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studietijd af. Dan rest mij alleen nog de lezer veel plezier toe te wensen bij het lezen van deze
Master Thesis.
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Samenvatting

I Aanleiding en probleemstelling
In de afgelopen jaren is de vraag naar woningen die tegemoetkomen aan individuele
woonwensen steeds meer toegenomen, mede in samenhang met de voortgaande stijging van de
koopkracht, het opleidingsniveau en de toenemende individualisering van de burger. Naar
verwachting zal deze trend zich de komende jaren voortzetten, waardoor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap waarschijnlijk op een toenemende belangstelling zou kunnen rekenen.
Lettend op de huidige marktsituatie is gebleken dat door de economische crises de woningmarkt
op slot zit.
Voor de starters kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een kans bieden voor het
betreden van de woningmarkt. Daarentegen zal het ontbreken van een professional, in de vorm
van een adviseur, voor enige problemen kunnen zorgen. Het is dus van belang te onderzoeken of
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een aantrekkelijke vorm van het betreden van de
woningmarkt is voor de starters op productniveau. Dit hangt af van verschillende kenmerken
waarnaar gekeken dient te worden bij zowel een starterswoning ontwikkeld d.m.v. Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap als bij een starterswoning ontwikkeld door een
projectontwikkelaar. In dit onderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende
probleemstelling:
Welke verschillen zijn er te constateren tussen het product starterswoningen ontwikkeld op de
traditionele manier van projectontwikkeling of door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap?
- - - - - - - - - - - - - - -

---------

- - - -

I Methodiek
Dit onderzoek in zijn geheel is verkennend van aard. Dit omdat er geen sprake is van een scherp
geformuleerde hypothese. Het doel is om aan de hand van verzamelde informatie de verschillen
en de samenhang tussen beide ontwikkelmethodes te verkrijgen.
Stap 1: Literatuuronderzoek
De eerste stap van een literatuuronderzoek zal het formuleren van een onderzoeksrichting zijn.
Vervolgens zal in de onderwerpen die al theoretische aanknopingspunten hebben een
literatuuronderzoek worden verricht. Het literatuuronderzoek is een middel om het
onderzoeksonderwerp in een brede theoretische context te plaatsen. Daarnaast geeft het kennis
ten aanzien van de problematiek die er speelt. Dit gebeurt in de hoofdstukken 2 en 3.
Stap 2: Praktijkonderzoek
Als gevolg op de bevindingen in de literatuur zal een praktijkverkenning uitgevoerd worden
door middel van verschillende casestudies. Deze zullen vervolgens ingevuld gaan worden in
opgestelde modellen waarmee de verkregen data geanalyseerd kan worden.
Stap 3: Conclusie & Aanbevelingen
Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken over de vraag in hoeverre er verschillen
zitten tussen starterswoningen ontwikkeld op de traditionele manier van projectontwikkeling
ten opzichte van starterswoningen die ontwikkeld zijn door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. In dit hoofdstuk worden tevens aanbevelingen gegeven over mogelijke
aanvullingen op dit onderzoek.
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I De starter
Voor dit onderzoek is vastgesteld dat het een koopstarter betreft waaraan de volgende definitie
is gegeven:
"Een koopstarter is een één- of tweepersoonshuishouden dat door middel van verhuizing een
zelfstandige woonruimte zoekt, en daarbij, alleen of samen, geen zelfstandige woonruimte
achter laat."

Uit de literatuur is gebleken dat de koopstarter onder te verdelen is in vijf subgroepen die ieder
zijn eigen woonwensen en financiële mogelijkheden heeft. De vijf subgroepen met de
betreffende woonwensen zijn als volgt op de volgende pagina geformuleerd:
[eugdige mobiel
• Huur of koopsector
• VON max. €150.000
• Appartement
• Groot dorp of middelgrote stad
• grote woonkamer
• grote slaapkamer
• extra kamer is zeer gewenst in tegenstelling
tot een buitenruimte
• nabijheid van winkels en sportvoorzieningen

Klimmer
• Huurafkoopsector
• VON max. €200.000
• Tussenwoning of appartement
• Vier grote steden (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam of Utrecht)
• Grote woonkamer
• Aantal kamers
• Balkon/terras of tuin
• Winkels, sportvoorzieningen, horeca en
culturele voorzieningen

longe traditioneel
• Koopsector
• VON max. €150.000
• Tussenwoning of appartement
• Dorp
• Grote woon- en slaapkamer
• Tuin
• Winkels, sportvoorzieningen en
basisscholen/kinderopvang

Vliegende starter
• Koopsector
• VON max. €250.000
• Grondgebonden woningen
• Stedelijke woonlocaties
• Grote woonkamer
• Extra kamer
• Een tuin
• Winkels, sportvoorzieningen en horeca

Laatbloeier
• Koopsector
• VON max. €200.000
• Tussenwoning, hoekwoning of appartement
• Landelijk gebied
• Grote woonkamer
• Winkels, horeca en sportvoorzieningen

Naast de verschillende wensen die de subgroepen starters hebben is de financiële mogelijkheid
om een koopwoning te kunnen kopen toch wel de belangrijkste factor gebleken. In de huidige
woonmarkt is de mogelijkheid voor de starter om een woning te kopen zeer nihil. Veelalliggen
de VON prijzen boven het maximale leenbedrag dat een starter kan krijgen bij de banken.
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Uit de woonwensen komt naar voren dat de volgende kenmerken belangrijk zijn:

