf de start van de bouw en het betrekken van de woning beduidend sneller is 

bij traditionele eigenbouwers. De eindgebruiker is immers al bekend en hoeft maar één 

huis te bouwen. Ook bij CPO sluit de vraag direct aan op het aanbod, waardoor er 

geen voorlopige koopcontracten gesloten hoeven te worden, en er geen onzekerheid is 

over onverkoopbaarheid. Hierdoor kan er – als de plannen zijn gemaakt – sneller 

begonnen worden met bouwen (SEV, 2010).  

 De planvoorbereiding en -ontwikkeling zijn echter ook van grote invloed op de 

omlooptijd van een project. Bij CPO kunnen deze fases lang duren, door bijvoorbeeld de 

vorming van de groep, en concessies die daarin gedaan moeten worden. Uit onderzoek 

blijkt desalniettemin vooral gemeentelijk beleid tot vertragingen te leiden (Burger, Van 

Iersel & Keers, 2008). Dit heeft tot gevolg dat CPO niet per definitie sneller ontwikkelen 

betekent dan bij integrale gebiedsontwikkeling. Het maken van plannen is bij beide 

vormen vergelijkbaar. Daarnaast zijn er allerlei factoren die een project kunnen vertragen, 

en de omlooptijd dus per project verschilt.  
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Initiatief 
Wie initiatiefnemer is van een project, heeft invloed op de vorm van 

woningbouwontwikkeling die gebruikt wordt. Hoewel het initiatief bij CPO niet altijd van de 

burger hoeft te komen, is het feit dat de burger initiatiefnemer kan zijn al opvallend. De 

burger kan zichzelf organiseren en invloed uitoefenen op behoeften en belangen. In veel 

gevallen ligt het dus aan de mate van burgerinitiatief of er een ontwikkeling komt of niet.  

Heeft de burger geen initiatief dan komt er dus niets (Niemans & Slegh, 2014, p.53). 

Met eigen initiatief ontwikkelen de burgers dus zelf een woning, in plaats van dat 

er een kant-en-klare woning wordt gekocht. Hiermee verandert de rol van burger van 

consument naar ontwikkelaar. De burger is dan zelf opdrachtgever, en verschijnt – in 

tegenstelling met integrale gebiedsontwikkeling – aan het begin van het proces. Dit 

betekent bijvoorbeeld ook dat ze zelf een groep aanmelden bij een begeleidingsbureau 

(Bijlsma et al, 2007). 

 Of burgers initiatief nemen ligt aan een aantal factoren. Kennis en kunde van de 

burger spelen hierin bijvoorbeeld een rol. Als iemand meer kennis van zaken heeft, 

neemt iemand eerder initiatief. Is deze kennis er niet, dan zal er onzekerheid zijn, en 

komt er minder snel initiatief (Buitelaar et al, 2012). 

 Sturing door gemeenten kan hier ook een rol in spelen. Gemeenten kunnen 

anticiperen en faciliteren, maar werkt een gemeente niet mee, bijvoorbeeld met de 

wijziging van een bestemmingsplan, dan zal het initiatief stranden. Omdat gemeenten ook 

niet weten wanneer er een initiatief komt, is het gebleken dat het voor deze overheden 

moeilijk anticiperen is (Buitelaar et al, 2012).  

Tevens kan het zijn dat er beperkingen zijn waardoor een ontwikkeling niet van 

de grond komt en initiatieven dus stranden.. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er geen 

locaties beschikbaar zijn. De aanwezigheid van beschikbare grond is dus ook een 

doorslaggevende factor. Een hele hoge grondprijs kan hiervan de oorzaak zijn. 

Verder moet er natuurlijk behoefte zijn aan woningen. Wanneer er geen behoefte 

is komen er namelijk geen initiatieven. Vraag en aanbod moeten dus op elkaar 

aansluiten. Voorheen is beschreven dat CPO een flexibele manier van bouwen is, zonder 

vraag is het ook voor CPO niet mogelijk om gebruikt te worden. 

Dit betreft ook de behoefte om een woning zelf te bouwen. Voor CPO geldt 

daarbij dat mensen in een groep moeten willen ontwikkelen. Niet iedereen heeft hier 

immers behoefte aan. Veel mensen in Nederland kiezen voor een huur- of koopwoning 

op de markt. Wanneer iemand dus een huurwoning wil dan wordt CPO al een moeilijke 

opgave, tenzij corporaties betrokken raken en met groepen huurwoningen willen 

ontwikkelen. De corporatie kan dan voor financiering van deze huurwoningen zorgen 

(Blom, Dieters & Van der Gugten, 2012). 
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Zoals gesteld hoeft het initiatief niet altijd bij een groep burgers te ontstaan. Het 

is goed mogelijk dat gemeenten grond beschikbaar hebben en daar mensen bij zoeken. 

De grond moet dan wel betaalbaar zijn, en bestemd voor Particulier Opdrachtgeverschap. 

Het initiatief is dan dus bij de gemeente, en niet bij de eindgebruikers. Als succesvol 

voorbeeld hiervoor wordt vaak Almere aangehaald. Dit betekent dat gemeenten faciliterend 

op kunnen treden maar een actief zelfbouwbeleid voeren (SEV, 2006). 

Hierbij is belangrijk dat de groep wel opdrachtgever moet zijn, zodat de 

zeggenschap bij de groep blijft. Indien dit niet het geval is, dan is er geen sprake meer 

van CPO, maar van consumentgericht bouwen of MO. Doorgaans zijn er projecten die 

CPO worden genoemd, maar helemaal geen eindgebruiker als opdrachtgever heeft. 

Ontwikkelaars gebruiken dan bijvoorbeeld CPO als etiket, terwijl niet alles als CPO 

gekenmerkt kan worden. Dit verkeerde gebruik van het begrip kan leiden tot verwarring. 

 

Groep 
Een vierde kenmerk, dat bovendien in de definitie is opgenomen, is dat er geparticipeerd 

wordt door meerdere bewoners. Dit is dus het grote verschil tussen PO en CPO. De 

eigen krachten kunnen daarmee gebundeld worden. Vaak zijn dit particulieren die zich in 

groepsverband verenigen in een juridische vorm als stichting of vereniging. Deze 

georganiseerde groepen worden ook vaker woongroepen of bewonersgroepen genoemd 

(Blom, Dieters & Van der Gugten, 2012).  

In een groep bouwen biedt verschillende kansen. Zo is de macht/invloed van een 

groep groter dan van een individu wat meer zeggenschap oplevert, samen staat men 

uiteraard sterker dan alleen (SEV, 2006, p.7).  

Tevens biedt een groep kansen voor het scheppen van kapitaalmogelijkheden, 

bijvoorbeeld een subsidie (Blom, Dieters & Van der Gugten, 2012). Een grotere afname 

kan bovendien prijsvoordelen tot gevolg hebben. Een belangrijke reden om zelf en samen 

te bouwen is daarom dat het de betaalbaarheid vergroot. Verschillende pilotprojecten 

hebben laten zien dat door zelf en samen te bouwen kosten kunnen worden bespaard 

(SEV & De Regie BV, 2007, p.10). Hoewel er goedkoper gebouwd kan worden blijkt dat 

uiteindelijk CPO vaak niet goedkoper is dan projectmatige woningbouw. Dit komt omdat 

meer kwaliteit zorgt dat er meer begeleiding nodig is, en dit dus meer tijd en geld kost 

(SEV, 2010). Daarmee is CPO niet altijd per definitie een kostenbesparing (Niemans & 

Slegh, 2014, p.39).  

 

Zeggenschap 
De eindgebruikers hebben bij CPO een sterke mate van betrokkenheid en zeggenschap 

(Blom, Dieters & Van der Gugten, 2012, p.10). Dit zorgt ervoor dat ze invloed uit 
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kunnen oefenen op de woning én de woonomgeving (zie Tellinga, 2010). Deze 

betrokkenheid en zeggenschap hebben verschillende gevolgen voor de uitkomst van een 

project.  

 Ten eerste zorgt dit voor een hoge kwaliteit van het eindproduct. De 

woningbouwvorm is immers sterk gericht op de woonwensen van de burger (Ministerie 

van VROM, 2000, p.106). In tegenstelling tot bijvoorbeeld projectontwikkelaars is het 

streven van bewoners niet winstmaximalisatie maar een maximaal wooncomfort (Blom, 

Dieters & Van der Gugten, 2012). Het streven naar deze kwaliteit betekent dat de 

financiën niet het startpunt vormen, maar de aansluiting voor het realiseren van de 

woning (Niemans & Slegh, 2014, p.7).  

Het blijkt daarnaast tot veel diversiteit te leiden. Eenieder uit de groep kan 

namelijk zijn eigen wensen voordragen en realiseren. Er is ruimte voor particuliere 

initiatieven waarin de eigen keuze centraal staat. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 

ondernemende mensen hun creativiteit kwijt. De diversiteit en kwaliteit zijn daarmee 

voordelen van CPO (SEV, 2010). 

Ten derde leidt het tot een grote tevredenheid. Er worden namelijk woningen 

gebouwd die voldoen aan de behoefte van het individu en de groep. Kortom, het aanbod 

sluit direct aan op de vraag. Dit maakt dat CPO een positief effect heeft op de vorming 

van de wijk en betrokkenen veelal tevreden zijn over het eindresultaat (Buitelaar et al, 

2012, p.44).  

Daardoor groeit ook de sociale cohesie binnen de wijk (Agentschap NL, 2013). Dit 

komt wederom omdat de woonwensen sterk nageleefd kunnen worden, maar ook omdat 

de mensen elkaar beter leren kennen als uitkomst van het proces (SEV, 2006). Ook de 

sociale cohesie is daarmee een voordeel van CPO (SEV, 2010). Het geven van 

zeggenschap is daarom belangrijk voor het succesvol integreren van CPO in Nederland. 

Focussen op zeggenschap zal de populariteit van CPO doen toenemen (Boelens et al, 

2010). 

Een laatste gevolg is dat meer zeggenschap – en meer vrijheid voor de burger – 

zorgt voor versoepeling of een brede toepassing van regels. Die grote vrijheid van 

burgers heeft tot gevolg dat architecten en stedenbouwkundigen soms bang zijn voor 

Belgische toestanden (Buitelaar et al, 2012, p.11; Burger, Van Iersel & Keers, 2008). Er 
moet echter wel binnen de kaders gewerkt worden. Bestemmingsplannen, randvoorwaarden 

en heel af en toe welstandscommissies stellen eisen aan de woning en woonomgeving. 

Hierdoor is het altijd een zoektocht naar ruimte en flexibiliteit bij CPO (Niemans & Slegh, 

2014, p.7). Ruimte voor het ene initiatief kan immers ten koste gaan van het andere 

(Buitelaar et al, 2012, p.11). Er moet daardoor ook altijd rekening worden gehouden met 

de rest van de woongroep, als die andere ideeën heeft of belemmeringen opwerpt die 

de vrijheid kunnen inperken. De zeggenschap is daarmee bij CPO niet onbeperkt.  
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Verantwoordelijkheid 
Het klinkt raar: zelf je huis bouwen. De meeste mensen zullen zeggen: dat kan ik 

helemaal niet en dat is te duur. De fysieke bouw van het huis wordt dan ook uitbesteed 

aan een aannemer, en het proces wordt begeleid door deskundigen. Maar, zoals bleek, 

heeft de eindgebruiker veel betrokkenheid en zeggenschap. Uit verschillende projecten 

blijkt dat burgers best hun woning zelf kunnen bouwen (Blom, Dieters & Van der 

Gugten, 2012, p.9). Verantwoordelijkheid aan de burger geven is dan ook belangrijk in 

een CPO-proces. 

De verantwoordelijkheid en zeggenschap kost tijd. Het collectief moet zelf zorgen 

dat er schot in het proces zit, bijvoorbeeld bij het maken van een beeldkwaliteitsplan, 

maar ook het onderhandelen met gemeenten, en het maken van keuzes. Dit is niet altijd 

even gemakkelijk, en het kost tijd om overeenstemming te vinden. CPO is daarom voor 

de meeste participanten niet achterover leunen, maar hard werken (Niemans & Slegh, 

2014, p.10).  

 

2.4 Belemmeringen 
Nederland heeft geen lange geschiedenis van zelfbouw. Daardoor wordt het – vergeleken 

met andere landen - niet veel gebruikt. In België, Frankrijk, en Duitsland wordt 

respectievelijk 70%, 40%, en 30% in particulier opdrachtgeverschap gedaan (Bijlsma, Van 

den Broek & Dammers, 2007), terwijl dit in Nederland rond de 11% ligt (zie tabel 1). De 

ontwikkelingen van (C)PO zijn daardoor minder geworteld dan in omliggende landen. Bij 

het realiseren van een CPO-project blijken dan ook verschillende factoren een 

belemmerende rol te spelen. Uit onderzoek blijkt dat het vier factoren betreft: kennis en 

kunde (complexiteit), beschikbare bouwgrond, overbruggingsgeld, en weerstand van 

gemeenten (SEV, 2006). 

 

Kennis en kunde 
Een belangrijke reden dat CPO in Nederland relatief weinig voorkomt is dat Nederland 

een gebrek aan kennis en ervaring heeft (DBMI, Nirov & Nieuwbouw Nederland, 2012, 

p.7). Deze kennis is niet aanwezig omdat de Nederlandse bouwcultuur er gewoonweg niet 

naar is (Keers & Scheele-Goedhart, 2008). 

Ten eerste is men in Nederland gewend aan het realiseren van grootschalige 

projectmatige woningbouw (Pullens, 2013). CPO is daardoor een weinig gebruikt middel 

om woningbouw te realiseren. Volledig vreemd is Nederland er niet mee, maar een 

sterke traditie van (C)PO is er niet (SEV, 2010).  

Ten tweede is er het van oudsher hoge percentage sociale woningbouw dat 

Nederland kent, door de geschiedenis en aanstelling van woningcorporaties. Met name na 
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de Tweede Wereldoorlog was er een hoge woningnood waardoor grootschalige projecten 

opgezet werden. Woningcorporaties speelden in deze productie van woningen een grote 

rol. Hierdoor kunnen burgers geruime tijd in huurwoningen wonen en is de stap naar 

zelfbouw groter (Pullens, 2013, p.15). 

Naast algemene ervaring heeft de burger an sich niet genoeg kennis om een 

heel project te ontwikkelen. Voor de procesbegeleiding, het toepassen van wet- en 

regelgeving, het gebruiken van ontwerp- en bouwtermen, en het onderhandelen met 

aannemers, architecten en gemeenten is doorgaans veel kennis, overleg, en 

doorzettingsvermogen vereist. Consumenten blijken hierdoor huiverig voor het bouwen van 

een eigen huis (Bijlsma, Van den Broek & Dammers, 2007). Deze belemmering blijkt 

parten te spelen voor het aandeel CPO dat in Nederland gerealiseerd wordt. De 

complexiteit om te werken in een groep komt daar nog bij. Dit is opmerkelijk omdat dit 

wordt opgevangen door begeleidingsbureaus of gemeenten, die deze belemmeringen 

kunnen weghalen en een groep kunnen ondersteunen hierin (SEV, 2006). 

 

Beschikbare bouwgrond 
Zonder beschikbare bouwgrond is het natuurlijk niet mogelijk om woningen te realiseren. 

Een belemmering voor CPO in Nederland is dan ook dat er weinig beschikbare grond 

aanwezig is (Pullens, 2013). In Nederland is grond schaars wat zorgt voor hoge 

grondprijzen. Met name in stedelijke gebieden is het vinden van betaalbare en 

beschikbare bouwgrond voor CPO dan ook erg lastig (Keers & Scheele-Goedhart, 2008). 

Wanneer dit gemakkelijker wordt zal CPO succesvoller worden (Boelens et al, 2010). 

Maar momenteel is CPO juist aantrekkelijk in minder verstedelijkte gebieden (Blom et al, 

2012, p.15).  

Wanneer er geen geschikte grond is, kan CPO niet slagen. Met name 

projectontwikkelaars hebben veel grond, maar zijn niet snel geneigd dit goedkoop te 

verkopen aan particulieren. Corporaties willen daarentegen nog wel eens meewerken en 

grond inbrengen. Voor gronden waarop CPO gebruikt wordt, zal dan ook al snel de 

gemeente in beeld komen. Voor de beschikbaarheid van grond zal dus de gemeente dus 

gronden moeten reserveren ten behoeve van organische woningbouw.  

Veranderingen sinds de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 hebben hiervoor 

moeten zorgen. Inmiddels kunnen gemeenten gronden beschikbaar stellen voor CPO, zelfs 

wanneer de grond niet in gemeentelijk eigendom is. Daarmee kunnen gemeenten derden 

(bijvoorbeeld ontwikkelaars) dwingen om CPO te realiseren op een bepaald stuk grond. 

Tot nu toe wordt dit nauwelijks gebruikt, en zijn ontwikkelaars afhoudend. Er staan 

namelijk geen sancties op deze wetgeving, en ontwikkelaars willen hun gronden niet 
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afboeken als CPO zal leiden tot een lagere grondprijs (Burger, Van Iersel & Keers, 

2008). 

Weinig beschikbare grond geldt uiteraard niet alleen voor CPO. Elke vorm van 

woningbouw heeft hiermee te maken. CPO lijkt echter extra gevoelig, omdat 

projectontwikkelaars CPO niet omarmen. Zoals gezegd streven zij naar winstmaximalisatie 

en is CPO meer gespitst op een maximale kwaliteit. Het tekort aan beschikbare grond 

vormt daarom een grote belemmering voor het gebruiken van CPO. 

 

Financiering 
Bij CPO worden in de eerste fase kosten gemaakt voor advies, ontwerp en moeten door 

de toekomstige bewoners zelf voorgefinancierd worden. Dit wordt ook wel het 

overbruggingskrediet genoemd in de planvoorbereiding (SEV, 2006). Het risico hiervoor ligt 

dus bij de woongroep. In sommige gevallen zijn er subsidies van provincies of 

woningcorporaties die deze voorfinanciering draaglijker kunnen maken (SEV & De Regie 

BV, 2010). Vanaf het moment dat het bouwplan gereed is en het koopcontract is 

ondertekend kan er pas een hypotheek afgesloten worden. Echter zijn er ook nieuwe 

financieringsconstructies die kunnen leiden tot meer toepassing van CPO (Boelens et al, 

2010). Een voorbeeld hiervan is een gemeentefonds waar geleend geld teruggestort moet 

worden (SEV & De Regie BV, 2010).  

Elke deelnemer in de groep dient in staat te zijn om de vrij op naam prijs van 

de door hem gewenste woning te financieren. Met een inkomenstoets kan de bank een 

verklaring afgeven die hier uitsluitsel over geeft. Hoewel er in een groep ontwikkeld 

wordt, wordt de hypotheek dus individueel geregeld (SEV & De Regie BV, 2010). 

Ontwikkelaars en corporaties trekken zich wat dat betreft steeds meer terug. De 

financiële middelen zijn namelijk niet meer aanwezig bij deze partijen, maar nog wel bij 

particulieren (ABC Management Groep & IGG Bointon de Groot, 2012, p.108). Het komt 

derhalve wel voor dat corporaties de achtervang, grondlevering, of advies geeft aan de 

woongroep. Dit kan dus zowel financieel als niet financiële ondersteuning opleveren. 

 

Opstelling van de overheid 
De opstelling van gemeenten en hun beleid en visie op CPO kan een sterke 

belemmering vormen. Uiteraard zijn ook gemeenten gewend geraakt aan de Nederlandse 

bouwcultuur zoals in het projectkader al is beschreven. Kortom, voor gemeenten is het 

ook nieuw en er is een cultuurverandering benodigd als gemeenten CPO willen 

ondersteunen. Het is een hele omslag van denken omdat ongeschreven regels en 

werkpraktijken losgelaten moeten worden. Derhalve zijn er weinig gemeenten die CPO 

meteen omarmen. Het is nieuw en stuit op een sterk gewortelde en gegroeide praktijk. 
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Wil CPO succesvol gebruikt worden dan moeten gemeenten een open houding 

hebben wat betreft CPO. Dit betekent dat de gemeente open moet staan voor 

differentiatie in een wijk, en voor veel betrokkenheid van bewoners (SEV, 2006).  

Verder zal het actieve en toetsende beleid van gemeenten moeten veranderen 

naar faciliterend beleid. Hiervoor zijn vier mogelijkheden (Buitelaar et al, 2012): 

1. communicatief (aanspreekpunt voor plannen en visies en voor creëren van draagvlak); 

2. organisatorisch (gemeentelijke werkwijze, bijvoorbeeld een projectleider toewijzen); 

3. financieel-economisch (subsidies, lage grondprijs); 

4. juridisch-planologisch (omgevingsvergunningen, welstand). 

Om dus niet belemmerend maar ondersteunend mee te werken aan CPO-projecten 

moeten gemeenten een cultuurverandering ondergaan. Ze moeten het eindresultaat in de 

gaten houden door betrokken te zijn, maar niet dicht regelen of zelf willen bepalen. De 

gemeente moet een heldere visie en concrete randvoorwaarden scheppen. Veel 

gemeenten hebben voor CPO namelijk nog geen duidelijk beleidskader. Er moet een 

klantgerichte organisatie staan die begeleiding biedt waar mogelijk, en die burgers 

vertrouwt en bij elkaar brengt. Het stellen van mijlpalen kan hierbij helpen, bijvoorbeeld 

door de vaststelling van een beeldkwaliteitsplan (ABC Management, 2012, p.108).  

Daarnaast is de samenwerking die gemeenten hebben met andere actoren 

belangrijk voor het toepassen van CPO. Dit betreft niet alleen samenwerking met burgers, 

maar ook met corporaties en andere nieuwe sectoren als begeleidingsbureaus en 

architecten. Deze nieuwe samenwerking zal tot stand moeten komen om CPO toe te 

kunnen passen (Boelens et al, 2010).  

Bij veel gemeenten is de wil er om met CPO aan de slag te gaan. CPO wordt 

desalniettemin toch niet overal toegepast. De drempel om dus in deze potentiele markt te 

stappen is dus ook voor gemeenten een probleem. De SEV & De Regie BV (2007) 

stellen daarom voor om één pilotproject op te zetten, en zo kennis en ervaring op te 

doen, zodat later beslist kan worden wat er daadwerkelijk met het instrument gedaan 

wordt. Hierdoor kunnen deze belemmeringen namelijk opgeheven worden. 

 

2.5 Fases en rollen  
Voor de rolverdeling zijn er drie ontwikkelingsmodellen. Dit zijn het zonnemodel, het 

bottom-upmodel, en het coöperatief model. Het kenmerk van het eerst model is dat de 

grond van de gemeente is en de gemeente een faciliterende en actieve rol heeft. Daarbij 

heeft de procesmanager als taak het aansturen van de verschillende partijen. De 

gemeente is opdrachtgever, maar hoe de risico’s zijn verdeeld kan verschillen. Het 

tweede model kenmerkt zich door andere initiatiefnemers. De gemeente is dan faciliterend, 

om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. In het derde coöperatieve model 
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hebben de deelnemers geen of versnipperd eigendom en heeft iedereen een even groot 

aandeel in het gebied. De deelnemende partijen hebben een aandeel in 

verantwoordelijkheid en geld, en maken afspraken over het proces (Niemans & Slegh, 

2014).   

 

 
Figuur 4: schematische weergave van de drie ontwikkelingsmodellen (Niemans & Slegh, 2014).   

 

Binnen CPO zijn er verschillende actoren die verschillende rollen vervullen. Deze 

rollen zijn elk project anders en soms niet eens allemaal aanwezig. De rollen komen 

overeen met de fasen die doorlopen worden in een CPO-proces. Dit zijn de: initiatieffase, 

ontwerpfase, uitvoeringsfase / realisatiefase, beheerfase / evaluatiefase. Ook het aantal 

participanten binnen een CPO-proces is in principe altijd aan de casus specifiek 

verbonden en staat dus niet van tevoren vast.  

Zoals bleek kan het initiatief een eindgebruiker zijn, maar kunnen ook gemeenten 

of andere bureaus het initiatief nemen om een CPO-project te realiseren. Dit bepaalt 

welk van de drie ontwikkelingsmodellen gehanteerd wordt. Vaak zijn echter de 

eindgebruikers initiatiefnemer (model 2) omdat zij immers een huis willen bouwen en daar 

bereid zijn actie voor te ondernemen (Buitelaar et al, 2012). De opdrachtgever is bij 

CPO altijd de woongroep. Deze treedt als rechtspersoon op en geeft de opdracht aan de 

begeleider en aannemer.  

 Doorgaans gaat dit onder begeleiding. Danwel voor begeleiding van het proces, 

danwel voor het ontwerp, of ander in te winnen advies. Hierbij kunnen adviesbureaus, 

architecten, en bouwondernemers een rol spelen. Vaak is het zo dat de eindgebruikers 

deze rollen zelf aanstellen, zodat hun zeggenschap gerespecteerd wordt. Zo’n 

bouwadviesbureau helpt bij het maken van het programma van eisen, het opzetten van 

een rechtspersoon en structuur in de groep, het regelen van een financiële achtervang, 
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uitwerking van ontwerpen, de aanbesteding, bouwvoorbereiding en kaveltransactie, het 

voeren van onderhandelingen met architect, aannemer, en gemeente, en eventueel 

campagne voeren voor het project. Het is ook mogelijk dat gemeenten een 

bouwadviesbureau aanstellen of eisen om een professionele voortgang van het proces te 

waarborgen (SEV, 2006). 

Opvallend is de rol van de ontwerper in dezen want die heeft - door de 

individuele én groepsbelangen – niet alleen een rol van ontwerper maar ook van 

intermediair. Deze ontwerper – in veel gevallen een architect – moet namelijk alle 

belangen in de groep weten te respecteren, waardoor concessies gedaan moeten worden. 

Hiervoor is er door de architect niet alleen een rol van ontwerper weggelegd, maar ook 

van een flexibel iemand die consensus zoekt in de groep (Niemans & Slegh, 2014, 

p.52).  

 

2.6 Conceptueel model 
Het conceptuele model bevat een schematische weergave van de theorie die voor het 

onderzoek gebruikt kan worden. Het conceptuele model geeft aan hoe de theorieën tot 

elkaar in relatie staan.  

In het model wordt duidelijk dat er een bepaalde dynamiek is die veranderingen 

van een bepaald proces tot gevolg hebben. In dit model hebben die dynamiek, 

onzekerheid en complexiteit invloed op de houding van overheden, marktpartijen, en 

burgers. In vergelijking met traditionele woningbouwontwikkeling is bij CPO de houding 

van de gemeente open, is de invloed van marktpartijen aanwezig maar gering, en is de 

mate van burgerparticipatie hoog. Hiermee is er relatief veel macht (en zeggenschap) 

voor de burger, en is de gemeente faciliterend.  

Wil dit succesvol verlopen dan moet de samenwerking tussen deze partijen goed 

verlopen. Dit betekent een open dialoog en interactie tussen de actoren. Hoe beter dit 

verloopt hoe beter het gebruik van CPO beïnvloed zal worden. Ook de kennis die er al 

met CPO op is gedaan, en de beschikbaarheid van grond en participanten levert een 

positieve impuls voor een CPO-proces. 
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Figuur 5: Conceptueel model. 
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3. Methode  
 

3.1 Opzet 
Dit onderzoek is een beschrijvend onderzoek wat leidt tot een systematische beschrijving 

en catalogisering van gevallen (Plooij, 2011, p.67). Hiervoor is literatuuronderzoek nodig. 

In hoofdstuk 2 is deze documentenanalyse geplaatst in een theoretisch hoofdstuk over 

CPO. Daarnaast is het onderzoek ook evaluerend. Er wordt in beginsel gevraagd welke 

veranderingen de respondenten op hebben gemerkt. Hiervoor dienen de respondenten 

terug te blikken op de eigen ervaringen. In het laatste hoofdstuk is bovendien een 

toekomstvisie verwerkt, wat een meer voorspellend onderzoek aan geeft. Aan de hand 

van de resultaten uit de conclusies, kan een toekomstbeeld worden weergeven.  

Het onderzoekstype is kwalitatief onderzoek. Het voordeel van een kwalitatief 

onderzoek is dat er doorgevraagd kan worden naar motieven. De onderzoeksvraag is 

geen hoeveel-vraag maar op welke manier. Hierdoor is kwalitatief onderzoek meer 

geschikt voor het in beeld brengen van de veranderingen dan kwantitatief onderzoek 

(Verschuren & Doorewaard, 2007).  

De methode die hier gebruikt zal worden zijn semi-gestructureerde interviews, 

omdat deze structuur biedt maar wel diepere oorzaken en gevolgen bloot kan leggen en 

dus het kwalitatieve onderzoek in de praktijk brengt. Om de veranderingen in beeld te 

brengen is het nodig om door te kunnen vragen hoe die veranderingen zijn ontstaan, en 

waar ze toe leiden. Ook moet het voor de respondenten mogelijk zijn om nieuwe 

opvallende veranderingen aan te kunnen geven. De respondenten krijgen de gelegenheid 

uitgebreid hun verhaal te doen. Een interviewguide geeft houvast, zodat alle onderwerpen 

aan bod komen, maar de flexibiliteit van semi-gestructureerde interviews zorgt er dus voor 

dat dit onderzoek ook nieuwe inzichten kan opleveren. 

Bij het opstellen van dit rapport loopt de definiëring van de vragen, het 

onderzoeken van de theorie, en het werkelijk houden van interviews door elkaar. Dit 

komt omdat de interviews kunnen leiden tot verbetering van de vragen, en uitkomsten 

hebben die de theorie nog niet heeft beschreven. Hierdoor ontstaat wordt er steeds op-

en-neer gewerkt zodat het een sluitend rapport wordt. De vragen en de theorie worden 

dus telkens aangepast wanneer dit als nodig ervaren wordt.  

De uitkomsten van de interviews worden tegenover de theorie gezet, zodat er 

opvallende aspecten kunnen ontstaan. Die theorie zal dus gebruikt worden om te 

vergelijken met de uitkomsten van de interviews waardoor verschillen en overeenkomsten 

in beeld gebracht kunnen worden. Deze opvallende aspecten zullen in de conclusie 

duidelijk beschreven worden, omdat het antwoord geeft op de onderzoeksvraag die 

gesteld is in hoofdstuk 1. De toekomstvisie besluit het onderzoek, waarin de conclusies 
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worden uitgezet in de toekomst. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de 

betrokken actoren, zodat het rapport leidt tot verspreiding van kennis en toepassing in de 

praktijk (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

 

3.2 Benadering 
Voor dit onderzoek is het doel om een theorie te ontwikkelen aan de veranderingen die 

zijn voortgekomen uit de afgelopen jaren op het gebied van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap. Voor het ontwikkelen van zo’n theorie is er een voor de hand 

liggende empirische onderzoeksbenadering: Grounded Theory. Op basis hiervan kan 

namelijk een theorie gevormd worden die de veranderingen van de afgelopen jaren in 

beeld brengt. 

Het doel van de Grounded Theory is om een theorie te ontdekken die past 

binnen de data, en past binnen de maatschappelijke context (Myrick & Walker, 2006, 

p.548; Corbin & Strauss, 2008, p.273). Voor het achterhalen van trends en ontwikkelingen 

(dus hoe processen verlopen) is de Grounded Theory namelijk een goede methode. Voor 

CPO is er immers nog maar weinig theorie ontwikkeld. Tevens zijn de aanwezige data 

op het gebied van CPO niet gestructureerd. Met theorievorming door middel van 

Grounded Theory is het mogelijk om dit wel te doen. Charmaz (2006, p.3) beschrijft het 

als volgt: “grounded theory methods [..] can direct, manage, and streamline your data 

collection, and moreover, construct an original analysis of your data”. 

Het proces van data-analyse in dit onderzoek wordt, met toepassing van 

Grounded Theory, als volgt: De interviews worden gebundeld tot een algemene theorie 

die verschillende ontwikkelingen verklaart. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen: 

Voorafgaand aan de interviews zal worden gevraagd of het gesprek opgenomen 

mag worden. Dit is immers nodig om de interviews te kunnen coderen.  

Voor het bundelen van de interviews wordt ten eerste een datacollectie gemaakt. 

Daarna worden de interviews gecodeerd, wat gedaan wordt met open coding. Aan elke 
zin die iets toe kan voegen aan het onderzoek wordt daar een label gehangen. Deze 

codes zijn opgenomen in bijlage 4 het codeboek. Die codes worden vervolgens 

gecategoriseerd. Dit wordt gedaan door de meest significante en aanwezige codes te 

combineren tot families, die de subcategorieën vormen.  
Vervolgens worden deze codes, indien nodig, ook nog tot categorieën 

onderverdeeld. Dit worden dan de superfamilies genoemd. Met deze codes wordt een 
netwerkview gemaakt die de relaties tussen de verschillende codes aan geeft (axial 

coding). De superfamilies vormen de antwoorden op de onderzoeksvraag, die in dit geval 

uit twee delen bestaat (selective coding). Die uitkomsten vormen dan ook de input voor 

de conclusies., die de categorieën en subcategorieën vormen. Uit de conclusies zullen 
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resultaten komen die aansluiten op de theorie, maar er zullen ook nieuwe dingen 

gevonden worden die nieuwe theorie vormen. Deze nieuwe theorie zal de theorie dan 

aanvullen, waar de Grounded Theory voor bedoeld is.  

Mede door deze theorievorming wordt het mogelijk een realistisch toekomstbeeld te 

scheppen van CPO. Die visie kan onderbouwd worden door de theorie die is ontstaan 

uit de dataverzameling. Daarvoor zal aan de respondenten gevraagd worden wat hun 

visie op de toekomst is, om ook die input te kunnen gebruiken voor de toekomstvisie. 
 

3.3 Strategie 
Voor dit onderzoek is een theoretische kennis over CPO vereist, met name het ontstaan, 

de ontwikkeling en de verandering van de praktijk van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap. Voor het maken van een theorie voor CPO, dienen de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren in beeld te worden gebracht. Het is dus zaak om 

erachter te komen waar de langjarige kennis aanwezig is. Er zijn deskundige bureaus 

waarbij dit het geval is. 

Ter extra informatie en inlezing in het onderwerp zullen er in de beginfase een 
aantal oriënterende interviews ingepland worden. Hierdoor worden de trends die er spelen 

inzichtelijk en wordt het gemakkelijker om goed voorbereid met de diepte-interviews aan 

de slag te gaan. Voor deze begin-interviews zal informatie over een CPO-project veel 

informatie over het onderwerp kunnen geven. Door vragen te stellen over een specifiek 

project wordt inzichtelijk welke rollen er zijn binnen een project, en wat CPO precies 

betekend voor die actoren. 

Voor de diepte-interviews is het dus interessant om te onderzoeken hoever 

deskundige bureaus zijn met CPO, wat hun ervaringen zijn op het gebied van organische 

ontwikkeling, wat de trends en veranderingen zijn op dit gebied, maar ook hoe zij 

denken dat CPO in de toekomst zal ontwikkelen. Hiervoor is het gewenst om contact op 

te nemen met een mix van bureaus die op verschillende manieren naar CPO kijken, en 

op verschillende manieren participeren en het proces leiding geven. Gemeenten en 

provincies kunnen hier een stimulerende en actieve rol in spelen. Gemeenten als Almere, 

Den Haag, Bladel, en Eindhoven, hebben hier namelijk al ervaring mee opgedaan, en 

horen dus bij de deskundigen. Provincies overzien vooral de aantallen projecten, en waar 

de projecten plaatsvinden. Provincies geven daarmee inzicht in bijvoorbeeld regionale 

verschillen. 

In Nederland zijn er ervaren bureaus die ervaring hebben opgedaan met CPO. 

Deskundigen die al geruime tijd bij deze bureaus werken geven een goed inzicht in de 

ontwikkelingen van CPO. Bureaus in Nederland zijn bijvoorbeeld: BIEB (Bouwen In Eigen 

Beheer), KUUB Centrum Particulier Bouw, Urbannerdam, en De Regie BV. Met deze 
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bureaus is contact opgenomen om interviews te houden. Met deze bureaus is (met 

uitzondering van KUUB) een interview gehouden. 

Ook zijn er gespecialiseerde bureaus, zoals SIR 55+ voor wonen voor 

gevorderden. Verder zijn er medewerkers van deze bureaus die zitten in het Expertteam 

Eigenbouw (deskundigen die kennis en bekendheid over eigenbouw vergroten). In dat 

Expertteam zitten ook deskundigen van de overheid. Provincies en gemeenten spelen 

namelijk ook een grote rol in CPO. Provincies als Noord-Brabant, Gelderland, en Noord-

Holland hebben namelijk stimuleringsregelingen die woongroepen op weg helpen bij CPO. 