•
•
•
•
•
•
•

Typewoning
VON prijs
Oppervlakte woonkamer
Oppervlakte slaapkamer
Extra kamer
Buiten ruimte
Locatie

I Traditionele projectontwikkeling vs. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Dit onderzoek richt zich op twee ontwikkelingsmetboden namelijk de traditionele
projectontwikkeling en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Beide ontwikkelingsmetboden hebben een soortgelijk proces bij de ontwikkeling van een
woningbouwproject echter zijn er enkele belangrijke verschillen geconstateerd die van belang
zijn voor het onderzoek. Deze verschillen zijn op de volgende pagina weergegeven:
Traditionele Projectontwikkeling

Collectief Particulier Opdrachtgeve rschap

De starter betaalt de vraa.RPrijs
De starter heeft geen invloed op de vraagprijs
De starter wordt niet betrokken in het ontwikkelproces
De starter loopt geen risico indien SWK garantieregeling
De starter verwerft zelfszeen grond
De starter heeft alleen keuzevrijheid bij aangeboden opties
De starter heeft een aanspreekpunt, de verkopende partij

De starter betaalt de kostprijs
De starter heeft invloed op de kostprijs d.m.v. keuzes
De starter doorloopt het szehele ontwikkelproces
Risico's liggen bij het collectief op bouwrisico na
De starter verwerft zelf de grond
De starter heeft volledige keuzevrijheid mits overleg collectief
Het collectiefheeft meerdere aansp reekpunten tenzij
aanwezil!heid beReleidende partij

De bestaande lijst met kenmerken kan vanuit de vergelijking van beide ontwikkelingsmetboden
worden aangevuld met de volgende kenmerken:
•

VON prijs (vraagprijs)

•
•
•
•
•
•

o Grondkosten
o Bouwkosten
o Bijkomende kosten
Ontwikkeltijd (van initiatieffase tot realisatiefase)
Bouwtijd (de realisatiefase)
Tijd dat koper bij het proces betrokken is
Aantal ruwbouw opties
Aantal afbouw opties
Kosten van bepaalde opties

I Aanvullingen van de kenmerken
Naast de eerder genoemde kenmerken is de lijst aangevuld met kenmerken die vanuit de, in dit
onderzoek, gebruikte projecten en referentiewoningen naar voren zijn gekomen. De
aanvullingen van de kenmerken zijn:
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Aantal woningen
Grondkosten per m2
Bouwkosten per m3
Bouwkosten per m2 GBO
GBO woning
Inhoud woning
Oppervlakte keuken
Aantal slaapkamers
Oppervlakte badkamer
Oppervlakte interne berging
Oppervlakte buitenberging
Oppervlakte garage
Prijs aanbrengen dubbele wandcontactdoos (WCD)
Prijs verplaatsen dubbele wandcontactdoos (WCD)
Prijs aanbrengen loze leiding
Gevel van baksteen, hout of beton
Kozijnen van hout of kunststof
Dak met keramische of betonnen pannen of een
dak met bitumen dakbedekking
Casco, Wanden behangklaar of pleisterwerk

04-07-2011

Casco, Plafonds met spuitwerk of alleen de
v-naden afgewerkt
Wel of geen vaste trap naar de 2de
verdieping
Binnenkozijnen van hout of staal
Binnendeuren van hout of kunststof en zijn
het opdek- of stompe deuren
Verwarmingsysteem
o
CV+radiotoren
o
CV+vloerverwarming
o Warmtepomp
o
CV+warmtepomp
o
Stadsverwarming
Ventilatiesysteem
o
Mechanische ventilatie
o WTWunit
o
Natuurlijke ventilatie
o
Sensorgestuurde natuurlijke
ventilatie
Epe-norm
RC-waarde dak
RC-waarde gevel

Conclusies praktijkanalyse
Vanuit de literatuur en de toegepaste praktijkvoorbeelden zijn de eerder genoemde kenmerken
bepaald. Deze kenmerken zijn vervolgens meetbaar gemaakt om ze daarna met elkaar te kunnen
vergelijken. Hieruit zijn meerdere resultaten naar voren gekomen die door middel van
kruisverbanden tot de conclusies hebben geleid. Deze conclusies zijn:
Conclusie "Project"
De omvang von de projecten von zowel de traditionele projectontwikkeling als van het CPO
verschillen nauwelijks von elkaar evenals het type woning welke ontwikkeld worden . De ontwikkeltijd
daarin tegen is gebleken dat bij de CPO projecten deze meer tijd in beslog neemt don bij de
traditionele projectontwikkeling. Dit geldt ook voor de tijd dat de kopers bij het ontwikkelproces
betrokken zijn wat te verklaren is door het verschil van de ontwikkelmethode. Dit verklaart ook direct
de langer durende ontwikkeltijd.
Conclusie "Financieel"
Financieel gezien is gebleken uit de referentiewoningen dot de storter goedkoper uit is wonneer deze
beslist zelf zijn of haar woning te gaan ontwikkelen in de vorm van het CPO. Dit kan verklaart worden
doordat de grond- en de bijkomende kosten lager zijn bij de referentiewoningen uit de CPO projecten
in tegenstelling tot de bouwkosten die nagenoeg gelijk zijn. Daarin tegen zijn de bouwkosten per m3
weer goedkoper bij het CPO wat te maken heeft met de inhoud van de starters woningen.
Conclusie "Oppervlaktes"
Zowel de oppervlakte van de kavel als de inhoud van de starterswoning, uit de referentiewoningen, is
bij een CPO project groter dan bij de traditionele projectontwikkeling. Echter de gebruikersoppervlak
is nagenoeg gelijk. Dat de inhoud van de CPO starterswoningen groter is verklaart dat bijna alle
vertrekken groter zijn. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid een extra slaapkamer en een interne
berging in het ontwerp mee te nemen wat wel weer tot gevolg heeft dat de oppervlakte van de
hoofdslaapkamer kleiner is bij een CPO starterswoning dan bij de traditionele projectontwikkeling.
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Daarnaast is gebleken dat de externe bergingen van de CPO starterwoningen groter zijn en dat de
keuze voor een garage bij een CPO starterswoning aannemelijker is.