Provincies hebben daardoor een goed overzicht van wat, en waar, en hoeveel CPO-

projecten spelen. Met de provincies Noord-Brabant en Gelderland zijn interviews gehouden. 

Ook zijn er inmiddels gemeenten die ervaring hebben opgedaan met CPO. Een 

vooruitstrevende gemeente op het gebied van CPO zoals de gemeente Bladel kan 

derhalve ook veel informatie geven. Een deskundige ex-medewerker van deze gemeente 

is daarom bevraagd voor dit onderzoek.  

Met personen van deze bureaus zullen individuele diepte-interviews gehouden 

worden. Het voordeel hiervan is dat er goed doorgevraagd kan worden naar 

achterliggende motivaties en ideeën. De informatie die aan het licht komt is daardoor 

gedetailleerder. Onder andere voor het vragen naar een toekomstvisie van de 

respondenten is hier ruimte voor een goed onderbouwd verhaal. Een lijst van de 

respondenten is bijgevoegd in bijlage 1. 

 

3.4 Operationalisering 
De operationalisering betreft hoe de verzamelde informatie verwerkt gaat worden, ook wel 

het meetbaar maken van de gegevens. De operationalisatie bestaat daarmee in dit 

onderzoek uit twee delen. Ten eerste de ondervraging die uitgewerkt is in de 

interviewguide, en ten tweede het begrippenkader waar de onderwerpen uit de deelvragen 

toegelicht worden. Dit begrippenkader is opgesteld aan de hand van de theorie uit het 

vorige hoofdstuk 2. 

 

Ondervraging: interviewguide 
Middels een interviewguide kan gestructureerd maar flexibel naar de deelonderwerpen 

gevraagd worden (bijlage 2). Tevens biedt de richtlijn houvast voor het niet vergeten van 

onderwerpen en belangrijke opmerkingen. De interviewguide is zo ingericht dat de vragen 

niet te moeilijk beginnen, en steeds diepgaander worden. Daarnaast is de guide 

opgedeeld in drie delen: eigen ervaring, de toepassing van CPO, en visie. Deze opdeling 

zorgt voor enige structuur in het gesprek die nodig is om de interviews te kunnen 

vergelijken en daardoor relevante conclusies te trekken. 
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Inhoudsanalyse: begrippenkader 
Uit de theorie zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen, die de kern vormen 

van het onderzoek. Deze onderwerpen zijn in de interviewguide (bijlage 2) ook ter inzage 

gekomen. De onderwerpen zijn opgesplitst in: onderdelen, kernelementen, en 

mogelijkheden. Het vormt het begrippenkader zoals die in dit onderzoek gebruikt zal 

worden, en waaraan de conclusies opgehangen zullen worden. 

 
Onderdeel Kernelementen Mogelijkheden 

Kenmerken  Ontwikkelen van woningen 

Collectief (een groep) 

 

Woonwensen 

Sterke betrokkenheid  

Veel zeggenschap  

Oprichten rechtspersoon (stichting/vereniging) 

Kapitaalmogelijkheden, bundelen van krachten, 

verplichtingen 

Nieuwbouw, zelfbouw 

Maximaal wooncomfort, samenwerking 

Eigen keuzes, verantwoordelijkheid 

Fases en 

rollen 

Initiatieffase (initiatiefnemer, 

opdrachtgever) 

Ontwerpfase (architect, bouwer, 

deskundigen) 

Uitvoeringsfase 

(bouwondernemer) 

Beheerfase (eindgebruiker, 

gemeente) 

Initiatiefnemer, opdrachtgever, risicodrager, 

beschikbaarheid grond, een groep vinden 

Inschakelen van experts, subsidie, ontwerpen 

 

Aanbesteding  

 

Zelden door groep 

Invloeden Economisch 

 

Sociaal 

 

Maatschappelijk 

 

Eigen huis bouwen, eigen budget, financiering 

met groep, crisis, kleinschalig, vraaggericht 

In een groep ontwikkelen, initatiefrijk, 

ondernemend 

Bouwcultuur, kennis en kunde van burger, besef 

van zelfbouw, gewenning 

CPO-proces Rolverdeling tussen partijen 

Samenwerking tussen partijen 

Invloed van regelgeving 

Aanpak van het proces 

 

Kwaliteit van projecten 

Omvang van projecten 

Tijdsduur van projecten 

Locatie van projecten 

Financierbaarheid bij projecten 

Houding, omgang 

Afspraken, onderhandelingen 

Wro, financiering 

Faciliteren, activeren, motiveren, dicteren, of 

beleren, acteren 

Bouwkundig, projectresultaat 

Kleiner of groter (hoe komt dat?) 

Langer of korter (wat vertraagt?) 

Regionale verschillen 

Hypotheekverstrekking, afdekken risico’s 

Tabel 4: Begrippenkader: operationalisering van onderwerpen.  
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4. Resultaten  
 

4.1 Onderwerpen  
Uit een vorig hoofdstuk 2 is naar voren gekomen hoe CPO in de theorie omschreven 

wordt. In dit hoofdstuk is juist het empirische deel van het onderzoek verwerkt. De 

interviews ondersteunen in veel opzichten de theorie, maar geven ook diepere inzichten in 

de theorie van CPO die nog niet behandeld zijn, en dus nieuwe informatie op hebben 

geleverd. In de conclusie wordt deze praktijk met de theorie vergeleken en beoordeeld. 

Bij het verwerken van de gegevens zijn de interviews gecodeerd en hebben deze 

een aantal belangrijke onderwerpen aan het licht gebracht. Deze onderwerpen vormen de 

structuur van de resultaten. Deze superfamilies komen voort uit de familiecodes. Een 
toelichting is te vinden in bijlage 3. De onderwerpen zijn als volgt: 

• Cultuur; 

• Regionale verschillen; 

• Invloed van de crisis; 

• Mentaliteit; 

• Toegankelijkheid; 

• Rolverdeling. 

Hierbij is een onderscheid te maken dat bij de onderzoeksvraag ook is gemaakt. Daarbij 

zijn cultuur, invloed van de crisis, en mentaliteit factoren die invloed op CPO uitoefenen. 

Deze hebben dus van buitenaf effect op hoeveel en op welke manier CPO wordt 

toegepast in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is dat de cultuur in Nederland hardnekkig 

is, en CPO daardoor moeilijk toe te passen is. De toegankelijkheid en de rolverdeling 

binnen CPO zijn veranderingen van het collectieve proces. Dit zijn dus veranderingen die 

het gebruik CPO op een andere manier laten functioneren. Een voorbeeld hiervan is dat 

architecten steeds meer de rol van ontwikkelaar op zich nemen.  

 

4.2 Cultuur 
Zoals al uit het projectkader bleek, en wat de theorie ondersteunt is dat Nederland een 

bepaalde bouwcultuur heeft. Deze door instituties gedomineerde cultuur is hardnekkig. 

Gemeenten hebben taken – zoals het maken van plannen - overgelaten aan 

woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere marktpartijen. Wil Nederland meer in het 

hele zelfbouw gaan ontwikkelen dan zal er een cultuuromslag moeten komen.  

 



44 

 

Cultuuromslag 
Een cultuuromslag zal niet gaan zonder slag of stoot, en vergt tijd. Zeker nu gemeenten 

steeds meer taken van het Rijk moeten overnemen, en steeds minder geld daarvoor 

beschikbaar hebben. Gemeenten moeten dan namelijk weer zelf plannen gaan maken, en 

weer meer taken op het gebied van woningbouwontwikkeling op zich gaan nemen. In 

plaats van een plan over te laten aan ontwikkelaars moeten gemeenten weer zelf regie 

in handen nemen en een actief zelfbouwbeleid gaan voeren. Gronduitgifte gaat dan 

bijvoorbeeld niet via een ontwikkelaar, maar rechtstreeks in contact met de burger. 

Inmiddels zijn veel gemeenten bezig met deze transitie. Steeds meer gemeenten 

willen in zelfbouw ontwikkelen en zijn daardoor alerter op het benutten van de kansen. 

Veel gemeenten staan dus wel open voor het organiseren van zelfbouw in de gemeente. 

Respondenten stellen dat veel gemeenten het zelfs goed en interessant vinden. Bijna elke 

gemeente is wel bezig met de overweging om het woningbouwbeleid te herzien. De 

traditionele woningbouw werkt namelijk niet meer als voorheen. Deze keuze is 

desalniettemin fundamenteel, omdat deze aanwezig moet zijn voor een goede afhandeling. 

Er wordt namelijk aangegeven dat zo maar even CPO doen niet mogelijk is: er moet 

echt voor gegaan worden.  

Daardoor liggen er grote verschillen tussen gemeenten. Er zijn derhalve voorlopers 

en achterlopers, dus niet elke gemeente is even ver in deze overgang. Ook in de 

toekomst zullen deze verschillen aanwezig zijn. Bij een aantal gemeenten is er al beleid, 

maar het overgrote deel weet nog niet wat het er mee aan moet. Er zijn dus ook 

twijfelaars en gemeenten die helemaal niet staan te wachten op deze ontwikkeling. 

Sommige gemeenten doen liever één-op-één zaken met ontwikkelaars en blijven dat doen.  

Maar vaak is het voor gemeenten de eerste keer en is er dus weinig ervaring 

aanwezig. Gemeenten weten dus nog maar weinig van zelfbouw, wat het niet 

gemakkelijker maakt. Wanneer de gemeente al niet weet hoe het aangepakt moet 

worden, heeft het collectief ook geen idee welke stappen er genomen moeten worden. 

Momenteel worden er nog talrijke basisfouten gemaakt, omdat gemeenten nog veel 

moeten leren. Zo hebben sommigen de grondprijzen nog niet eens vastgesteld, of het 

bestemmingsplan niet (op de juist manier) op orde. Die cultuuromslag is dus niet 

gemakkelijk te maken. 

Voor gemeenten die actief met CPO aan de slag willen is er een verandering 

binnen de organisatie nodig. Er moet eerst georganiseerd en voorbereid worden voordat 

er tot operationalisatie overgegaan kan worden. Het is geen kwestie van nieuwe ideeën 

in het systeem proppen, maar een werkelijke aanpassing van het systeem. Een voorbeeld 

waar dit goed heeft geholpen is Almere, die duidelijk eerst de organisatie heeft 

voorbereid, en vervolgens met zelfbouw aan de slag is gegaan. 
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Voor de cultuuromslag moet eerst afstemming plaatsvinden binnen de interne 

organisatie. In veel gevallen is er namelijk een interne discussie, en komt er dus veel 

weerstand van de gemeentelijke organisatie zelf. Een wethouder die eerst heel anti-CPO 

is en vervolgens enthousiast raakt komt meerdere malen voor. Bestuurders zien dus 

ineens mogelijkheden, en willen steeds meer aan de slag met CPO. In tegenstelling tot 

bestuurders zijn de ambtenaren meer terughoudend, wat leidt tot die versnippering over 

de afdelingen.  

Ambtenaren zijn kritisch omdat zij voor langere tijd aan de gemeente zijn 

verbonden. Daarnaast zitten deze vaak helemaal vast in het oude model, en denken dat 

het veel werk is met veel gedoe, en hebben dus geen zin in de kleinschaligheid. Een 

andere reden is dat ambtenaren en bestuurders niet altijd hetzelfde beeld van CPO 

hebben en er dus onduidelijkheid is over de mogelijkheden er van. Bijvoorbeeld dat een 

bestuurder zeer enthousiast is maar er geen locatie bekend is om CPO te ontwikkelen. 

Een goede inventarisatie voor de mogelijkheden binnen de gemeente is dan vereist. 

Maar bovenal zijn ambtenaren bang voor de onzekerheid die het met zich 

meeneemt en dat de bestuurder zich terugtrekt. De belangen binnen een gemeente zijn 

niet altijd evenredig. Zo kan een bestuurder ook politieke belangen hebben, een 

afdelingshoofd financiële belangen, en een ambtenaar inhoudelijke belangen. Een 

standvastige en vastberaden bestuurder vormt daarom de sleutelrol tot succes binnen een 

gemeente. Het komt derhalve vaak aan op de wethouder of CPO in een gemeente 

werkelijk tot uitvoering komt. Een hele banale constatering. 

 

4.3 Regionale verschillen 
Wat al kort is beschreven, maar waar in de praktijk veel aandacht voor is, is het belang 

van regionale verschillen. Deze zijn namelijk in twee proporties te onderscheiden. Ten 

eerste de verschillen tussen regio’s: de ene provincie is heel actief, en de andere juist 

helemaal niet. Ten tweede is er het verschil tussen grote gemeenten en kleine 

gemeenten die allebei anders met CPO om lijken te gaan. 

 

Verschillen tussen regio’s 
De verschillen tussen gemeenten zijn ten eerste opmerkelijk wanneer er gekeken wordt 

naar de verspreiding van CPO-projecten in Nederland. Er zijn namelijk grote regionale 

verschillen op te merken. Vooral in de provincie Noord-Brabant heeft CPO een toevlucht 

genomen en is de populariteit van CPO enorm ten opzichte van andere provincies.  

Een eenduidige reden is hiervoor niet voor de hand liggend. Er zijn meerdere 

verklaringen voor deze ontwikkeling. Ten eerste heeft Brabant een sterke traditie van 

zelfbouw, zelf je eigen huis bouwen is er van oudsher ingebakken. Dit kan zijn omdat in 
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aangrenzend België zelfbouw ook heel veel wordt toegepast (tot wel 70% van de totale 

woningbouwproductie). Hiermee vormt de cultuur van de Brabanders wellicht de drang om 

in CPO te willen bouwen. 

Een tweede reden kan zijn dat Brabant graag bouwt. Brabanders zijn 

ondernemend en hebben dus ook hiermee hun roots voor het ontwikkelen met CPO. Een 
respondent beargumenteerd dat “Brabanders met bakstenen in de maag zijn geboren”. 

Ook dit van oudsher ingebakken fenomeen kan dus verklaren waarom de populariteit van 

CPO in deze provincie zo opmerkelijk is. 

Een derde plausibele reden is dat er veel starters zijn in Brabant die geen heil 

zien om een huis te kopen dat op traditionele manier wordt gebouwd. Deze groep vindt 

geen aansluiting bij het beschikbare aanbod van woningen. Dit kan liggen aan onder 

andere betaalbaarheid, voorkeuren, en een te klein aanbod. Met CPO zien de jongeren 

mogelijkheden om deze betaalbaarheid, voorkeuren en het aanbod wel af te stemmen op 

de vraag die er is, namelijk de vraag voor starterswoningen.  

Een laatste reden is de lokale overheid die een rol heeft gespeeld in de 

stimulering van CPO. Door subsidieverstrekking van de provincie is het voor de Brabantse 

starters aantrekkelijker geworden om een CPO-project te starten. Ook gemeenten spelen 

hierin een rol omdat er startersleningen zijn verstrekt die hebben geholpen. In paragraaf 

4.7 Rolverdeling wordt dieper ingegaan op deze rol van overheden. 

 

Verschillen bij de grootte van gemeenten  
Naast regionale verschillen zijn er ook verschillen tussen stedelijke gebieden en landelijke 

gebieden. Uit de theorie bleek dat CPO gemakkelijker toe te passen is in minder 

verstedelijkte gebieden. Tegelijkertijd blijkt dat CPO overal toepasbaar is, maar dat iedere 

locatie voor- en nadelen heeft. De resultaten gaan hier dieper op in om te kijken of dit 

werkelijk het geval is.  

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat CPO vooral in kleine kernen populair is (met 

inachtneming dat er dus grote regionale verschillen zijn). Respondenten stellen namelijk 

dat CPO sneller slaagt in een dorp dan in een stad. Dit neemt echter niet weg dat er 

weldegelijk mogelijkheden voor CPO zijn in steden. Om een duidelijk onderscheid te 

houden tussen de twee soorten gebieden is er een tweedeling gemaakt tussen kleine 
gemeenten en grote gemeenten. 

In kleine gemeenten is CPO dus gemakkelijker toe te passen. Redenen die 

hiervoor gegeven worden zijn de nood die er heerst en de organisatie van deze 

gemeenten. Door regionale woningbouwafspraken tussen gemeenten en provincie zijn er 

kwantitatieve beperkingen voor woningbouw in kleine gemeenten. Omdat 

nieuwbouwwoningen in deze kernen vaak in het hogere segment liggen wordt er wel 
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voldaan aan deze kwantitatieve afspraken, maar is er voor jongeren geen plaats op de 

woningmarkt. Ontwikkelaars bouwen immers liever in het hogere segment, omdat hier 

meer mee te verdienen is.  

Deze kleinekernenproblematiek zorgt er voor dat er soms jarenlang niets geschikts 

gebouwd kan worden. Als gevolg hiervan is de nood voor jongeren om een geschikte 

woning te vinden enorm. Er zijn bovendien nog al wat jongeren die – na de studie – 

terug gaan naar het dorp waarin ze zijn opgegroeid, en hier als starter willen gaan 

wonen. Door deze grote vraag is een groep bouwers snel bijeen en is CPO populair 

geworden in diverse kleine gemeenten. 

De tweede reden is dat de lijntjes kort zijn in kleine gemeenten. Er is een kleine 

afstand tussen burger en bestuur, waardoor mensen elkaar snel kunnen vinden. Hierdoor 

is er gemakkelijk interactie tussen de vrager en degene die aanbod kan leveren. Dit 

maakt het dat samenwerking snel tot stand komt en enthousiasme over een idee 

gemakkelijk tot uitvoering gebracht kan worden. Uiteraard is de houding van bestuurders 

hier een belangrijke factor voor het werkelijk starten van een project. De vorming van 

een groep is in ieder geval eenvoudiger, omdat mensen elkaar dus beter kunnen vinden. 

Een nadeel in een kleine gemeente is dat het vinden van grond een lastig 

gegeven is. Kleine gemeenten hebben vaak weinig locaties ter beschikking waar CPO 

een kans van slagen maakt. Dit komt bijvoorbeeld omdat projectontwikkelaars al 

grondposities hebben ingenomen, en dat er belemmeringen zijn door de nabijheid van het 

buitengebied (invloed van veehouderijen). In die zin wordt het voortraject in kleine 

gemeenten dus bemoeilijkt, en duurt dit dan ook meestal langer. Op te merken is hier 

dat er natuurlijk ook kleine gemeenten zijn waar wel een locatie voorhanden is, en dit in 

die gevallen geen belemmering hoeft te vormen. Respondenten stellen dat er in het 

algemeen steeds meer locaties voor CPO beschikbaar komen, dus ook in deze kleine 

gemeenten. 