Conclusie "Bouwelementen"
Ondanks dat de gevelbekleding van de starterswoningen geen verschil aantonen zijn er wel
verschillen te concluderen uit de buitenkozijnen en de het type dakafwerking. Vooral het type
dakafwerking geeft aan dat bij de CPO referentiewoningen geen platte daken zijn gebouwd in
vergelijk met de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling waar dit wel meerdere
malen is toegepast.

Conclusie "Afwerkingsniveau"
Bij de afwerking van de wanden, de plafonds en het materiaal van de binnendeuren zit geen verschil
tussen de starterswoningen. Echter zijn er wel verschillen te constateren tussen de afwerking van de
binnendeuren en binnenkozijnen. Deze zijn bij de CPO tarterswoningen voornamelijk stomp en van
hout in vergelijk met die van de traditionele projectontwikkeling waar het voornamelijk opdek en van
staal zijn ongeacht dat de bouwkosten van beide nagenoeg gelijk zijn .

Conclusie Opties
De kosten voor de bepaalde opties die zijn geanalyseerd zijn goedkoper bij een CPO project dan bij
een project van de traditionele projectontwikkeling echter is gebleken dat de bouwkosten nagenoeg
gelijk zijn. Daarnaast is ook geconstateerd dat de variatie in het aantal opties, zowel ruwbouw als
afbouw, bij de CPO referentiewoningen gevarieerder is dan bij de traditionele projectontwikkeling
ondanks dat het type woning van de referentiewoningen nagenoeg gelijk zijn.
Conclusie "Installaties"

Geconcludeerd kan worden dat zowel de verwarmingsinstallaties als de ventilatiesystemen van
een CPO starterswoning verschillen met die van de starterswoning van de traditionele
projectontwikkeling. Dit is echter niet terug te zien in de energiewaarden van de
staterswoningen aangezien deze nagenoeg gelijk zijn.
Conclusie "Energiewaarden"
De gehanteerde EPC normen verschillen nauwelijks van elkaar wat aangeeft dat de
referentiewoningen waarschijnlijk omstreeks dezelfde periode zijn gebouwd. Daarin tegen zitten er
wel verschillen tussen de RC waarden van het dak. Deze verschillen zijn te herleiden uit de
bouwelementen. Bij de traditionele projectontwikkeling zijn platte daken toegepast met lagere RC
waarden in vergelijk met de CPO referentiewoningen waar geen platte daken zijn toegepast.

l Conclusies & Aanbevelingen
De conclusies voor dit onderzoek zijn:

•
•
•
•

•
•

De ontwikkeltijd en de tijd dat de koper bij het proces betrokken is, duurt bij een CPO
project langer;
De VON prijs van een CPO starterswoning is goedkoper;
De inhoud van een CPO starterswoning is groter net als de meeste ruimtes in de woning;
De CPO starterswoning heeft wel een interne berging en garage in vergelijk tot een
starterswoning van de traditionele projectontwikkeling;
Het afwerkingsniveau van beide starterswoningen verschillen van elkaar;
Het aantal optie mogelijkheden bij een CPO starterswoning is meer en de kosten van
bepaalde opties goedkoper zijn;
8
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De CPO starterwoning gebruikt voornamelijk een warmtepomp en een sensorgestuurde
natuurlijke ventilatie en vergelijk met de traditionele projectontwikkeling waar
voornamelijk een centrale verwarming en mechanische ventilatie wordt toegepast;

Uit de woonwensen en mogelijkheden van de subgroepen starters is gebleken dat de financiën
de grootste drempel is voor het kopen van een nieuwbouw starterswoning. Daarbij kan
geconcludeerd worden dat het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap financieel gezien beter
aansluit aan de financiële wensen en mogelijkheden van de subgroepen starters en op
productniveau, daarbij uitgaanden dat de woonwensen verwerkt zijn in de woning, gezien de
verschillen tussen de starterswoningen van de traditionele projectontwikkeling als het CPO.
De aanbevelingen voor vervolg onderzoek zijn:
•

In dit onderzoek is aangetoond dat een CPO project meer tijd in beslag neemt dan een
project van de projectontwikkelaar. Voor vervolg onderzoek is het interessant om te
onderzoeken wat de invloeden kunnen zijn van eventuele veranderende
omstandigheden, als de financiële situatie of de huishoudensamenstelling van de starter,
ten opzichte van het langer durende en intensievere ontwikkeltraject van een CPO
project.

•

Dit onderzoek heeft aangetoond dat een CPO starterswoning beter aansluit op de
wensen en financiële mogelijkheden van de subgroepen starters maar daarbij is niet
gekeken naar wat voor een persoon die starter is. Voor vervolg onderzoek kan
onderzocht worden tot welke leefstijl de starters behoren die de keuze hebben gemaakt
voor een CPO starterswoning of voor een starterswoning ontwikkeld op de traditionele
manier om duidelijker in kaart te kunnen brengen wat de beweegredenen zijn van die
personen bij de keuze die ze gemaakt hebben.

•

Voor vervolgonderzoek kan er onderzocht worden of de referentiewoningen uit dit
onderzoek wel goed zijn ontwikkeld aan de hand van de woonwensen van de starter. Dit
in verband met de verschillen die geconstateerd zijn tussen de referentiewoningen van
zowel de traditionele projectontwikkeling als het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.

•

Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of de voordelen die behaalt
kunnen worden bij een starterswoning van het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap ten opzichte van de starterswoningen van de traditionele
projectontwikkeling opwegen tegen het langer durende proces waarin de koper
betrokken is.
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Onderzoeksopzet

Aanleiding

"Het ministerie van VROM (Wonen, Wijken & Integratie) vindt dat iedere woningzoekende de
woning en woonsituatie moet kunnen kiezen en vinden die het best bij hem past. Voor starters,
op met name de koopmarkt, is dat al enige jaren niet vanzelfsprekend. Zeker in regio's met een
gespannen woningmarkt slagen zij er niet of nauwelijks in een betaalbare woning te vinden. De
hoge huizenprijzen zorgen ervoor dat daar een matige doorstroming is vanuit bestaande
woningen. Hierdoor komt er weinig nieuw aanbod voor starters beschikbaar. De mogelijkheden
voor koopstarters hangen af van moeilijk te voorspellen factoren zoals de rentestand, de
voorwaarden waaronder banken hypotheken verstrekken, de inkomensontwikkeling, de
woningprijzen en het (nieuwbouw-) aanbod."
Ministerie van VROM/ Wonen Wijken & Integratie: 'De koopwoning bereikbaar voor starters', 2009/2010

Uit bovenstaande blijkt dat het aanbod van betaalbare koopwoningen voor de starter niet of
nauwelijks te vinden is. Deze groep heeft veelal andere woonwensen dan bijvoorbeeld
doorstromers en daarmee wordt over het algemeen niet of nauwelijks rekening gehouden. De
huidige woningmarkt zit op slot en bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te
worden met de individuele woonwensen van deze doelgroep zodat de doorstroming bevorderd
wordt en de aansluiting van het aanbod naar de vraag verkleint wordt.
Het valt niet te ontkennen dat de woningmarkt de laatste jaren sterk verande rd is. Vandaag de
dag komt er meer kijken bij de verkoop van een woning dan vroeger. De consument heeft meer
te vertellen op de woningmarkt! 2. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Naast
macro-economische invloeden zoals een afzwakkende bevolkingsgroei en de kredietcrisis
waardoor het aanbod de vraag overstijgt, is deze veranderende consument een belangrijke
reden voor de veranderende woningmarkt
Sinds de jaren 90 zijn de effe cten van de individualisatie ook op de woningmarkt te bemerken3.
Dit is onder meer te zien in de nota "Mensen, wensen, wonen" die door het Ministerie van VROM
in het jaar 2000 is uitgegeven. In deze nota staat de keuzevrijheid voor consumenten voorop. In
eerste instantie wordt vooral aandacht geschonken aan particulier opdrachtgeverschap. Het
Ministerie van VROM formuleert zelfs de eis dat tussen 2005 en 2010 30% van de nieuwe
woningen in particulier opdrachtgeverschap moet worden gebouwd. Deze doelstelling blijkt
echter slecht haalbaar. Particulieren hebben vaak niet de kennis, visie en het benodigde geld om
zelf een woning van a tot z te kunnen en willen ontwikkelen en gemeenten te weinig geld en
capaciteit om dit te faciliteren. Daarnaast is in Nederland maar weinig vrije bouwgrond
beschikbaar waarop een particulier zelf, naar eigen inzicht, een woning kan realiseren4. De
meeste consumenten kiezen toch voornamelijk uit woningen die volledig door ontwikkelaars
zijn ontwikkeld 5• Het voordeel van deze woningen is dat bij de aankoop ervan veel duidelijkheid
bestaat over het te realiseren woningtype, de ontwikkeltijd en de verkoopprijs. Het nadeel is
echter dat bij een dergelijke woning minder keuzevrijheid beschikbaar is, wat voornamelijk ter
grondslag ligt van de prijs. Hierdoor sluit de te realiseren woning in veel gevallen niet aan op de
1 Ministerie van VROM (Wonen Wijken & Integratie)/ Centraal Bureau voor de Statistiek: "Het wonen overwogen, De resultaten van het WoonOnderzoek

Nederland 2009" maart 2010
2 Loenen van, I. (2005) Consumentgericht bouwen, Universiteit van Twente
3
RI GO Research en Advies, Toekomst voor consumentgericht ontwikkelen. Amsterdam, 2003
4 Gemeente Utrecht, Samen bauwen: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, 2009
5 Ministerie van VROM (Wonen Wijken & Integratie)/ Centraal Bureau voor de Statistiek: "Het wonen overwogen, De resultaten van het WoonOnderzoek