Dit wordt overigens als het grote voordeel van grote gemeenten genoemd: deze 

hebben vaak een locatie beschikbaar. Hierdoor kunnen deze gemeenten gemakkelijker 

CPO afdwingen. De meeste grote gemeenten in Nederland voeren daardoor al een actief 

zelfbouwbeleid. Dit heeft tot gevolg dat er zelfs gemeenten zijn die zelf locaties 

aanbieden voor het realiseren van CPO. Dit is een groot verschil met kleine gemeenten, 

waar het initiatief vaak van burgers af komt, en in grote gemeenten die zelf het initiatief 

nemen. Voorbeelden van grote gemeenten zijn Almere, waar – door de gunstige 

grondpositie van de gemeente – PO een groot succes is, en Den Haag, waar een 

kavelwinkel is opgesteld die kavels actief aanbiedt voor zelfbouwers.  

Door leegstand, en schaarste wordt bovendien inbreiding steeds populairder. De 

schaarste in Nederland treft namelijk vooral de grote steden, waardoor er 

consumentgericht ontwikkeld moet worden. Respondenten stellen dan ook dat transformatie 
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(functieverandering) een meer toegepaste binnenstedelijke opgave wordt. Klushuizen in 

Rotterdam zijn hier een goed voorbeeld van. Er zijn voorbeelden waar CPO hier een rol 

in speelt, zoals het ombouwen van kantoren tot woningen. Voor deze gebieden is de 

vraag nog groot, dus zijn er ook andere mogelijkheden van woningbouw mogelijk 

(traditioneel door een ontwikkelaar) en is CPO dus niet meer de enige uitweg. 

Bovendien wordt aangegeven dat de locatie kwaliteit nodig heeft om genoeg 

deelnemers aan het project te koppelen. Omdat het initiatief en dus het aanbod vaker 

van een gemeente komt in grote gemeenten, is de zekerheid dat het aanbod aan de 

vraag voldoet niet meer aanwezig. Mensen moeten graag op de plek willen wonen. Hier 

is een voorbeeld Strijp-S in Eindhoven, waar sterkten van de locatie van het oude 

Philipsterrein worden gebruikt, en CPO een succes lijkt te worden. 

CPO wordt dus niet overal gemakkelijk toegepast en de voordelen die een kleine 

gemeente heeft, heeft een grote niet. Niet elke locatie is daarmee geschikt voor de 

toepassing van CPO. In binnenstedelijke gebieden CPO toepassen wordt vaak niet als 

ideaal gezien bijvoorbeeld doordat de grote bouwopgave niet met kleinschaligheid op te 

vangen is. De nood voor het gebruik van CPO is hier dus minder hoog. 

Een nadeel van grotere gemeenten is dat deze een zeer dominante cultuur 

hebben. Hiervoor is al beschreven dat deze cultuur hardnekkig kan zijn. In grote 

gemeenten is dat met name het geval. Verschillende afdelingen hebben tegenstrijdige 

belangen en de interne organisatie moet veranderd worden. Dit heeft dus grote impact bij 

het toepassen van CPO. 

 

4.4 Invloed van de crisis 
De crisis heeft een grote impact op de woningbouwmarkt in Nederland. Door de crisis 

zijn integrale en grootschalige projecten stilgevallen. Er wordt zelfs gesteld dat 

grootschalige projecten zoals de VINEX-uitbreidingen helemaal voorbij zijn. Er zijn 

ontwikkelaars die hopen dat oude tijden terugkomen, maar op dit moment zijn ook zij 

gedwongen tot terugschaling, omdat zij een verdienmodel moeten hebben. Door de vele 

grondposities die ontwikkelaars hebben genomen moeten ook zij het aanbod aanpassen 

aan de vraag. 

De dalende woningverkoop heeft de afzet van woningen doen krimpen en de 

onzekerheid dat ze verkocht worden laten toenemen. Daardoor zijn er grote 

verschuivingen op hoe vraag en aanbod van woningen op elkaar aangesloten kunnen 

worden en is Nederland op zoek naar oplossingen om de woningbouw toch op peil te 

houden. Hierdoor zijn er twee gevolgen: Ten eerste wordt er kleinschaligheid verwacht en 

ten tweede is er meer vraaggestuurde aandacht. Om dit op te vangen zal er dus 

organisch en consumentgericht ontwikkeld moeten worden. 
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Kleinschalig 
De schaal van projecten heeft een grote invloed op welke woningbouwvorm het beste 

toegepast kan worden. En met de schaalverkleining die heeft plaatsgevonden ontstaan er 

ineens mogelijkheden voor – niet alleen CPO – zelfbouw. Hiermee wordt bedoeld dat niet 

alleen CPO een keuze is voor kleinschaligheid, maar biedt ook Individueel Particulier 

Opdrachtgeverschap invulling aan deze vorm van woningbouw. Almere is wederom een 

goed voorbeeld van hoe deze vorm succesvol toegepast kan worden. Beide vormen 

behoren tot de kleinschalige woningbouw, en tot de term zelfbouw, die hier daardoor 

toepasselijker te gebruiken is. 

CPO is een niche-markt binnen de zelfbouwbranche. De CPO-markt vormt 

daarmee maar een klein deel van het totale percentage aan de woningbouwproductie in 

Nederland. Aangezien PO maar tussen de 10%-20% van de totale productie voorstelt, is 

CPO een nog veel kleinere markt. Daarbij wordt gesteld dat de PO-markt nooit meer zal 

worden dan de éénderde die het Rijk ooit voorstelde.  

Ondanks dit heeft zelfbouw - door de kleinschaligheid die het heeft - de wind 

mee. Het is bij uitstek geschikt voor kleinschalige woningbouw. Het wordt dan ook 

aanbevolen voor kleinschalige ontwikkelingen. In Gelderland gaat het bij CPO gemiddeld 

om 7-8 woningen per project, terwijl het in Noord-Brabant zeker 20 woningen per project 

betreft. Het zal verder altijd kleinschalig blijven, omdat hoe groter een dergelijk project 

wordt, hoe ingewikkelder het wordt. Als er bijvoorbeeld bij CPO met een grote groep 

ontwikkeld moet worden moeten er veel concessies gedaan worden. Ondanks dat er in 

Brabant een CPO-project is gedaan met 60 woningen, werd dit door velen als te veel 

beschouwd, en wordt de ideale schaal ingeschat op zo’n 20 woningen.  

Maar zelfbouw het heeft ook last van een dalende woningverkoop. Daardoor 

worden CPO-projecten ook steeds kleiner. Ook CPO moet dus terugschalen en in 

kleinere deelopgaven ontwikkelen. Doorstromers moeten immers hun oude huis verkopen, 

wat in deze crisistijd niet eenvoudig blijkt. Het is daarom dat CPO ook niet immuun is 

voor de crisis. 

Nochtans lopen de zelfbouwprojecten in Nederland door, en zijn deze – in 

tegenstelling tot de integrale gebiedsontwikkelingen – niet stilgevallen. CPO bevat de 

flexibiliteit om in kleine proporties te ontwikkelen, omdat het eindbeeld namelijk 

gemakkelijk aangepast wordt. Het gevolg is dat de productie gestaag vordert en de kans 

om in de vorm van zelfbouw te ontwikkelen vergroot. Hierdoor ontstaan er meer 

zelfbouwprojecten. 

Ook hier geldt de kanttekening dat er regionale verschillen zijn. In groeikernen en 

grote steden zijn nog steeds grote bouwopgaven die integraal aangepakt worden. CPO is 

daarmee dan ook niet altijd de oplossing. Er zullen dus altijd projecten zijn waar een 

grootschalige aanpak de voorkeur heeft. Een voorbeeld is de grote herstructurering van 
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de Bijlmer in Amsterdam, maar ook de transformatie van kantoorcomplexen is er hier een 

van. Hiervoor zal de markt dan ook een belangrijke invulling aan kunnen blijven geven. 

Vooral met de eerder genoemde grondposities is het mogelijk dat ontwikkelaars hier een 

belangrijke rol in blijven vervullen.  

 

Onzekerheid 
De crisis heeft ook voor meer onzekerheid gezorgd op het gebied van CPO. Met name 

in het voortraject is het belangrijk dat een woongroep de risico’s die het heeft kan 

afdekken. Door de crisis zijn deze risico’s aanzienlijk gestegen. Het voortraject vormt 

bovendien een belangrijk deel van het proces omdat het de beslissende fase is of het 

project door gaat. 

 Er moeten heel wat kosten gemaakt worden in dit voortraject. Het is dus zaak 

om deze risico’s af te dekken. Hier gaat het om de voorbereiding van de woningbouw 

zoals het vaststellen van een programma, het vaststellen van de randvoorwaarden, en de 

planologische situatie. Daarnaast moet er een vereniging opgericht worden, moeten er 

onderhandelingen gevoerd worden, en moet er een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. 

Kortom, dit voortraject kost geld en moet bekostigd worden. De kosten zijn niet te 

verhalen via de bank, want er is nog geen onderpand dat opgegeven kan worden. Er is 

immers nog geen huis gebouwd of ontworpen. 

 Voorheen waren er partijen die als achtervang fungeerden (meer over de 

rolverdeling in paragraaf 4.7 Rolverdeling). Dit komt als gevolg van de crisis steeds 

minder voor. In steeds meer gevallen draagt de groep deze risico’s dus zelf, met de 

kans dat de investeringen tevergeefs zijn geweest. Door onzekerheid over financiën stijgen 

dus de risico’s voor de groep. 

Verder is de groepsvorming onzekerder, door een onbekende vraag aan 

deelnemers. In het voortraject vindt deze groepsformatie plaats die dus heel onzeker is. 

Vooral de verkoop van de oude woning is onzeker, waardoor niet elk groepslid weet of 

ze de financiering rond krijgen. Onzekerheid over de uiteindelijke groep is er echter altijd, 

doordat bij CPO het eindbeeld niet vast staat en flexibiliteit aanwezig is voor het wijzigen 

van de plannen. De crisis scherpt deze onzekerheid aan omdat verkoop van de vorige 

woning geen garantie meer is. 

 

Vraaggericht 
Consumentgericht bouwen is aan het groeien in populariteit. De vraag moet immers 

centraal staan, omdat een aanbod zonder vraag weggegooid geld betekent. Bij belangrijke 

keuzes wordt de klant om een mening gevraagd, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een 

beeldkwaliteitsplan. De keuzevrijheid – maar ook de betrokkenheid – van eindgebruikers 
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wordt daarmee veel ruimer. Het zorgt namelijk voor een directe relatie tussen verkoper 

en starter.  

Dit geldt dus voor iedere vorm van woningbouw, maar het is niet overal 

gemakkelijk toe te passen. Ontwikkelaars willen meer zekerheid maar hebben moeite om 

eerder de klant aan tafel te krijgen. Zij worden dus ook gedwongen consumentgericht te 

ontwikkelen omdat de ontwikkelaars anders niet overleven. Consumentgericht bouwen is 

echter niet per definitie in CPO bouwen. In veel gevallen is de ontwikkelaar namelijk 

opdrachtgever. In de praktijk wordt hier wel eens de term CPO gebruikt, wat dus volledig 

onterecht is.  

Zelfbouw is ondanks dat uitermate geschikt voor vraaggerichte woningbouw, omdat 

de eindgebruiker opdrachtgever is, en deze dus veel invloed heeft. Ook bij CPO liggen 

vraag en aanbod dicht bij elkaar. Door procesmatig aan de slag te gaan is het mogelijk 

om maatwerk te leveren per individu. Hierdoor kiezen veel partijen door de crisis voor de 

vorm van zelfbouw bij nieuwe woningbouwontwikkelingen. CPO is dus door de crisis 

enorm in populariteit gegroeid. Deze groei kan dus als consequentie van de crisis 

worden gezien en biedt potentie voor de toekomst. Cijfermatige bewijzen van aantallen 

woningen die met CPO worden opgeleverd zijn echter niet bekend, omdat aantallen van 

CPO niet landelijk worden bijgehouden. Inmiddels zijn er wel de eerste initiatieven (van 

provincies) om deze aantallen in kaart te brengen. 

Mede door de crisis is zelfbouw dus aan het groeien in populariteit. Uit de vorige 

paragraaf is al gebleken dat het niet overal even gemakkelijk gaat, en er grote 

verschillen tussen gebieden bestaan, maar zelfbouw wordt steeds vaker gebruikt. Wat voor 

gevolgen dit heeft komt in paragraaf 4.6  en 4.7 Rolverdeling dieper aan bod. 

 

4.5 Mentaliteit 
In de woningbouw is er een keuze voor woningzoekenden voor drie smaken: huren, 

kopen, of zelf bouwen. Deze keuze hangt niet alleen af van vraag en aanbod, maar 

betreft ook een ethische keuze van de burgers. Dit heeft dus te maken met de houding 

die mensen hebben ten opzichte van de woningbouwmarkt: Wat wil ik? 

Het gebruiken van CPO is niet voor iedereen weggelegd. Het is een bepaald 

soort mensen dat hier gebruik van maakt. Veel mensen vinden het huidige aanbod van 

reguliere woningbouw door ontwikkelaars namelijk prima en hebben geen zin in gedoe. 

Deze mensen willen eerst het product zien en willen dat daarna verder aanvullen 

(projectmatig). En sommige mensen willen namelijk helemaal geen verplichtingen, en willen 

het niet zelf doen. Deze groep vindt het fijn dat er voor hun wordt nagedacht. Zij 

worden het liefst voor een huis ingedeeld of kiezen een huis dat bij hun past. Deze 

groep wordt benoemd als de woonconsument. 
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Maar er zullen ook altijd groepen zijn die zelf willen bepalen hoe zij wonen en 

die dus wel in zelfbouw willen ontwikkelen. Woongroepen zijn specifiek voor mensen die 

het willen. Deze mensen hebben een bepaalde mentaliteit, en een sterk eigen initiatief en 

willen zelf beslissen over de betaalbaarheid van de woning (en dus ook de 

energierekening). Binnen een woongroep is zelf initiatief hebben en zelf beslissingen 

maken ook nodig.  

Het samenwerken in een groep past in de huidige ontwikkelingen op het gebied 

van de participatiesamenleving. In Nederland worden burgers steeds meer betrokken in 

bepaalde processen. Het is wel een maatschappelijke trend om het samen te doen. Het 

heeft voordelen omdat men elkaar kan helpen, overtuigen, en stimuleren. Ook behoren 

bijvoorbeeld samen inkopen of samen energie opwekken tot de mogelijkheden, samen 

staat men immers sterker. Samenwerking leidt daardoor niet alleen tot goedkope 

producten maar ook tot transparantie en kwaliteit. Dit is dan ook in overeenstemming met 

de samenwerkingsplanologie die Healey (2006) beschreef. 

Natuurlijk moet een groep mensen het wel met elkaar kunnen vinden, de leden 

moeten bij elkaar passen. Ze moeten interesses en belangen delen. In dezen is het dat 

ze behoefte hebben aan zeggenschap over hun woning. Uit onderzoek blijkt dat één op 

de vier mensen wel invloed wil op zijn woning (zeggenschap), en ziet de rol van 

opdrachtgever wel zitten. Deze groep bepaalt zelf wat zij willen maar het huis is 

natuurlijk nog niet gebouwd, en het eindbeeld ligt dus nog niet vast (procesmatig). Dit 

zijn de woonproducenten. 

 
Woonconsumenten Woonproducenten 

Huurder of koper Zelfbouwer (PO of CPO) 

Tabel 5: onderscheid tussen woonconsumenten en –producenten. 

 

Over de eigen woning kunnen individuen zelf bepalen, over gemeenschappelijke 

onderwerpen moet er met de groep samengewerkt worden. De vereniging beslist in zo’n 

geval democratisch en moet dus concessies doen, maar de woongroep is volledig 

vrijblijvend (leden kunnen uit de groep stappen).  

Bij klassieke CPO is de woongroep opdrachtgever en heeft deze dus veel invloed. 

In zo’n proces wordt dan ook alles aan de groep over gelaten. De woongroep is 

verantwoordelijke, moet overal zelf doorheen, heeft zelf de regie, moet naar eigen 

tevredenheid handelen, en draagt zelf het risico. Het is zelfs in sommige projecten het 

geval dat de groep het beheer van de omgeving op zich neemt. Ontwikkelen en bouwen 

gebeurt dus samen met de groep en vrijwel alles wordt collectief geregeld. Dit kan ook 

financiële voordelen opleveren. Verder moeten de leden in de groep passen omdat dat 
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zorgt voor een goede verstandhouding en sfeer in de groep, een ruzie zou namelijk 

funest zijn voor het project. CPO is daarmee meer dan alleen stenen stapelen. 

 

Twee verschillende stromingen 
In de groep woonproducenten, dus mensen die wel in CPO willen bouwen is een 

tweedeling te maken. Deze twee stromingen zijn allebei groepen die zelf willen bouwen, 

maar hebben toch zeer uiteenlopende motieven, achtergronden, en eisen. De stromingen 

kunnen als volgt genoemd worden: enerzijds de Starters-Collectieven en anderzijds de 

Doorstromende-Collectieven.  

De eerste groep kenmerkt zich ten eerste door te kijken naar de bevolkingsgroep. 

Starters zijn mensen die voor het eerst een koophuis gaan bezetten. Dit zijn vaak 

jongeren die na hun studie werk hebben gevonden en willen gaan samenwonen, 

eventueel voor het stichten van een gezin. Deze groep is niet erg veeleisend om een 

aantal redenen: het is het eerste koophuis, wat al een hele grote stap is. Daarnaast 

vindt deze groep in delen van Nederland geen geschikt aanbod. Vaak zijn de 

(starters)woningen die aangeboden worden simpelweg te duur, en voldoen bestaande 

woningen niet aan de eisen (van bijvoorbeeld isolatie). Daardoor kunnen deze mensen 

geen geschikte betaalbare woning vinden. Deze groep heeft dus geen kans op de 

woningmarkt en zit daardoor in de knel. Vandaar dat de nood voor deze groep hoog is 

en ze gewillig zijn om een huis te kopen. Door zich in een groep voor CPO te 

verenigen blijken er ineens wel mogelijkheden te komen. Zelfbouw is voor deze groep 

dus een oplossing om uit de knel te komen. Door deze hoge nood zijn deze starters 

bereid om te delen, en zijn het conventionele bouwers (vaak in jaren ’30 stijl). Verder is 

kenmerkend dat deze groep vooral in kleine gemeenten voorkomen en dat vooral in 

Noord-Brabant deze groep collectieven veel voorkomt. Over het algemeen kan gezegd 

worden dat deze groep gestaag groeit door de groeiende bekendheid van CPO, maar 

ook dat het een nieuwe groep is, die eerder niet veel voor CPO betekende. 