Nederland 2009" maart 2010
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individuele woonwensen van de consument. Hierdoor is een stijgende trend te constateren van
particulieren die zelf of gezamenlijk een woning ontwikkelen voor eigen gebruik wat
gedefinieerd kan worden als (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap.
In dit onderzoek zal er vanuit de vraag van de starter gekeken worden naar het aanbod in de
woningmarkt. Daarvoor zal een analyse worden uitgevoerd waarbij starterswoningen
ontwikkeld door een projectontwikkelaar vergeleken worden met starterswoningen ontwikkeld
door een collectief in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Aan de hand van
meerdere kenmerken zullen zowel de woningen als het achterliggende ontwikkelproces met
elkaar vergeleken worden.

1.2

Probleemschets

In de afgelopen jaren is de vraag naar woningen die tegemoetkomen aan individuele
woonwensen steeds meer toegenomen, mede in samenhang met de voortgaande stijging van de
koopkracht, het opleidingsniveau en de toenemende individualisering van de burger 6 • Naar
verwachting zal deze trend zich de komende jaren voortzetten, waardoor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap waarschijnlijk op een toenemende belangstelling zou kunnen rekenen.
Lettend op de huidige marktsituatie is gebleken dat door de economische crises de woningmarkt
op slot zit.
Zoals al in de aanleiding is beschreven komt het veelvuldig voor dat particulieren, alleen of
gezamenlijk, de ontwikkeling van een woning uitvoeren. Uit cijfers van De Regie BV 7, blijkt dat
de laatste tijd CPO projecten een opmars hebben gemaakt ten opzichte van de traditionele
projectontwikkeling. Ook gemeenten werken hier aan mee door de term CPO in hun woonvisie
op te nemen.
Op het gebied van starterswoningen kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een enorme
kans zijn. De doorstroming op de woningmarkt stagneert. Zoals eerder is aangegeven zullen
onder andere de starters hier de dupe van zijn. De stijgende prijzen van koopwoningen, samen
met de economische recessie hebben de doorstroming van een huurwoning naar een
koopwoning vertraagd8. Mensen blijven langer in een huurwoning wonen, waardoor er voor
starters op de woningmarkt geen woningen vrijkomen. Er is de afgelopen jaren weinig gedaan
om de positie van de starters te verbeteren. Er zijn met name woningen gebouwd in het middenen dure segment en niet in de goedkopere sectoren. En de verwachting dat dit in de
verhuisketen zou leiden tot het vrijkomen van woningen voor starters is te optimistisch
gebleken.
De krapte op de woningmarkt zal blijven bestaan. Hierdoor is het de bedoeling zo efficiënt
mogelijk om te gaan met de goedkope koopwoningen die er zijn. Het afstemmen van vraag en
aanbod speelt hierbij een grote rol net als de woonwensen. Uit het woonwensen onderzoek van
USP Marketing Consultancy9 is naar voren gekomen dat de wensen van starters met betrekking
tot de woning en de woonomgeving verschillen van die van doorstromers. Zo hebben starters
onder andere veelal behoefte aan een appartement of portiekwoning of een eengezinswoning
mits het maar een betaalbare woning betreft. Daarnaast zijn de financiële mogelijkheden van de
starter zeer beperkt geworden door de toenemende verscherping van de hypotheekregelgeving.
Hierdoor zijn de banken verplicht de regels bij het verstrekken van een hypotheek onder de loop

6 Dammers E. e.d., Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, Planbureau voor de leefomgeving, NlA Uitgevers, 2007
7 Kastein M., CPO enorm in opmars, De Regie, 2008
8 Groot de N., Steeds lastiger voor starter op huizenmarkt, Telegraaf, 2010
9 Marrewijk, Starters op de woningmarkt in de knel, USP Marketing Consultancy, 2008
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te nemen en deze waar nodig aan te scherpen. Dit vertaald zich in een steeds lager bedrag dat
daadwerkelijk geleend kan gaan worden voor de aanschafvan een koopwoning1o.
Voor de starters kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een kans bieden voor het
betreden van de woningmarkt. Daarentegen zal het ontbreken van een professional, in de vorm
van een adviseur, voor enige problemen kunnen zorgenH. Het is dus van belang te onderzoeken
of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een aantrekkelijke vorm van het betreden van de
woningmarkt is voor de starters op productniveau. Dit hangt af van verschillende kenmerken
waarnaar gekeken dient te worden bij zowel een starterswoning ontwikkeld d.m.v. Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap als bij een starterswoning ontwikkeld door een
projectontwikkelaar.

Probleemstelling

1.3

Uit de probleemschets is onderstaande probleemstelling met bijbehorende deelvragen
geformuleerd:
Welke verschillen zijn er te constateren tussen het product starterswoningen ontwikkeld op de
traditionele manier van projectontwikkeling of door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap?
-------

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

1.3.1 Deelvragen
Om de bovengenoemde probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn er een aantal deelvragen
geformuleerd, opgesplitst in een theoretische en praktische analyse. De deelvragen die ten
grondslag liggen aan de probleemstelling zijn:

Theoretische analyse:
• De starter.
o Wie is de starter?
o Welke subgroepen zijn er binnen de definitie starter?
o Welke kenmerken hebben deze subgroepen?
o Wat zijn de woonwensen van de starter?
o Wat is het besteedbaar inkomen van de starter?
o Wat zijn de woonlasten van de starter?
o Wat is de positie van de starter op de woningmarkt?
•

Traditionele projectontwikkeling vs. CPO
o Welke vormen van projectontwikkeling in de woningmarkt zijn er?
o Definitie traditionele projectontwikkeling?
o Hoe ziet het ontwikkelproces van traditionele projectontwikkeling eruit?
o Wat zijn de kenmerken van traditionele projectontwikkeling?
o Definitie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?
o Hoe ziet het ontwikkelproces van CPO eruit?
o Wat zijn de kenmerken van CPO?
o Wat zijn de verschillen tussen traditionele projectontwikl<eling en CPO?

10
Hilfiger reads the news, Hypotheken straks tot maximaalllZ procent van de waarde van de woning, met een aflossing in de eerste zeven jaar tot 100
procent, november 2010
10 Sanders 8., Voor jan Modaal is koophuis straks een illusie, Telegraaf, december 2010
10 Vastgoedmarkt, Financiën legt hoogte hypotheken aan banden, december 2010
10 Vastgoedmarkt, Minder lenen met hypotheekgarantie, november 2010
11 Kuiteros S., Zelfbouw vergt een lange adem, Trouw, 2010
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Praktijkanalyse:
• Onderzoeksanalyse
o Welke onderzoekmethodiek wordt gehanteerd?
o Welke onderzoekskenmerken worden gebruikt?
o Hoe worden de onderzoekskenmerken geoperationaliseerd?
o Hoe wordt de data verzameld en verwerkt?
o Wat zijn de resultaten uit de verkregen data?
o Welke verbanden kunnen er gemaakt worden?

1.4

Doelstelling

Met deze Master Thesis wordt beoogd een beeld te creëren van de vraag vanuit een bepaalde
doelgroep en het antwoord daarop vanuit een professional, de projectontwikkelaar, of vanuit de
vrager zelf door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Naar aanleiding van het bovengenoemde is de volgende doelstelling geformuleerd:
Het analyseren en vergelijken van starterswoningen ontwikkeld door enerzijds een
projectontwikkelaar en anderzijds door middel van CPO, teneinde te kunnen constateren waar
de mogelijke verschillen zitten tussen beide typen starterswoningen.

Er zal gekeken worden naar het proces van het tot stand komen van een woning. Het proces van
de traditionele projectontwikkeling is ontstaan vanuit de bouwwereld en heeft bepaalde vooren nadelen. Het CPO is ontstaan vanuit het niet aansluiten van het ideaalbeeld van een woning
die bepaalde mensen hebben waardoor ze zelf zijn begonnen met het ontwikkelen van hun eigen
idee. Ook bij dit proces zijn verschillende voor- en nadelen te constateren.
Uit de woonwensen, de vergelijking van de verschillende processen en de praktijkvoorbeelden
komen bepaalde kenmerken die zowel voor de starter als het proces bepalend kunnen zijn voor
het realiseren van een succesvolle starterswoning. Deze kenmerken zullen vervolgens gebruikt
worden voor het analyseren van gerealiseerde woningbouwprojecten die in de markt zijn gezet
als starterswoningen.

1.5

Afbakening

Bij de woningbouwontwikkeling zijn verschillende doelgroepen denkbaar waarvoor de
ontwikkelaar zijn of haar woning ontwikkeld. Zo worden er woningen ontwikkeld voor de
senioren, de starters, de doorstromers etc. Dit onderzoek is gericht op de starter en het
eindproduct, de starterswoning. Daarbij wordt er geanalyseerd wat de wensen zijn van de
starter, hoe het proces van de ontwikkeling doorlopen wordt en of er verschillen zitten tussen
beide eindproducten. Hiervoor zal enerzijds de projectontwikkelaar benadert dienen worden
die starterswoningen hebben ontwikkeld en op de markt hebben gezet en anderzijds starters
collectieven of adviesbureaus die CPO projecten begeleiden.
In de literatuurstudie zal getracht worden een beeld te scheppen van de starter en zijn of haar
mogelijkheden, wensen en situatie. Daarnaast zal het ontwikkelproces van zowel de
projectontwikkelaar als een collectief beschreven en vergeleken worden. Uit de literatuur
kunnen vervolgens kenmerken bepaald worden waarmee woningbouwprojecten met
starterswoningen met elkaar vergeleken kunnen worden.
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Methodiek