De tweede groep is juist een groep met meer woonervaring, in de praktijk 

gevorderden genoemd. Dit zijn groepen die doorstromen en dus al een wooncarrière 

hebben opgebouwd. Kenmerkend aan deze groep is dan ook dat deze vaak juist 

specifieke woonwensen hebben en kritisch zijn. De specifieke woonwensen zijn zeer 

uiteenlopend, zoals: eisen op het gebied van welzijn en zorg, eisen op het gebied van 

duurzaamheid of ecologie, of eisen aan de woningbouwvorm (een mix van huur en 

koop). Doordat ze kritischer zijn letten zij ook meer op de centen dan de andere groep, 

ze weten bovenal beter wat ze willen. Deze groep mensen bestaat al een lange tijd en 

vormt de niche-markt voor CPO. Ondanks dat deze mensen moeite hebben met de 

verkoop van hun vorige woning, en dus worden gehinderd door de woningmarkt, komen 
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er ook steeds meer initiatieven van deze stroming. Deze groepen zijn door heel 

Nederland verspreid en hebben dus geen link met een bepaalde locatie. Wel is het zo 

dat deze groepen vaak al zijn verenigd en zij dus een sterk eigen initiatief hebben.  

Deze twee groepen geven een duidelijk onderscheid aan tussen CPO-projecten en 

de groep die daarin werkbaar is. Het zijn twee uitersten waar niet altijd vaststaat dat 

alle kenmerken ook daadwerkelijk in een groep zitten. Zo zijn er tal van projecten waar 

starters en doorstromers samen een CPO-project doorlopen. Over het algemeen is echter 

weldegelijk merkbaar dat deze twee groepen twee aparte stromingen vormen die CPO  

beiden steeds vaker als middel gebruiken. 

 
Kenmerk Starters-Collectieven Doorstroom-Collectieven 

Doelgroep Jongeren Gevorderden (ouderen) 

Initiatief Uit nood geboren Hebben speciale wensen 

Fase Eerste koophuis Wooncarriere achter de rug 

Wensen Niet veeleisend Willen iets specifieks 

Gedrag Bereid om te delen Letten op de centen 

Moeite Gewillig Kritisch 

Type Conventioneel Bijzonder 

Plek Kleine gemeenten in Brabant Door heel Nederland 

Soort Nieuwe groep Bekende groep (niche-markt) 
Tabel 6: twee stromingen van woonproducenten: starters en doorstromers. 

 

4.6 Ervaring, kwaliteit en omlooptijd 
De populariteit van CPO mag dan wel gestegen zijn, maar hoe zit het met het proces 

zelf? Welke veranderingen zijn hier op te merken? Zorgt de populariteit er voor dat er 

meer ervaring met het middel is, en welke effecten heeft dit op de kwaliteit van 

projecten? Gaan projecten daardoor ook sneller? Dit zijn vragen die in deze paragraaf 

beantwoord worden. 

 

Ervaring 
Inmiddels is CPO is niet nieuw meer en is het experimentele er wel vanaf. De 

basiskennis van CPO is in veel delen van het land aanwezig en er wordt gemakkelijk 

over gesproken die tevens steeds breder wordt toegepast. Daarmee lijkt het een steeds 

meer reguliere vorm van woningbouw te worden. Het besef dat zelfbouw een mogelijkheid 

is, wordt steeds meer gemeengoed, en het krijgt steeds meer aandacht. Over het 

algemeen kan er gesteld worden dat het proces gemakkelijker gaat omdat het proces en 

hoe dit te organiseren meer gemeengoed is geworden. Er is immers al veel ervaring 
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mee opgedaan, waardoor men bedreven en gewend is geraakt in het toepassen van het 

middel. Het middel is niet meer onbekend en het proces is veel eenduidiger geworden.  

De rol die CPO vervuld op de woningmarkt is alleen daardoor al groot geworden. 

Het besef dat zelfbouw een mogelijkheid is leeft hier sterk in mee. Dit besef maakt CPO 

toegankelijk voor meer projecten, wat de populariteit weer doet toenemen. Hoewel CPO 

met name in Noord-Brabant zeer populair is geworden verspreid het zich nu ook door de 

rest van Nederland. Het ene initiatief heeft dus invloed op een nieuw initiatief: het 

verspreid zich als een olievlek. Een aantal voorbeeldprojecten als Almere en Casteren 

(gemeente Bladel, Noord-Brabant) hebben daar veel invloed op gehad. Er wordt dan ook 

gesteld dat mensen er voor in de rij staan als er eenmaal een initiatief in de omgeving 

is geweest.  

Dit betekent echter niet dat alles meteen perfect verloopt. De term CPO mag 

bekender worden, de mogelijkheden worden nog niet altijd helemaal begrepen. Het 

betekent dan ook niet dat het proces sneller wordt. De details in een dergelijk proces 

zullen namelijk altijd uitgelegd moeten worden. Vaak zijn de actoren namelijk nieuw in 

het proces en valt er nog veel te leren. 

Door de groeiende populariteit groeit ook de concurrentie op de CPO-markt. Er 

wordt gesteld dat CPO steeds meer vermarkt. Steeds meer begeleidingsbureaus, 

bemiddelaars, grondverkopers, en architecten mengen zich in de groeiende markt. Tevens 

zorgt de groei voor een wildgroei aan initiatiefnemers: waar het eerst vooral van burgers 

kwam zijn ook nu gemeenten, ontwikkelaars, en architecten tot deze markt getreden. Een 

gevolg wat effect heeft op het CPO-proces, omdat de initiatiefnemer vaak een 

georganiseerde voorbereide partij is die macht uitoefent op de groep. 

 

Kwaliteit 
De uitkomst van projecten verschilt natuurlijk per project. Het is daardoor moeilijk over de 

kwaliteit van projecten te oordelen. Daarbij komt natuurlijk dat smaak subjectief is, en de 

burger in een CPO-proces bouwt wat hij zelf wil (wel binnen de kaders uiteraard). Het 

gaat er immers om wat de bewoners willen qua woning en woonomgeving. Bovendien 

hangt de kwaliteit van een project af van de eisen van de gemeente (streng of los), de 

begeleiding van het proces (mensen uitdagen, prikkelen) en de leden van de groep (is 

het een bevlogen groep dit iets goedkoops wil of is het een groep die een bijzonder 

droomhuis wil maken en er de tijd voor neemt).  

Wat wel sterk uit empirisch onderzoek blijkt is dat CPO-projecten een betere 

kwaliteit afleveren dan traditionele, integrale, grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit wordt 

vaak namelijk als courant en eentonig ervaren.  
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De verklaring hiervoor ligt voor de hand. Bij CPO wordt gestreefd naar maximaal 

wooncomfort en niet naar maximale winst. In een CPO-proces wordt namelijk gestuurd op 

kwaliteit. Bij zelfbouw kiest immers de bewoner zelf. En mensen vinden het zelf 

belangrijk om iets moois te maken, ze kiezen niet voor slechte kwaliteit. Uiteindelijk 

profiteren ze er natuurlijk zelf van. Maakt iemand een energieneutrale woning, dan betaalt 

diegene zelf daarna een lage energierekening. Een pragmatisch voorbeeld is dat een 

regenpijp uit een CPO-project vaak van staal is, terwijl bij integrale gebiedsontwikkelingen 

een PVC-buis gebruikt wordt.  

Tevens hebben CPO-projecten vaak een sterke diversiteit. Omdat iedereen in het 

proces eigen keuzes over de woning maakt zijn deze woningen juist niet eentonig. De 

flexibiliteit van CPO zorgt dus voor afwisseling, wat duidelijk een sterkte is van zelfbouw 

ten opzichte van projectmatige woningbouw. 

Vergeleken met projectmatige bouw, is de prijs-kwaliteitverhouding in CPO-projecten 

heel gunstig. Er is een gering verschil tussen marktwaarde en koopprijs en er kan dus 

praktisch tegen kostprijs gebouwd worden. Met andere woorden: met CPO krijg je meer 

woning voor hetzelfde geld. CPO is daarmee voor een breed publiek toegankelijk en dus 

niet alleen voor de rijken. In Almere kan bijvoorbeeld met een jaarinkomen van 30.000 

een eigen woning gebouwd worden. De woongroepen hechten hier veel waarde aan 

omdat ze immers zelf op het geld letten.  

Zelfbouw zorgt bovendien niet voor rare of onverkoopbare woningen. Ondanks dat 

Doorstroom-Collectieven vaak bijzondere woonwensen hebben, blijken deze woningen toch 

verkoopbaar. De vraag van deze woningen is niet hoog, maar het aanbod daardoor ook 

niet. Een voorbeeld is een aangepaste woning voor gehandicapten, die in de verkoop 

kwam, maar snel verkocht was omdat iemand hier specifiek naar op zoek was.  

Opvallend is verder de keuze van Starters-Collectieven, die juist een heel 

conventionele smaak hebben (een jaren ’30 stijl). In Brabant zijn veel standaardprojecten 

met weinig bijzondere eisen voor de woning. Er zijn zelfs projecten waarbij bouwers een 

bouwboek hebben gemaakt waar kant-en-klare concepten uit moeten worden gekozen. De 

groep heeft dan gekozen voor een conventionele aanpak. 

 

Tijdsduur 
De tijdsduur van CPO-projecten in vergelijking met projectmatige bouw is moeilijk te 

meten. Het staat niet vast wanneer een project daadwerkelijk begint. De bouwkolom is 

omgedraaid omdat eerst de groep gezocht wordt en daar woningen voor ontwikkeld 

worden en niet eerst woningen ontwikkeld worden en daar mensen bij gezocht. De 

plannen bij een nieuwbouwproject kunnen daardoor sneller gaan, maar de bouw start pas 

wanneer ongeveer 70% verkocht is. De doorlooptijd van CPO hoeft daarom niet langer of 
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korter te zijn dan bij projectmatige bouw. Over het algemeen wordt uitgegaan van 1 jaar 

ontwikkeling en 1 jaar bouwen dus een omlooptijd van 2 jaar. 

Er spelen bij CPO meerdere factoren een rol die de tijdsduur kunnen beïnvloeden. 

Het ligt eraan of een gemeente een locatie voorhanden heeft, of de grondprijs bepaald 

is, of er een bouwtitel is (het bestemmingsplan voldoet) en of de randvoorwaarden helder 

zijn. Plus het feit dat er pech kan optreden, bijvoorbeeld bij veel bezwaar bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan, of een archeologische vondst ter plaatse.  

Meestal ligt het niet aan de groep dat een project langzamer loopt. Het kan 

natuurlijk zijn dat er onenigheid in de groep is, en ook de mate van enthousiasme en 

medewerking speelt hierin mee. Over het algemeen geldt, dat hoe langer een project 

duurt hoe minder de animo wordt.  

Maar het ligt vaak aan welke stroming in de groep aanwezig is. Starters willen 

vaak snel bouwen, omdat hun nood hoog is. Doorstroomwoningen zijn vaak juist bijzonder 

en hebben meer tijd nodig bijvoorbeeld bij de vergunningverlening. Het 

besluitvormingssysteem in een groep kan ook effect hebben.  

Er gelden ook factoren die bij beide vormen van woningbouw gelden. Dit zijn het 

regelen van de hypotheek, het aanpassen van het bestemmingsplan en de aanwezigheid 

van grond. Een factor die juist steeds minder tijd kost is de bouw van de woning. Door 

specialisatie van bouwbedrijven kan er steeds sneller gebouwd worden. Hierdoor is het 

zelfs al mogelijk om binnen een jaar een heel project te bouwen. 

Een factor die geen invloed heeft is de bekendheid van CPO. Een groeiende 

populariteit zorgt dus niet voor een snellere ontwikkeling. Dat het proces eenduidiger 

wordt heeft daar ook geen invloed op. Dit is te verklaren omdat de opdrachtgever (maar 

ook nog vaak de gemeente) vaak nieuw is in het proces, en er dus geen ervaring is 

met CPO. Met telkens nieuwe partijen in het proces is dit dus heel verschillend. 

 

4.7 Rolverdeling 
De samenwerking tussen partijen is cruciaal voor het succes van een CPO-proces. 

Betrokken partijen hebben in dit proces dan ook een bepaalde rol. Die rol staat 

overigens niet altijd helemaal vast. Zeker naarmate de populariteit van CPO is gegroeid, 

zijn er verschuivingen in de rolverdeling van partijen. In deze rollen worden de volgende 

partijen als belangrijk geacht: woongroepen, overheden (gemeenten, provincie, en Rijk), 

begeleidingsbureaus, corporaties, architecten, en banken. 

 

Woongroep 
Meestal groeit het vertrouwen binnen de groep naarmate het project vordert, maar ook 

groepsveranderingen (nieuwe leden, afvallers) komen geregeld voor. Er gebeuren meestal 
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belangrijke dingen tussen de mensen in de groep. Het is namelijk een intensief proces 

omdat de mensen in zo’n groep vaak veel persoonlijkheden bevatten, zo zijn er 

voorlopers en achterlopers. Er gaat veel tijd in zitten en het vergt geduld, het is intensief 

en een hoop werk, maar de meeste mensen concluderen dat ze er een hoop voor terug 

hebben gekregen.  

Uiteindelijk vormt de groep na een dergelijk proces vaak een hechte groep. Door 

de samenwerking is de buurtvereniging – na realisatie van het project – vaak al geboren. 

CPO is daarmee ook voor de sociale cohesie in de wijk erg belangrijk. Ook het gevoel 

dat heerst als een project gelukt is en mensen zien wat ze hebben kunnen realiseren, is 

erg onderbelicht en moet niet onderschat worden. Zelfbouw wordt namelijk vaak gezien 

als unieke ervaring. Veel mensen zouden daarom – na een succesvol project – nooit 

meer anders willen.  

Bovendien is voor velen zo’n bouwproces erg leerzaam. Er wordt bij zo’n project 

dan ook veel kennis opgedaan door de deelnemers. Contact met een groep, met 

gemeenten en andere professionele partijen, maar ook het gehele bouwproces is een 

leerzame ervaring om kennis op te doen. Een projectevaluatie kan daarbij nog extra 

helpen.  

Hoewel de mogelijkheden vooral door internetmogelijkheden om elkaar te vinden 

zijn vergemakkelijkt is het vinden van een serieuze bouwgroep niet zo vanzelfsprekend. 

De groepsvorming lijkt dus niet steeds gemakkelijker te gaan. Vooral de crisis heeft als 

gevolg dat projecten niet genoeg mensen bij elkaar krijgen. Ook is er meer onzekerheid 

of dat een groep wel bij elkaar blijft.  

Het lijkt er wel op dat burgers zich – voordat ze aan CPO gaan meedoen – 

steeds beter erop oriënteren. Maar hoe meer mensen van een dergelijk proces af weten 

hoe meer ze er mee gaan bemoeien. Doorgaans nemen mensen zelf kennis en ervaring 

mee, bijvoorbeeld als elektricien, bouwaannemer, of architect. Daardoor kan het echter wel 

zo zijn dat er meerdere kapiteins op 1 schip varen en kan het proces juist stroperig 
worden.  

Ondanks dat er al veel groepen hebben gebouwd gaat het groepsproces niet 

steeds gemakkelijker. Mensen zijn niet gewend zelf keuzes te maken. Ze zijn dan wel 

bekender met CPO, maar dat betekent niet dat ze een compleet beeld er van hebben. 

Dezelfde basisfouten worden nog steeds gemaakt. Zeggenschap wordt vaak snel weer uit 

handen gegeven.  

Ook lijkt het erop dat mensen minder verdraagzaam worden. Ze maken vaker 

bezwaren op plannen en hebben meer overlast van omwonenden. De mate van 

betrokkenheid heeft dus ook hier invloed op, men weet immers wat er speelt. De 

betrokkenheid heeft dus voordelen maar ook nadelen. 
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Rol van gemeenten 
Gemeenten dienen een andere houding aan te nemen wanneer zij CPO als middel 

beschouwen om woningbouw mogelijk te maken. De hiërarchie die gemeente gewend is 

zal veranderen. Het van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren is niet de manier om 

CPO aan te pakken. Gemeenten moeten kunnen loslaten en dus niet alles dichtregelen: 

niet beleren maar stimuleren. De kavelgrootte en dakpankleur hoeven dus niet van 

tevoren vast te liggen, er moet juist gevraagd worden welke kleuren de eindgebruikers 

mooi zouden vinden.  

Verder is een constructieve houding ten opzichte van groepen bouwers die naar 

de gemeente komen om een idee tot werkelijkheid om te dopen nodig. Een goede 

samenwerking tussen burgers en gemeenten en eventueel corporaties is belangrijk voor 

het project om te slagen. De gemeente moet de burger zien staan om maatwerk te 

kunnen leveren voor een initiatief. 

Zoals beschreven moeten gemeenten namelijk afspraken gaan maken met burgers 

in plaats van met ontwikkelaars. Hierdoor verandert de rol van de gemeenten dus. De 

groep komt niet met een pasklaar plan, maar gaat zelf ontwikkelen en hiervoor moeten 

de mogelijkheden die de gemeente ziet afgestemd worden met de woongroep. Ook over 

de meningen van de groep moeten gediscussieerd omdat duidelijk moet zijn wat wel en 

niet kan. Er is bovendien altijd een connectie tussen de groep voor: grond, subsidie, het 

bestemmingsplan, vergunningen of eventuele andere specifieke wensen van de gemeente. 

Hiervoor is dus altijd afstemming nodig, mogelijk met de inzet van experts, die kunnen 

inschatten of de wensen van de groep gerespecteerd kunnen worden. 