In het boek van Baarda en de Goedetz worden drie onderzoekstypen beschreven; verkennend,
beschrijvend en toetsend onderzoek. Dit onderzoek in zijn geheel is verkennend van aard. Dit
omdat er geen sprake is van een scherp geformuleerde hypothese. Het doel is om aan de hand
van verzamelde informatie de verschillen en de samenhang tussen beide ontwikkelmethodes te
verkrijgen.
Stap 1: Literatuuronderzoek
De eerste stap van een literatuuronderzoek zal het formuleren van een onderzoeksrichting zijn.
Vervolgens zal in de onderwerpen die al theoretische aanknopingspunten hebben een
literatuuronderzoek worden verricht. Het literatuuronderzoek is een middel om het
onderzoeksonderwerp in een brede theoretische context te plaatsen. Daarnaast geeft het kennis
ten aanzien van de problematiek die er speelt. Dit gebeurt in de hoofdstukken 2 en 3.
Hoofdstuk 2 gaat in op de inhoud en context van de begrippen; de starter, de woonwensen, de
financiële aspecten van de starter en de mogelijkheden van starter op de woningmarkt. De
vragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord zijn:
o Wie is de starter?
o Welke subgroepen zijn er binnen de definitie starter?
o Welke kenmerken hebben deze subgroepen?
o Wat zijn de woonwensen van de starter?
o Wat is het besteedbaar inkomen van de starter?
o Wat zijn de woonlasten van de starter?
o Wat is de positie van de starter op de woningmarkt?
Hoofdstuk 3 gaat in op de inhoud en context van de begrippen; traditionele projectontwikkeling
en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarbij zullen beide processen beschreven en
vergeleken worden. Vooraf daaraan zullen de verschillende vormen van projectontwikkeling
besproken worden ter algemene informatie. De vragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord
zijn:
Welke vormen van projectontwikkeling in de woningmarkt zijn er?
0
Definitie traditionele projectontwikkeling?
0
Hoe ziet het ontwikkelproces van traditionele projectontwikkeling eruit?
0
Wat zijn de kenmerken van traditionele projectontwikkeling?
0
Definitie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?
0
Hoe ziet het ontwikkelproces van CPO eruit?
0
Wat zijn de kenmerken van CPO?
0
Wat zijn de verschillen tussen traditionele projectontwikkeling en CPO?
0
Stap 2: Praktijkonderzoek
Als gevolg op de bevindingen in de literatuur zal een praktijkverkenning uitgevoerd worden
door middel van verschillende casestudies. Deze zullen vervolgens ingevuld gaan worden in
opgestelde modellen waarmee de verkregen data geanalyseerd kan worden. Dit gebeurt in
hoofdstuk 4. De vragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord zijn:
o Welke onderzoekmethodiek wordt gehanteerd?
o Welke onderzoekskenmerken worden gebruikt?
o Hoe worden de onderzoekskenmerken geoperationaliseerd?
o Hoe wordt de data verzameld en verwerkt?
o Wat zijn de resultaten uit de verkregen data?
12

Baarda, D.B. & M.P.M. de Goede, 2001, Basisboek methoden en technieken. Leiden: Stenfort Kroese
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Welke verbanden kunnen er gemaakt worden?

Stap 3: Conclusie & Aanbevelingen
Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken over de vraag in hoeverre er verschillen
zitten tussen starterswoningen ontwikkeld op de traditionele manier van projectontwikkeling
ten opzichte van starterswoningen die ontwikkeld zijn door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.
In dit hoofdstuk worden tevens aanbevelingen gegeven over mogelijke aanvullingen op dit
onderzoek.

1. 7

Onderzoeksmodel

Hoofdstuk 1
1.
2.
3.
4.
5.

Aanleiding
Leeswijzer
Probleemschets
Probleemstelling & Doelstelling
Onderzoeksopzet

!
Hoofdstuk 2: De starter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoofdstuk 3· Vormen yan WoninKbouwontwikkellpa

Definitie starter
Subgroepen en kenmerken
De woonwensen
Het besteedbaar inkomen
De woonlasten
De starter op de woningmarkt

1.
2.
3.

.
4.

5.

Vormen van projectontwikkeling
Veranderingen in de markt
Traditionele projectontwikkeling
a
Definitie
b.
Proces
c.
Kenmerken
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
a
Definitie
b.
Proces
c.
Kenmerken
Verschillen tussen traditionele projectontwikkeling en CPO

Hoofdstuk 4: Onderzoeksanalyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderzoeksmethodiek
Selectie onderzoekskenmerken
Operationalisering onderzoekskenmerken
Uitvoeren van de analyse
Resultaten onderzoek
Verbanden tussen de resultaten

1
Hoofdstuk 5· Condusjes &Aanbeyelipaen
1.
2.

Antwoord op hoofdvraag
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
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De starter

Inleiding

In dit hoofdstuk staat de starter centraal. Door middel van het definiëren van het begrip 'starter'
zal getracht worden een beeld te creëren waarmee deze doelgroep zo specifiek mogelijk
beschreven zal worden. Om dit te bereiken zal de starter opgedeeld worden in verschillende
subgroepen en zal per subgroep getracht worden de woonwensen te bepalen. Naast de
woonwensen zal ook het besteedbaar inkomen berekend waarmee vervolgens verschillende
hypotheek mogelijkheden vergeleken kunnen worden. Wanneer de starter weet wat hij of zij
kan lenen is ook bekend wat de maandelijkse woonlasten zijn .. Tot slot zal een korte blik
geworpen worden naar het aanbod op de huidige woningmarkt vanuit de bril van de starter.