Belangrijk is derhalve dat een gemeente randvoorwaarden moet stellen. Daarin 

moet duidelijk aangegeven worden wat wel en niet mogelijk is. Dit kunnen voorwaarden 

zijn als: aantallen woningen, eisen voor parkeerplekken, de verhouding bebouwd-

onbebouwd, en eisen voor beeldkwaliteit. Zijn deze goed en eenvoudig ingevuld, dan 

weet het collectief immers waar het aan toe is. In de praktijk blijkt de overheid hier niet 

altijd goed mee om te gaan, wat bijvoorbeeld leidt tot discussies bij de grondlevering 

(waar burgers, begeleiders, banken, en gemeenten in betrokken raken). Een flexibele 

opstelling met duidelijke normen en voorschriften is dus gewenst. 

De gemeente kan ook de rol van initiatiefnemer hebben. De gemeente heeft dan 

een locatie voorhanden, en zet deze in de etalage. Op deze manier is de gemeenten 

ook de leveraar van de grond. Geïnteresseerden melden zich aan, danwel individueel, 

danwel in een groep. Het is dan de zaak voor gemeenten om te beoordelen hoe 

serieus de geïnteresseerden zijn. Dit actieve zelfbouwbeleid komt vaker voor in grote 

gemeenten, die dus ook de rol van stimulator hebben. Voor dit beleid is uiteraard een 

actieve houding van de gemeente vereist. 
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Actie Klassieke CPO Actieve CPO 

Initiatief Woongroep Grondeigenaar (vaak gemeente) 

Inbrenger grond Verschilt Initiatiefnemer 

Rol gemeente Faciliterend: helpt bij proces Activerend: zoekt naar groep of naar 

individuen die groep vormen 

Opdrachtgever Woongroep Woongroep (anders is het MO) 

Tabel 7: twee vormen van CPO met verschillende initiatiefnemers. 

 

Gemeenten kunnen zelfs als zij niet eigenaar zijn voor de grond, gronden aanmerken 

voor de ontwikkeling van CPO. Dit weinig gebruikte middel uit de Wro biedt de 

mogelijkheid voor gemeenten om CPO af te dwingen voor een stuk grond, ook als deze 

niet in bezig van de gemeente is. Dit betreft een nog actievere houding van de 

gemeente. Nochtans is het een nauwelijks gebruikt instrument waar de werking ook 

onzeker van is. Er is echter meer onderzoek nodig om deze regeling te evalueren en 

misschien tot een effectiever middel te maken. 

In enkele gevallen en in sommige provincies kan de gemeente ook subsidies 

verstrekken of zelf aanvragen bij bepaalde projecten. In de provincie Gelderland moet de 

betreffende gemeente subsidie aanvragen, zodat de provincie weet dat de gemeente 

positief tegenover het initiatief staat. Sommige gemeenten hebben ook een impulsplan 

lopen, waar CPO-projecten mee gefinancierd kunnen worden. Dan komt de subsidie dus 

van de gemeente zelf af. In dezen heeft de gemeente tevens de rol van 

subsidieverstrekker. 

 

Rol van provincie en Rijk 
De rol van de provincie en het Rijk is stimulator. Zij kunnen CPO stimuleren door 

financiën beschikbaar te stellen die CPO op een hoger plan kunnen brengen. Hier moet 

opgemerkt worden dat de verantwoordelijkheid van de uitvoering van het 

woningbouwbeleid bij gemeenten ligt. Dit betekent dat gemeenten ook met effectieve 

juridische instrumenten geholpen kunnen worden voor het realiseren van CPO-projecten. 

Een voorbeeld is het afwaarderen van grondprijzen in Nederland door het eigendomsrecht 

van het ontwikkelingsrecht te scheiden. Er zijn daarmee rigoureuze maatregelen mogelijk 

die CPO absoluut tot een volwaardig middel gebruikt zou kunnen worden. 

Het Rijk heeft al enkele keren (C)PO gestimuleerd. In 2000 is er geld 

beschikbaar gesteld, dat enigszins heeft geholpen. Het streven om éénderde van de 

woningbouwproductie in zelfbouw te doen is echter nooit gehaald. Aangezien verdere 

stimuleringen tot nog toe uitblijven ligt het niet voor de hand dat het Rijk in de toekomst 

rechtstreeks CPO gaat stimuleren. Zij verdelen dan ook eerder geld aan provincies, die 

daar dan wel mee aan de slag kunnen. 
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De provincie kan in het voortraject een grote rol spelen omdat er hier kosten 

moeten worden gemaakt door de woongroep die banken niet financieren. Verschillende 

provincies hebben daardoor succesvolle subsidieregelingen die het voortraject van CPO-

projecten beter betaalbaar maken. De regeling dekt immers niet alles, maar kan genoeg 

zijn om projecten te doen slagen. Dit kan ook zijn in de vorm van een lening. 

De voorwaarden van een dergelijke regeling zijn per provincie verschillend in 

vorm, omvang, en striktheid. Over het algemeen zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

1: de woningen niet te duur worden (bijvoorbeeld WOZ-waarde van < € 200.000); 

2: er in een groep wordt gebouwd (en deze als rechtspersoon is georganiseerd); 

3: de groep begeleid wordt door een professionele partij; 

4: er instemming en medewerking van de betreffende gemeente is; 

5: het project nog in het voortraject zit. 

Verder moeten de projecten ook voldoen aan de woningbouwafspraken die tussen 

provincie en gemeente zijn gemaakt. Hier heeft de provincie een meer sturende rol. 

 

Rol van begeleidingsbureaus 
Ook begeleidingsbureaus zijn vooral belangrijk in het voortraject. Dan beginnen namelijk 

de gesprekken met de gemeente, wordt het proces gepland, wordt duidelijk wat een 

vereniging allemaal betekent, en hoe financieel dingen worden geregeld. Een woongroep 

kiest zelf een bureau en is natuurlijk vrij om zelf veel uit te voeren, het bureau zal dus 

niet te veel dicteren maar juist inspireren. In de meeste gevallen begeleiden de bureaus 

het gehele proces, want als ze er later bij gehaald worden, dan kunnen ze alleen 

opdraven als er problemen zijn. Dan is het naderhand wat deze begeleiders niet 

prefereren. 

De rol van begeleidingsbureaus is als een soort wooncoach. Vanaf een afstand 

wordt de groep gevolgd, maar als de groep het zelf kan, hoeft er niet veel gecoacht te 

worden. Als er vragen of moeilijkheden zijn dan kan de begeleider interveniëren. Hierbij 

is de begeleider een ondersteuner van de groep. Dit geldt vooral bij onderhandelingen 

met gemeenten, banken, en andere professionele partijen. 

Ook dient de begeleider te faciliteren als er iets nodig is. Hier kan het over 

materiaal gaan, maar ook bijvoorbeeld het inhuren van experts. Ook bij de keuze van de 

architect, constructeur, en aannemer kan de begeleider een belangrijke rol vervullen. Niet 

alleen wie de groep inhuurt, maar ook wanneer de groep iemand inhuurt is daarbij een 

belangrijke taak om te vervullen. 

Daarnaast dient het begeleidingsbureau te zorgen dat de groep verder kan en ook 

verder wil. Dit kan door vertrouwen te kweken door mogelijkheden te laten zien, en door 
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de groep uit te dagen om het maximale uit het project te halen. Het moet duidelijk zijn 

waar de groep naar toe moet werken, zodat er voortgang in het proces zit. Uiteraard 

kan een goede begeleider hiermee voor een succesvollere uitkomst van het project 

zorgen. Hier horen tevens eventueel evaluatiemomenten in die de begeleider kan 

begeleiden, faciliteren en uitvoeren. 

Een rol met een ander perspectief die begeleidingsbureaus kunnen vervullen is het 

adviseren van gemeenten. Zoals is gebleken zijn er veel gemeenten die iets met CPO 

willen, maar geen raad weten met de uitvoering er van. Bij het opzetten van lokaal 

zelfbouwbeleid kunnen zij dus wel wat hulp gebruiken. In de vorm van advies of 

haalbaarheidsonderzoeken kunnen de bureaus gemeenten helpen bij het te voeren beleid, 

of bij de start van een CPO-project.  

 

Rol van corporaties  
Corporaties zijn terughoudend als het gaat om CPO-projecten. Sommige corporaties staan 

er juist open voor, anderen niet. Een corporatie kan investeren in sociale cohesie en 

leefbaarheid in een wijk, waarmee een CPO-groep dus veel mee geholpen kan worden. 

Rijksbeleid (onder andere het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen) zorgt er echter voor 

dat corporaties minder taken tot uitvoering kunnen brengen welke niet gaan om 

huisvesting voor sociale woningbouw. Er zijn ook corporaties die onder toezicht staan en 

financieel niet zo veel ruimte meer hebben als voorheen. Corporaties kunnen en mogen 

niet meer zo veel risico’s lopen. 

Mede hierdoor hebben corporaties minder tijd en geld om met CPO-projecten aan 

de slag te gaan. Waar corporaties voor de crisis met name vaker deelnemer waren als 

achtervang, of voorfinancierder komt dit momenteel nog zelden voor. Deze voorheen 

veilige constructie komt dus steeds minder voor in CPO-projecten.  

Enerzijds kunnen corporaties financieel gezien dus steeds minder toevoegen. 

Anderzijds moeten ook corporaties consument gerichter worden. Het werken met 

bijvoorbeeld klantenpanels (groep potentiële huurders die inspraak heeft bij wat voor 

woningen er dienen te komen) komt steeds meer voor. De verenigingen zien dan ook 

dat CPO-projecten hier bij uitstek geschikt voor zijn. Daardoor zijn er nog wel gevallen 

waar corporaties deelnemen aan CPO-projecten. Serieuze initiatieven van burgers kunnen 

daarom best rekenen op steun van corporaties. De wil om te participeren is er dus wel, 

maar niet elke corporatie heeft nog de middelen daarvoor beschikbaar.  

Een opvallende ontwikkeling is echter dat de samenwerking tussen corporaties en 

gemeenten nauwer is geworden. Hierdoor worden dergelijke projecten steeds meer 

gedeeld en worden projecten steeds succesvoller. Dit geldt overigens niet alleen voor 

CPO-projecten maar woningbouw in het algemeen. 
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Rol van architect 
In de klassieke vorm van CPO waarbij de groep initiatiefnemer is, kiest de groep zelf 

een architect. Doorgaans wordt de woongroep geadviseerd door een begeleidingsbureau 

om een geschikte architect te vinden. Deze architect heeft dan de rol van ontwerper. Er 

moet echter ook afstemming over het ontwerp in de groep zijn, dus de architect is ook 

mediator in dezen. De kunst is om in zo’n groep afstemming te hebben (eenheid), maar 

ook individuele woonwensen te honoreren (diversiteit). De architect werkt samen met de 

gehele groep, dus dient ook rekening te houden met alle wensen uit de groep. Het ligt 

echter aan de architect zelf of deze doet wat er gevraagd wordt, of ten dienste staat 

van de klant, die keuzes bespreekt en voorlegt. Ook hier speelt de mate van 

samenwerking een rol voor de uitkomst van het project, en blijkt een constructieve 

houding belangrijk. 

Maar architecten worden steeds actiever op de woningmarkt en gaat steeds 

actiever op zoek naar mensen die een woning willen ontwerpen. Bij CPO komt het 

daardoor geregeld voor dat architecten een groep bij elkaar zoekt en aanmeldt bij de 

gemeente. Ook komt het voor dat een architect zich aanbiedt als een gemeente een 

locatie voorhanden heeft. Er zijn daardoor steeds meer architecten die initiatief nemen en 

steeds meer de rol van ontwikkelaar op zich nemen (de zogenoemde cowboys).  

Enerzijds een logische ontwikkeling, want waar een markt is, zal er iemand zijn 

die dit wil benutten. Anderzijds ook een opmerkelijke ontwikkeling, omdat ontwikkelen en 

procesbegeleiding niet hetzelfde is. Er wordt dan ook gesteld dat architecten niet klaar 

zijn om een dergelijk proces te leiden. De alertheid voor bijvoorbeeld de financierbaarheid 

is bij een architect namelijk in mindere mate aanwezig. Architecten verbreden het 

werkveld, terwijl de kennis niet altijd aanwezig is. Hiervoor is alertheid geboden, omdat 

het kan leiden tot problemen in het proces, en zelfs tot uiteindelijk falende projecten. 

 

Rol van banken 
Ten eerste is de financiering moeilijker geworden door de crisis, het is lastig geworden 

om een hypotheek te krijgen. Maar CPO heeft op dit gebied ook niet de wind mee. 

Door enkele mislukte CPO-processen zijn banken huiverig geworden. Daardoor zien 

banken risico in CPO. Banken staan niet zo open voor CPO. Een verschil is dat bij 

CPO de kosten inzichtelijk zijn (ontwikkelingskosten worden immers door de particulier 

gemaakt en niet door een ontwikkelaar). Dit is nieuw voor banken waardoor het 

vertrouwen niet hebben om bij CPO een hypotheek te verstrekken. Er zijn echter weinig 

verschillen tussen reguliere projecten en CPO-projecten op het gebied van financiën. De 

kopers kopen individueel een huis en het grondcontract wordt in 1 instantie geregeld. 

Banken snappen het steeds betere en geven toch gemakkelijker hypotheek voor 

individuen van woongroepen. Natuurlijk is CPO ook voor banken een nieuwe vorm. 
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Banken willen er wel iets mee, want merken dat er meer vraag naar is. Banken 

snappen het af en toe nog niet. Ze denken dat de contracten anders zijn, maar dat is 

niet altijd zo. Je sluit namelijk gewoon individuele contracten en overeenkomsten af. 

Ontwikkelen gaat namelijk groepsgewijs, maar een huis kopen doe je individueel. Dat is 

ook logisch omdat de bank een onderpand moet hebben, en zekerheid dat rente en 

schuld afgelost kunnen worden. De verkoop is dus niet aan de groep, maar aan de 

leden van de groep. Maar inmiddels verstrekken ze wel weer sneller een hypotheek, ze 

staan er opener voor, en ze beginnen het te snappen. Hypotheek lukt wel maar kost 

tijd. Banken vormen dus steeds minder een belemmering. 

 

 

 

  



65 

 

5. Conclusie 
 

5.1 Conclusies 
Dit onderzoek brengt trends en veranderingen in de afgelopen 15/20 jaar op het gebied 

van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in beeld en koppelt een theorie aan deze 

trends en veranderingen. In vorig hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het empirische 

onderzoek opgesomd. Deze vormen de input voor het maken van de conclusies. De 

opvallendste resultaten worden hier dan ook beschreven. Hiermee wordt er in de 

conclusie aan de hand van het gedane onderzoek antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag uit hoofdstuk 1: 
Welke trends en veranderingen hebben zich voorgedaan sinds de opkomst van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap, kijkend naar trends die invloed hebben op deze vorm van woningbouw én kijkend naar 

het collectieve proces, en hoe zal Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zich op basis hiervan in de 

toekomst ontwikkelen? 

Deze onderzoeksvraag bestaat uit drie delen. De eerste twee delen komen in deze 

conclusie aan bod, de derde in paragraaf 5.2 Toekomstvisie. 

Voor wat het eerste deel betreft kan het volgende geconcludeerd worden. De 

trends die invloed hebben op het gebruik van CPO zijn: de bouwcultuur, de regio of 

locatie, de invloed van de crisis, en de mentaliteit van burgers. Daarbij is de bouwcultuur 

hardnekkig gebleken, zijn er veel regionale verschillen met voor- en nadelen voor kleine 

gemeenten, heeft de crisis een positief effect op de populariteit van CPO, maar een 

negatief effect op de toepassing van CPO, en is de mentaliteit van burgers belangrijk om 

in een CPO-project te participeren. Deze trends hebben dus invloed op het gebruik van 

CPO, en bepalen hoe CPO zich ontwikkelt.  

 Het tweede deel van de onderzoeksvraag richt zich op de onderwerpen die 

veranderd zijn in het CPO-proces zelf. Hieruit valt te concluderen dat de ervaring met 

CPO tot meer aandacht en een gemakkelijker proces leidt, maar niet tot een sneller 

proces. Daarbij is de tijdsduur moeilijk te meten. In vergelijking is de prijs-

kwaliteitverhouding van CPO-projecten erg hoog te noemen ten opzichte van integrale 

gebiedsontwikkeling. Tevens is de rolverdeling tussen de woongroep, gemeenten, 

provincies en Rijk, begeleidingsbureaus, corporaties, architecten, en banken aan het 

veranderen. Dit blijkt uit de twee stromingen van woongroepen die zijn ontstaan, en het 

feit dat gemeenten een constructievere of actieve houding aan moeten nemen. Verder 

heeft de stimulering van Rijk en provincie nog weinig effect terwijl de begeleidingsbureaus 

zich afwachtend opstellen als een soort wooncoach. Een nieuwe rol voor hen is het 

adviseren van gemeenten voor CPO. Corporaties doen daarbij nog maar zelden mee aan 

CPO-projecten, terwijl architecten juist steeds meer de rol van ontwerper uitbreiden met 
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een ontwikkelaarsrol. Banken hebben een terughoudende rol bij CPO-projecten, maar ook 

zij wennen steeds meer er aan, en werken zij steeds vaker succesvol mee. 

 

Invloeden op het gebruik van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Uit de resultaten blijkt dat de onderwerpen cultuur, de regio, de locatie, de invloed van 

de crisis, en de mentaliteit, een invloed hebben op het gebruik van CPO. Deze 

onderwerpen bepalen dus of er CPO in een bepaald gebied voorkomt of juist niet maar 

ook of de populariteit in die gebieden groeit of juist niet.  

 Ten eerste is de geïnstitutionaliseerde bouwcultuur in Nederland hardnekkig 

gebleken. Wil CPO een belangrijker middel worden dan is een cultuuromslag noodzakelijk. 

Uit Giddens (1986) bleek al dat systemen bepaalde routines en stijlen hebben en dat 

deze moeilijk veranderbaar zijn. Maar als de belemmeringen worden weggehaald, dan 

kunnen deze systemen toch veranderen (Healey, 2006). Vooral de lokale overheden 

voeren hier een belangrijke rol (Healey, 2006, p.75). Gemeenten moeten zich dus 

aanpassen aan een nieuwe manier van werken (De Roo & Silva, 2010). Hiervoor is een 

omslag van beleid benodigd (Buitelaar et al, 2012). Uit de resultaten blijkt dat gemeenten 

weer zelf de regie in handen moeten nemen, en actief zelfbouwbeleid moeten voeren 

wanneer de bouwcultuur in Nederland wil veranderen. Hoewel het per gemeente verschilt, 

staan de meeste gemeenten immers wel open voor deze nieuwe manier van denken. 

Maar er moet niet te gemakkelijk over gedacht worden. De meeste gemeenten hebben 

geen ervaring met CPO-projecten wat leidt tot het maken van basisfouten. Om deze 

belemmeringen op te heffen moeten gemeenten zich erop voorbereiden en het volledige 

systeem aanpassen. Ten eerste gaat het hier om afstemming binnen het gemeentelijk 

apparaat. Bestuurders zijn vaak enthousiast terwijl ambtenaren kritisch zijn, het gedoe 

vinden, of geen onzekerheid willen. Het doorzettingsvermogen van de bestuurder wordt 

dan op de proef gesteld, omdat deze de sleutelrol vormt tot succes binnen de gemeente. 

De cultuur blijkt dus veranderbaar als een bestuurder achter de plannen staat. De theorie 

sluit hier dus aan op wat er in de praktijk gebeurt. 

 Ten tweede zijn er grote regionale verschillen in populariteit, met als opvallendste 

voorbeeld de provincie Noord-Brabant. CPO heeft hier werkelijk een toevlucht genomen in 

vergelijking met andere provincies. Uit de theorie bleek al dat geografie en geschiedenis 

het gedrag van actoren bepalen (Giddens, 1986). Hoewel het in de praktijk lastiger te 

verklaren is, speelt de nabijheid van België wellicht een rol (hier is zelfbouw 

vanzelfsprekend), en zijn de aanwezige traditie om zelf te bouwen, en een ondernemende 

instelling van invloed op het hoge aantal CPO-projecten. De subsidieregeling van de 

provincie speelt hier ook een stimulerende rol. Dit wordt ondersteund door de theorie die 

aangeeft dat de overheid de juist instrumenten in handen moet hebben voor een 
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effectieve ruimtelijke ordening (Healey, 2006, p.75). Waar de theorie echter te kort schiet 

is dat in de praktijk aangevuld wordt dat de nood voor starters in Noord-Brabant erg 

hoog is omdat een betaalbare starterswoning erg schaars is. CPO biedt een oplossing 

voor deze hoge nood. De mate van de nood bepaalt daardoor mede hoe (vaak) CPO 

wordt toegepast. 

 Deze regionale verschillen zijn ook te vinden tussen stedelijk en landelijk gebied, 

waaruit blijkt dat CPO in kleine gemeenten gemakkelijker toe te passen is. Argument 

hiervoor is wederom dat de nood voor de startende jongeren in kleine kernen hoog is 

(kleinekernenproblematiek) omdat hier vaak alleen in het hoge segment gebouwd wordt. 

Een woongroep is daardoor snel bijeen. Een ander argument is dat de gemeentelijke 

organisaties minder dominant zijn, waardoor burger en bestuurder elkaar gemakkelijker 

vinden. Door interactie verbetert de samenwerking en vergroot de kans op medewerking 

wat in theorie en praktijk dus blijkt (Healey, 2006). Een nadeel van een landelijke 

gemeente is echter dat een locatie vinden lastig is. Door slechte grondposities en 

bijvoorbeeld milieubelemmeringen is een geschikte locatie moeilijker te vinden dan in de 

stedelijke gebieden (met als voorbeeld Almere). Desalniettemin moet er vraag zijn naar 

woningen op de locatie, wat betekent dat een locatie kwaliteit moet hebben. Daarnaast is 

inbreiding lastiger gebleken, omdat hier veel belangen spelen, en er hoge grondprijzen 

zijn. De theorie geeft aan dat CPO in stedelijke gebieden effectief kan zijn (Hogenes, 

Keers, Noorman & Oosterbaan, 2003). Dit wordt in de praktijk ondersteund, met als 

opmerking dat het voor- en nadelen heeft. In de praktijk blijkt dus dat de opgaven in de 

gebieden daardoor sterk verschillen. 

 Ten derde heeft de crisis geleid tot terugschaling en de nood om aanbod aan te 

laten sluiten op de vraag. Uit het projectkader bleek al dat de crisis heeft geleid tot 

sterke veranderingen op de woningmarkt. Een kleinschalige, vraaggerichte markt was het 

gevolg. De literatuur en de interviews onderbouwen beiden dat zelfbouw hier uitermate 

geschikt is om invulling aan te geven. Het aanbod sluit goed aan op de vraag, omdat 

er consumentgericht wordt gebouwd. Zelfbouw, en in het bijzonder CPO vervult hier een 

belangrijke rol in. De zeggenschap bij CPO is immers groot gebleken omdat de 

eindgebruiker zelf opdrachtgever is. Dat CPO hoog staat op de participatieladder (trede 7: 

delegated power) ten opzichte van seriematige woningbouw (trede 3: informing of trede 4: 

consultation) geeft dit duidelijk weer. De groeiende populariteit van CPO kan daarom als 

consequentie van de crisis gezien worden. Uit de interviews blijkt echter dat CPO altijd 

een niche-markt zal blijven binnen deze zelfbouw. CPO gaat in kleine aantallen wat 

betekent dat het ook een kleine markt zal blijven. Dit heeft er echter wel voor gezorgd 

dan CPO-projecten niet zijn stilgevallen en tijdens de crisis gewoon doorlopen. De theorie 

opperde dat de flexibiliteit die CPO heeft, hier een grote rol in speelt (Buitelaar, 2012). 

De respondenten beamen dit, maar stellen dus dat CPO hierdoor niet immuun is voor de 
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crisis. Ook CPO-projecten worden – door een dalende woningverkoop - steeds kleiner in 

omvang. Daarnaast is het voortraject moeilijker financierbaar geworden. Er zijn steeds 

minder partijen die als achtervang willen en kunnen fungeren. Ook de groepsvorming is – 

door de veranderende vraag in woningen – onzekerder geworden wat invloed heeft op de 

CPO-projecten. Kortom, de crisis zorgt niet alleen dat CPO populairder wordt door een 

kleinschalige, vraaggerichte markt, maar ook dat het moeilijker wordt, qua vraag naar 

woningen, qua financierbaarheid, en door onzekerheid in afzet. 

Ten vierde ligt het sterk aan de mentaliteit van mensen of CPO gebruikt wordt. 

Niet iedereen is weggelegd om CPO te gebruiken. Hoewel participatie en initiatief van 

burgers uitgebreid behandeld zijn in de theorie (Healey, 2006), ontbreekt hier de 

mentaliteit van burgers volledig. Uit de praktijk blijkt dat dit weldegelijk invloed heeft op 

de toepassing van CPO: wil men wel participeren? Sommigen vinden het reguliere 

aanbod prima, en hebben geen zin in verplichtingen en gedoe: de woonconsumenten. 

Anderen willen juist wel in CPO bouwen. Deze mensen hebben een sterk eigen initiatief 

en willen zelf kunnen beslissen: de woonproducenten. Deze woonproducenten komen 

steeds vaker voor omdat de mentaliteit in Nederland aan het veranderen is. Kenmerkend 

aan deze groep is dat ze graag samenwerken om zelf een huis te kunnen realiseren en 

neemt de verplichtingen voor lief. Deze groep wil tijd steken in een zelfgebouwde woning, 

en neemt de verantwoordelijkheid voor eventuele risico’s. Het levert vertrouwen, leerzame 

momenten, en een hechte buurt op wat in de theorie sterk wordt bevestigd (Healey, 

2006; Innes & Booher, 2004). Bovendien kan het werken in een groep leiden tot 

schaalvoordelen, meer macht, en meer kwaliteit. Deze initiatiefrijke groep organiseert 

zichzelf steeds vaker, en zorgt voor een groeiende populariteit van CPO. Het verschil 

tussen woonconsumenten en woonproducenten betreft dus een verschil in mentaliteit. Dit 

komt wellicht voor een deel door de cultuur en omgeving, maar de wil om in een groep 

zelf te bouwen is met name ethisch van aard. Het verschilt derhalve per persoon of 

CPO iets voor iemand is. 

 

Het proces: toegankelijkheid en rolverdeling  
In het proces is een onderscheid gemaakt tussen ervaring, kwaliteit, en tijdsduur. Met 

CPO is inmiddels al heel wat ervaring opgedaan. Daarmee is CPO niet meer zo 

experimenteel als voorheen. De theorie die beweert dat er geen ervaring met het 

instrument is (DBMI, Nirov & Nieuwbouw Nederland, 2012), is dus eigenlijk achterhaald. 

Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat het besef dat zelfbouw mogelijk is – door 

meer succesvolle projecten - steeds meer gemeengoed wordt. Er is inmiddels 

bedrevenheid en gewenning wat zorgt voor een succesvolle toepassing en tevens het 

proces ten goede komt. Hierdoor vermarkt CPO ook steeds meer. Steeds meer partijen 
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nemen initiatieven, wat de toegankelijkheid verder doet toenemen. Hoewel er regionale 

verschillen zijn zoals beschreven, is het dus duidelijk dat de praktijk hier voor loopt op 

de theorie.  

Op het gebied van kwaliteit valt op dat - hoewel projecten van kwaliteit 

verschillen - CPO-projecten een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben dan traditionele 

woningbouwopgaven. CPO is namelijk gericht op kwaliteit omdat de eindgebruiker zelf 

kiest. Tevens kan voor kostprijs ingekocht worden waardoor er meer woning voor 

hetzelfde geld gebouwd kan worden. Daarenboven komt dat CPO-projecten zorgen voor 

veel diversiteit, met name tegenover de eentonige reguliere projecten. Het beeld uit de 

theorie (SEV, 2010) wordt daarmee bevestigd. Dat deze diversiteit zou leiden tot rare en 

onverkoopbare woningen (Buitelaar et al, 2012) is overigens totaal niet aan de orde.  

De tijdsduur van projecten blijkt bovendien moeilijk meetbaar te maken. Dat de 

omlooptijd van traditionele bouw en zelfbouw vergelijkbaar is (Burger, Van Iersel & Keers, 

2008), is aannemelijk, maar niet wetenschappelijk onderbouwd met dit onderzoek. 

Wanneer een woning is gebouwd met zelfbouw hoeft er geen eindgebruiker meer gezocht 

te worden want die is er al, terwijl bij traditioneel bouwen niet steeds consensus nodig 

is in een groep. Desalniettemin is ook het voortraject niet in een bepaalde tijdspanne te 

definiëren. De start- en einddatum zijn niet vast te benoemen, en veel factoren kunnen 

leiden tot vertragingen. De belangrijkste hiervan zijn: de vaststelling van grondprijzen, het 

verzekeren van een bouwtitel (onder andere in het bestemmingsplan), en de 

randvoorwaarden van de gemeente. Ook pech (een archeologische vondst, of de 

financiering niet rond krijgen) is een factor die de tijd bepaalt. Hoewel de voortgang bij 

CPO in de handen van de groep ligt, zorgt dit vaak niet tot veel vertragingen, meestal 

is de nood en enthousiasme hiervoor te hoog. Ook het feit dat CPO steeds populairder 

wordt heeft verder geen invloed op de snelheid omdat de actoren steeds nieuw zijn in 

het proces. Specifiek onderzoek naar de tijdsduur van projecten is nodig als er 

specifiekere resultaten over de omlooptijd gevraagd worden. Ondanks dat aangegeven 

factoren een indruk geven, is er dus geen uitsluitsel te geven op basis van dit 

onderzoek of projectmatig of procesmatig sneller is.  

Wanneer er wordt gekeken naar de veranderingen in het proces gaat het verder 

om hoe de actoren participeren. Uit de theorie blijkt dat de rolverdeling tussen deze 

partijen belangrijk is om de mate van participatie van burgers vast te stellen (Healey, 

2006). In de praktijk blijkt deze participatie niet vast te liggen, en zijn er verschuivingen 

zichtbaar bij de toepassing van CPO. De rolverdeling veranderd daardoor. 

Hoewel woongroepen zich steeds beter vooraf oriënteren zijn zij altijd nieuw in het 

proces. Dientengevolge leidt de groeiende populariteit van CPO niet tot een gemakkelijker 

groepsproces. De toegankelijkheid van CPO verbetert, maar dat betekent dus niet dat er 

structureel zichtbare veranderingen zijn wat betreft het proces voor de woongroepen. 
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Daarentegen blijkt wel dat burgers meer zeggenschap en initiatief op zich nemen. De 

woongroepen die hieruit ontstaan hebben een bepaalde mentaliteit die in twee 

verschillende stromingen onder te verdelen zijn. 

Deze twee stromingen leiden tot een opvallende tweedeling binnen de 

woonproducenten: Starters-Collectieven en Doorstroom-Collectieven. Starters hebben als 

kenmerken: eerste koopwoning, niet veeleisend, hoge nood, gewillig, bereid om te delen, 

conventionele bouwers, vaak in kleine gemeenten in Brabant, een nieuwe groep. 

Doorstromers hebben juist de volgende kenmerken: een wooncarrière opgebouwd, 

specifieke woonwensen, kritisch, sterk eigen initiatief, weten wat ze willen, de niche-markt 

van CPO. De twee stromingen vormen de uitersten die duidelijk verschillen in mentaliteit. 

Het is echter niet zo dat ze elkaar uitsluiten, een mix van Starters en Doorstromers is 

weldegelijk mogelijk. Omdat de stromingen zo verschillen, is de houding van de groepen, 

en daardoor ook andere actoren, bij beide stromingen verschillend. Zo is bij Starters vaak 

snelheid en ondersteuning geboden, en bij Doorstromers juist flexibiliteit en maatwerk. 

Gemeenten en begeleidingsbureaus zouden hier dan ook anders op in moeten spelen. De 

tweedeling is overigens specifiek aanwezig bij CPO, en dan ook niet beschreven in 

eerdere theorie. Het is daardoor nieuwe theorie die uit dit onderzoek is gebleken.  

In een CPO-project werkt de gemeente niet met ontwikkelaars samen, maar juist 

met burgers. Deze burger komt niet met een pasklaar plan, dus moet er samengewerkt 

worden om afstemming te krijgen. Als de woongroep initiatief neemt (klassieke CPO) dan 

is een flexibele opstelling met duidelijke normen en voorschriften van de gemeente 

gewenst. Hiervoor moeten gemeenten een constructieve houding aannemen en wordt het 

minder van bovenaf bepaald. Deze faciliterende rol van de gemeente wordt in de theorie 

duidelijk beschreven en kan communicatief, organisatorisch, financieel-economisch of 

juridisch-planologisch (Buitelaar et al, 2012). Echter komt het steeds vaker voor dat 

(grote) gemeenten de rol van initiatiefnemer op zich nemen bij CPO-projecten. De 

gemeente heeft dan een locatie die het volgens het zelfbouwprincipe wil gaan 

ontwikkelen. Hierbij heeft de gemeente dus niet alleen een constructieve houding, maar 

ook een actieve houding, waarbij de gemeente stimuleert om deel te nemen aan een 

project (actieve CPO). Het kan tevens zijn dat de gemeenten de rol van 

subsidieaanvrager op zich nemen, ook dit geeft een sterke betrokkenheid van de 

gemeente bij het project aan. Deze gemeentelijke initiatieven voor zelfbouw is een nieuwe 

vorm die in opkomst is, en er wordt nochtans alleen verkennend onderzoek naar gedaan 

(Niemans & Slegh, 2014, p.54). Hoewel ook de praktijk hier nieuw in is, vormt dit een 

belangrijke extra mogelijkheid om CPO te initiëren, wellicht ook voor de toekomst. 

 De rol van provincie en Rijk is vooral het financieel ondersteunen van projecten. 

In de theorie werd gesteld dat deze impulsen niet voor veel effect zorgden (ABC 

Management Groep & IGG Bointon de Groot, 2012, p.108). In de praktijk blijkt echter dat 
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subsidieregelingen meerdere CPO-projecten mogelijk maken. Vooral voor het voortraject 

worden deze regelingen als zeer waardevol ervaren. Hoewel het dus geen 

doorslaggevende veranderingen in bouwcultuur bevat, hebben de stimuleringen weldegelijk 

effect op projectniveau. Uit de literatuur en de theorie blijkt dat wetgeving voor het 

toegankelijker maken van CPO daarentegen tot vrijwel niets heeft geleid. Hier liggen 

wellicht kansen om CPO vaker af te dwingen. Dit moet dan wel in het beleid van het 

Rijk passen. 

 Begeleidingsbureaus zijn een soort wooncoach van de groep geworden. De theorie 

en de praktijk sluiten op dit vlak op elkaar aan. De praktijk bevestigt dat zij vooral in 

het voortraject de groep begeleiden bij het opstarten van een vereniging, onderhandelen 

met een gemeente, regelen van de financiën, en het inhuren van experts. De begeleider 

werkt ondersteunend, dus de groep bepaalt zelf welke keuzes gemaakt worden, en de 

begeleider respecteert de zeggenschap van de groep (SEV, 2006).. Verder kunnen deze 

bureaus interveniëren, en faciliteren (in materialen en in kennis). Respondenten stellen dat 

activeren ook een rol is van de bureaus. Woongroepen moeten keuzes maken, maar 

moeten ook uitgedaagd worden daarvoor. De rol van de begeleider is dan ook dat er 

voortgang in het proces zit, iets wat in de theorie onderbelicht wordt. 

 Daarnaast begeleiden steeds meer bureaus gemeenten. Hierbij geven de 

begeleidingsbureaus advies aan gemeenten voor het zelfbouwbeleid wat gevoerd kan 

worden. Onderdeel hiervan zijn haalbaarheidsonderzoeken die de kansen voor CPO in 

een bepaalde gemeente in beeld brengen. In de theorie is dit niet beschreven, maar in 

de praktijk blijkt dat die vraag van gemeenten steeds vaker voor komt. 

Opvallend is de wegvallende rol van corporaties. Hoewel in de theorie de kansen 

voor corporaties worden beschreven (Blom et al, 2012, Pullens, 2013) blijkt in de praktijk 

dat de rol van corporaties in CPO-projecten steeds kleiner wordt. Het komt, mede door 

de crisis en door Rijksbeleid, zelden voor dat een corporatie nog de voorfinanciering of 

achtervang van een CPO-project verzorgt. Toch zijn ook woningcorporaties consument 

gerichter geworden, en zien zij wel kansen in CPO. De wil om te participeren is er dus 

wel, maar niet elke corporatie heeft nog de middelen daarvoor beschikbaar. De 

samenwerking tussen gemeenten en corporaties is door de ontwikkelingen wel verbeterd. 

Veel verandering is te ontdekken in de rol van architecten. De ontwerprol die een 

architect heeft is natuurlijk anders met een groep dan met een individu. Bij het 

ontwerpen met een groep moet er meer afstemming plaatsvinden. Daardoor wordt de 

architect een soort mediator. Dit wordt ook door de theorie onderbouwd (Niemans & 

Slegh, 2014, p.52). Omdat steeds meer architecten actief met CPO aan de slag gaan, 

nemen zij echter ook steeds meer initiatief. Daardoor is de rol van architect aan het 

veranderen naar een ontwikkelaarsrol. In de praktijk blijkt dat de architect echter geen 

volledige kennis heeft van procesbegeleiding, waardoor projecten ook niet altijd eenduidig 
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verlopen. Een ontwikkeling die dus gevolgen kan hebben voor de mate van succes van 

een project, en waarvoor door de respondenten wordt gewaarschuwd. 

 Mede hierdoor hebben banken een aantal slechte ervaringen met CPO opgedaan, 

en zijn banken huiverig bij het verstrekken van een hypotheek. De strengere eisen die 

banken hebben voor de hypotheken hebben daar ook invloed op gehad. Een CPO-project 

is voor banken echter niet veel verschillend van een regulier project, omdat het 

grondcontract en de deelnemers individueel een huis kopen. De respondenten geven dan 

ook aan dat banken inmiddels gewend raken aan CPO, en dat het steeds beter gaat 

met het afsluiten van een hypotheek. Inmiddels zijn er dus weer steeds minder 

problemen op dit gebied. Hoewel de theorie nog nieuwe vormen ontdekt om de 

mogelijkheden te vergroten (Tijsseling et al, 2014; Duivesteijn, 2013) is de grootste 

belemmering in de praktijk dus al opgeheven: banken zijn al minder huiverig. 

 

5.2 Toekomstvisie 
De optimistische ambitie van het Rijk in 2000 om éénderde van de totale 

woningbouwproductie met zelfbouw te realiseren is een erg hoge inzet geweest. Door de 

kleinschaligheid ervan, de crisis die er invloed op heeft, en de mentaliteit die benodigd is 

voor (C)PO lijkt dit zo ongeveer onhaalbaar.  

Door de kleinschaligheid zijn het namelijk steeds kleine deelprojecten die niet 

zorgen voor een groot aandeel woningbouw. Zelfbouw gaat simpelweg in kleine stappen 

en zal dan ook nooit grootschalig worden. Hoe groter een project wordt, hoe 

ingewikkelder het immers wordt.  

Bovendien zorgt de crisis ervoor dat zelfbouw last heeft van een dalende afzet. 

Hierdoor wordt het moeilijker om mensen te vinden en is het lastiger de financiering in 

orde te krijgen. Ondanks dat zelfbouw tijdens de crisis niet helemaal is stilgevallen wordt 

de crisis dus weldegelijk gevoeld. Door de flexibele uitgangspunten zal zelfbouw, en in 

het bijzonder CPO, onder veel omstandigheden toch toepasbaar zijn, ook in de toekomst. 

Zelf een huis bouwen is verder een niche-markt voor mensen die eigen initiatief 

en zeggenschap willen hebben over hun eigen woning. Daarmee is niet iedereen 

geschikt. Voor CPO geldt zelfs dat er in een groep verplichtingen en risico’s gedeeld 

moeten worden. Ook hiervoor is een bepaalde samenwerkingsdrift benodigd, iets wat niet 

iedereen heeft. Veranderingen in de mentaliteit kunnen hier overigens in de toekomst wel 

kansen voor bieden. 

 Toch is de markt voor zelfbouw in het algemeen groter aan het worden. Juist 

door die kleinschaligheid, door een vraaggestuurde markt, maar ook door de kennis die 

er inmiddels over is opgedaan. Tevens bieden deze projecten een hoge mate van 

kwaliteit wat de populariteit ten goede komt. Bouwen in groepen in CPO wordt tevens, 
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ondanks de tegenslagen, bekender en populairder, waardoor het steeds meer gemeengoed 

wordt. De cultuur die eerst zo hardnekkig was, lijkt dus langzaamaan te bewegen. Dit 

geldt niet alleen voor de burgers die in een project participeren maar ook voor 

gemeenten, die de interne organisatie steeds beter op orde hebben. CPO is dus allang 

niet experimenteel meer. Er is een markt voor, die bovenal aan het groeien is. 

 Uiteraard is het koffiedik kijken, maar hieruit is duidelijk gebleken dat CPO veel 

kans heeft voor de toekomst. Dat burgers meer zeggenschap krijgen over hun 

woonwensen is namelijk niet iets wat snel weer minder zal worden. Het past tevens in 

de participatiesamenleving dat gemeenten meer met burgers samenwerken en dat de 

cultuuromslag die er gemaakt wordt voor een lange tijd zal duren. Dus ondanks dat de 

populariteit een consequentie is van de crisis, en de crisis waarschijnlijk tijdelijk is, zal 

CPO wel eens een groeiende, en blijvende rol in de Nederlandse bouwmarkt kunnen 

houden. Hoewel deze rol dus niet gigantisch is, zal de niche-markt waarin CPO zich 

bevindt - zeker met de crisis – wel eens heel veel potentie kunnen hebben als bekend 

woningbouwprincipe en een veelgebruikt middel om ontwikkelingen te realiseren. 

 

5.3 Aanbevelingen 
Voor de verschillende actoren zijn aanbevelingen opgesteld die CPO tot een succesvoller 

middel maken. Projecten zullen hiermee beter slagen, en wellicht kan CPO een grotere 

rol hierdoor gaan vormen op de woningbouwmarkt van Nederland. Aanbevelingen worden 

gedaan voor de woongroepen, het Rijk, provincies, gemeenten, en begeleidingsbureaus. 

Wat voor alle actoren geldt is dat wat in de theorie en de praktijk is gebleken: een 

goede samenwerking met transparantie en interactie betekent een betere kwaliteit van 

projecten. Aanbevelingen voor elke partij is dan ook deze samenwerking op te zoeken, 

en hier de tijd voor te nemen. 

 

Voor de woongroepen 
Woongroepen moeten hun enthousiasme en initiatief zo veel mogelijk benutten. Iemand 

die een droomhuis wil bouwen zal dit met zelfbouw moeten doen. De mentaliteit van 

Starters-Collectieven en Doorstroom-Collectieven zal daarom benut moeten worden, omdat 

anders deze kans voorbij zal gaan. De aanbeveling is dus niet af te wachten, maar 

initiatief te nemen en kansen te pakken. Tevens is het zorgvuldig inhuren van 

deskundigen belangrijk gebleken. Een goede begeleidingsbureau met veel ervaring kan tot 

extra uitdaging leiden wat het project ten goede komt.  
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Voor het Rijk 
Het terugtrekken van de overheid, en het aanmoedigen van burgerparticipatie zorgt er 

voor dat CPO past binnen de visie van het huidige Rijksbeleid. Wil het Rijk de 

woningbouwmarkt stimuleren dan kan CPO een hele grote toegevoegde waarde hier voor 

zijn. Stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidie, maar ook kennisuitwisseling en 

juridische instrumenten voor lagere overheden kunnen hier een belangrijke betekenis aan 

geven. Voor het Rijk geldt dan ook dat een uitgesproken visie en eventuele maatregelen 

veel sturing gegeven kan worden aan CPO. Het verspreiden van kennis kan hier een 

grote rol in betekenen. 

 

Voor de provincie 
De provincie heeft een sterke rol in het voortraject. Het blijven stimuleren van het 

voortraject voor het financieel rendabel maken van deze onzekere, maar beslissende fase, 

is dan ook essentieel. Daarvoor moet het aanvragen van subsidies toegankelijk en 

gemakkelijk zijn. Tevens moeten de subsidieregelingen toepasbaar zijn voor elke vorm van 

CPO. Hiervoor moet de provincie duidelijk weten en aangeven voor wie de subsidie 

bestemd is. 

 

Voor de gemeente 
Gemeenten moeten zich als eerste goed intern voorbereiden als het met CPO wil gaan 

ontwikkelen. Onderdeel hiervan is goed organiseren en een cultuuromslag maken, maar 

vooral ook afstemming tussen de verschillende afdelingen. Daarnaast is duidelijkheid en 

flexibiliteit nodig. Duidelijke randvoorwaarden en afspraken over grond, en flexibele 

mogelijkheden in bestemmingsplannen, en beeldkwaliteit. Wanneer een gemeente dan ook 

nog een open, constructieve houding heeft, zal CPO als een succesvol middel kunnen 

worden toegepast. Naast deze punten zullen gemeenten ook beleid moeten vormen voor 

zelfbouw, eventueel in het bijzonder voor CPO zodat het niet alleen interessant gevonden 

wordt, maar er daadwerkelijk uitvoering aan gegeven wordt, zodat het niet zo zweverig 

blijft als wat het voor veel gemeenten is.  

 

Voor de begeleidingsbureaus 
Begeleidingsbureaus spelen een grote rol in het proces van de CPO-groepen. Hier 

hebben deze bureaus een faciliterende, ondersteunende, en adviserende rol. De meest 

ervaren bureaus snappen deze constructie en vinden de weg hier wel in. Nieuwe 

bureaus moeten zorgen dat ze niet te veel willen bepalen en niet te veel willen 

dichttimmeren. Daarnaast liggen er kansen voor deze bureaus op het gebied van advies 

voor gemeenten. Het stimuleren en adviseren van gemeenten is momenteel zeer nodig, 
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met name om de cultuuromslag te kunnen maken. Er moet gewoonweg meer kennis en 

kunde naar gemeenten gaan, zodat overheden over kunnen gaan tot uitvoering. Het 

presenteren van succesvolle CPO-projecten leidt tot navolging en enthousiasme zoals het 

Expertteam Eigenbouw momenteel doet. Het is dus aan te bevelen aan deze 

begeleidingsbureaus om van CPO, een regulier begrip te maken, zodat niet iedereen het 

begrip kent, maar ook dat iedereen het begrip snapt. 

 

5.4 Reflectie 
Dit onderzoek geeft een theorie voor hoe er op het gebied van CPO ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden. De aanbevelingen voor betrokken partijen zoals de woongroep, de 

overheden, en de begeleidingsbureaus zijn hier het gevolg van. Dit onderzoek geeft een 

globale omschrijving van wat CPO met zich mee brengt. Dit betekent dat niet elk aspect 

even ver is uitgediept. Er is namelijk gesproken met deskundigen op het gebied van 

CPO. 

Daarmee was het voor de langetermijnontwikkelingen overigens niet mogelijk om 

deelnemers van een woongroep te ondervragen. Dit was ook niet het doel van het 

onderzoek. Deze deelnemers zijn namelijk maar één keer in het proces betrokken, en 

kunnen dus geen vergelijking maken met overige CPO-projecten. Hoewel deze 

woongroepen veel over een proces kunnen vertellen, maken zij dit proces maar één keer 

mee, en doen zij geen langdurige kennis op met het onderwerp, maar eenmalige kennis. 

Wellicht een gebrek in het onderzoek, maar wel een keuze die expres gemaakt is. 

De respondenten in dit onderzoek overzien dus wel het gehele scala aan 

projecten, maar doen daardoor ook een gegeneraliseerde uitspraken, en uitspraken uit 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, en aspecten vergeten zijn, omdat er naar het verleden gevraagd is. Als de 

langetermijnontwikkelingen in beeld moeten worden gebracht aan de hand van case-

studies is het dus voor vervolgonderzoek aan te raden om over een lange tijd CPO-

projecten te volgen. Dit zou dus wel langdurig onderzoek betekenen (over een aantal 

jaren). Binnen de scope van dit onderzoek was dat derhalve niet mogelijk. 

 Daarnaast blijft dit onderzoek aan de oppervlakte. Respondenten gaven 

bijvoorbeeld aan dat er veel te doen is over de financiering van CPO-projecten en dat 

er bijvoorbeeld steeds nieuwe constructies gevonden worden (de wooncoöperatie). In dit 

geval is dit buiten beschouwing gelaten, omdat het niet mogelijk was dit in dit onderzoek 

te implementeren. Er zijn overigens al verschillende onderzoeken gedaan naar specifieke 

vormen van nieuwe vormen van instituties om de financierbaarheid te garanderen 

(bijvoorbeeld Duivesteijn, 2013). In vervolgstudies kan de rol van banken die in dit 
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onderzoek is beschreven verder uitgewerkt worden, en verder onderzoek worden gedaan 

naar meerdere mogelijkheden van financierbaarheid van (C)PO-projecten. 

 Verder is de rol van architecten gebaseerd op uitspraken van de deskundigen van 

begeleidingsbureaus. Zij zien een rol in verandering van de architecten. Verder onderzoek 

waar architecten worden ondervraagd kan dit beeld bevestigen. Wellicht kunnen er dan 

ook aanbevelingen gedaan worden aan architecten om CPO eigen te maken. 

 Ten laatste is dit onderzoek zo veel mogelijk gericht (het is niet altijd mogelijk 

om alleen over CPO te spreken als het over de gehele zelfbouwtak gaat) op 

woongroepen, en dus op collectieven. Er zijn veel aspecten die CPO en PO gemeen 

hebben, maar voor PO zou een apart onderzoek soelaas bieden. In dit onderzoek is dat 

juist geprobeerd niet te doen, en gericht onderzoek te doen naar de collectieven. Voor 

PO in bijvoorbeeld Almere zouden hele andere resultaten kunnen gelden, waar meer 

ingezoomd wordt op de afstemming van al die projecten van één huis per project. 
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Bijlagen 
 

1.  Interviews: respondenten 
In deze tabel zijn de respondenten opgesomd die zijn geïnterviewd voor het op doen van 

meer kennis en voor het komen tot conclusies, vanuit theorie en praktijk. 

 
Datum Respondent Werkzaam bij 

15 april 2014 M. Pott Woningcorporatie Talis - 

Projectmanager 

23 april 2014 H. Vos Adviesbureau Urbannerdam 

(Expertteam Eigenbouw) – 

Adviseur  

1 mei 2014 M. Timmermans Provincie Noord-Brabant – 

Beleidsmedewerker Wonen 

Ging niet door (kort 

telefonisch contact) 

E. van Acht Adviesbureau KUUB - Adviseur 

15 mei 2014 C. Jakobs Provincie Gelderland – 

Programma-adviseur Stedelijke 

Ontwikkeling 

15 mei 2014 S. Maussen Adviesbureau BIEB – Adviseur 

(Hoogleraar Bouwkunde TU 

Eindhoven) 

27 mei 2014 F. Pijnenburg Zelfstandige Adviesbureau 

Bouwen In Betrokkenheid 

(voormalig BIEB, voormalig 

Wethouder Gemeente Bladel) 

28 mei 2014 M. van Lent Adviesbureau De Regie BV - 

Directeur 

 

 

 

 

 

  



82 

 

2.  Interviews: interviewguide 
• Student Planologie 

• Vragen om op te nemen 

• Onderzoek naar de ontwikkelingen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

• Eerst inzicht in hoe zo’n project eruit ziet 

 

Eigen ervaring 

In welke projecten bent u betrokken (geweest) met Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO)? 

Hoe bent u hiermee in aanraking gekomen? 

Wat vindt u van CPO? Welke voordelen ziet u in CPO? Welke moeilijkheden heeft u 

ervaren? 

Wat was uw eerste project waarin u betrokken was?  

Hoe verliep dit project?  

Welke verschillen zouden er tussen toen en nu zijn? 

Denkt u dat er nu anders van CPO gebruikt wordt gemaakt dan 10 jaar geleden? 

Waarom en in welk opzicht wel / niet? 

Sinds 2000 stimuleert de overheid CPO, waarom is dit eerder nooit doorgebroken denkt 

u? 

 

Hoe CPO wordt toegepast 

Welke rol heeft de crisis volgens u gehad op de toepassing van CPO? Ziet u het als 

consequentie? 

Ziet u veranderingen in samenwerking tussen betrokken partijen? 

Denkt u dat de rolverdeling tussen partijen verandert? Zo ja, op welke manier? 

Ziet u veranderingen in het proces sinds de opkomst van CPO? Hierbij gaat het om de 

verschillende fases in een project: initiatief, ontwerp, uitvoering, en beheer. 

Ziet u veranderingen in de kwaliteit van CPO-projecten?  

Denkt u dat er veranderingen in omvang van projecten zijn? 

Denkt u dat er veranderingen zijn in de toepassing van wet- en regelgeving wat het 

CPO-proces beinvloedt? 

 

Visie 

Wat is uw visie voor CPO in de toekomst?  

 

• Bedanken voor gesprek 

• Wellicht personen die hier lang mee bezig zijn 

 



83 

 

3.  Interviews: codering en netwerkview 
Uit de interviews zijn in totaal de volgende 21 familiecodes ontstaan: 

• Bouwkundige kwaliteit; 

• Doelgroep; 

• Financiering; 

• Groepsproces; 

• Voortraject; 

• Invloed van crisis; 

• Kleinschaligheid; 

• Locatie; 

• Nieuwigheid; 

• Populariteit; 

• Provinciaal beleid; 

• Subsidie; 

• Rijksbeleid; 

• Rol architect; 

• Rol begeleiding; 

• Rol corporatie; 

• Rol gemeente; 

• Rol ontwikkelaar; 

• Samenwerking; 

• Tijdsduur; 

• Zeggenschap. 

 

Om tot een netwerkview te komen zijn deze familiecodes onderverdeeld in een aantal 

zogenoemde supercodes. Dit worden ook wel de superfamilies genoemd.  

• Cultuur; 

• Regionale verschillen; 

• Invloed van crisis; 

• Mentaliteit; 

• Toegankelijkheid; 

• Rolverdeling. 

 

Van deze factoren hebben cultuur, regionale verschillen, invloed van de crisis, en 

mentaliteit invloed op CPO. De toegankelijkheid en de rolverdeling hebben invloed op 

veranderingen in gebruik van CPO bij het collectieve proces. Op de volgende pagina is 

deze codering in een netwerkview schematisch weergegeven. 
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Netwerkview 
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Rijksbeleid 

 Provinciaal beleid 

Rol gemeente 

Rol begeleiding Rol ontwikkelaar Rol architect 
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 Voortraject 

Verandering in gebruik 

CPO 

Invloeden op CPO 

Subsidie 

 Familie Superfamilie Onderzoeksvraag 
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4.  Interviews: codeboek 
Het codeboek betreft de codes en objecten die gebruikt zijn voor het coderen. Achter de 

code staat hoe vaak die voorkomt. 
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