2.2

De starter

Het begrip starter op de woningmarkt wordt veelal gebruikt zonder daarbij een omschrijving te
geven van wat er nou precies onder het begrip verstaan wordt. Dit leidt ertoe dat er vaak
gesproken wordt over 'de starter' waarmee aangegeven wordt dat het een en dezelfde groep
betreft. In werkelijkheid is het niet helemaal reëel om de starter als een geheel te zien. Zo kan
een starter een jongere zijn die vanuit het ouderlijk huis verhuist naar een zelfstandige
woonruimte. Maar iemand die vanuit het buitenland naar Nederland komt en hier een
zelfstandige woning betrekt kan ook tot een starter gerekend worden 13 . Het begrip is in feite een
containerbegrip en omvat allerlei verschillende mensen die op verschillende manieren starten
op de woningmarkt. Het grootste onderscheidt hierin te maken is of de starter gaat kopen of
huren. Voor dit onderzoek is bepaald dat het een koopstarter betreft.
2.2.1 Definitie starter
In de literatuur worden verschillende definiëringen gegeven voor het begrip starter. Door
middel van een aantal van deze definiëringen te combineren en de essentie van de
omschrijvingen eruit te halen, zal 'de starter' gedefinieerd worden. De definiëring die hieruit
ontstaat is van belang voor het vervolg van dit onderzoek. Verschillende definiëringen uit de
literatuur zijn:
1.

Een 'starter' op de koopwoningenmarkt wordt door Senter Novem gedefinieerd als een
eenpersoons- of meerpersoonshuishouden dat op zoek is naar een zelfstandige woning
vanuit een situatie van onzelfstandig wonen14.

2.

Het ministerie van VROM hanteert een andere definitie, volgens haar is een starter op de
koopwoningenmarkt iemand die:
•
voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koopwoning, of
•
al zelfstandig in een huurwoning woont en doorstroomt naar een eerste
koophuis, of
•
zijn of haar huurhuis koopt.
In de definitie van het ministerie van VROM is een starter dus niet noodzakelijk een
jongere 1s.

13 Ruimtevolk, "De starter bestaat helemaal niet", Woningmarkt- Stad & Wijken, 2008
l4 Senter Novem: "Feiten rond starterswoningen in de huur- en koopsector" mei 2006
lS Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d.
2 oktober 2006
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Een huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig woonde en na verhuizing
hoofdbewoner van een woning is16.
Dit kan op de volgende manieren:
•
Een huishouden dat nieuw gevormd is (huwelijk, samenwonen, zelfstandig
wonen).
•
Een huishouden dat geïmmigreerd is.
•
Een huishouden dat uit een onzelfstandige woning naar een zelfstandige woning
verhuisd is.

4. Een starter is een huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig woonde en daarna
hoofdbewoner van een woning is17.
5.

Een starter wordt door het Ministerie van VROM gedefinieerd als een huishouden dat is
verhuisd binnen Nederland zonder een lege woning achter te laten óf laat als
hoofdbewoner een bewoonde (huur)woning achter (bijvoorbeeld als gevolg van een
scheiding) óf laat een sloopwoning achter die binnen twee jaar wil verhuizen en al
minimaal een half jaar actief op zoek is en binnen een jaar een passende woning zou
accepteren.1a

6.

Starters zijn meerderjarige personen die op zoek zijn naar een zelfstandige koop- of
huurwoning, na verhuizing geen koopwoning achterlaten en ook niet binnen de
huursector doorstromen19.

Uit bovenstaande omschrijvingen van 'de starter' is voor dit onderzoek de volgende algemene
definiëring geformuleerd waarbij vooraf is vastgesteld dat het een starter betreft die de
koopwoningmarkt betreedt;
Een koopstarter is een één- of tweepersoonshuishouden dat door middel van verhuizing een
zelfstandige woonruimte zoekt en daarbij, alleen of samen, geen zelfstandige woonruimte achter
laat

Bovenstaande definiëring van de starter zegt verder niet veel over wat de starter nou wenst en
welke mogelijkheden, financieel gezien, de starter heeft. Om de wensen en financiën van de
starter te kunnen vaststellen is het zaak om de term 'starter' te verdelen in subgroepen, elk met
eigen kenmerken en wensen. Het verdelen van 'de starter' in subgroepen kan gedaan worden
aan de hand van verschillende criteria waaronder leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, huidige
woonsituatie, woonwensen, leefstijlen, et cetera. In de volgende paragraaf zal hier verder op
ingegaan worden.

2.3

Subgroepen en kenmerken van de starter

Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven is het van belang om de starter te verdelen in
subgroepen om zo nog specifieker te kunnen aangeven wat de desbetreffende woonwensen en
financiële mogelijkheden zijn. Starters kunnen 18 jaar zijn en net klaar met hun opleiding, maar
ook 25 jaar en afgestudeerd de woningmarkt betreden. Daarnaast is er een trend te zien waarbij
starters langer thuis blijven wonen ondanks dat ze een baan hebben2°. Er kan bij deze groep van
16 Kernpublicatie Woononde!"Zoek Nederland 2006 (VROM, 2006)
17 Ministerie van VROM(Wonen Wijken & Integratie) / Centraal

Bureau voor de Statistiek: 'Het wonen overwogen, De resultaten van het

WoonOnderzoek Nederland 2009" maart 2010
18 Ministerie van VROM
19 Starters Vereniging, Dynamischjong Drimmelen- Starten, september 2007
20 Boogaard R. e.a., 2009, De starter aan zet, INBO
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uitgegaan worden dat wanneer ze de woningmarkt betreden, meer hebben gespaard dan
bijvoorbeeld iemand die net klaar is met zijn of haar opleiding en een koopwoning zoekt. In
verschillende onderzoeken21 22 23 24 wordt uitgegaan van 7 subgroepen die gezamenlijk tot de
starter behoren. ledere subgroep heeft zijn eigen leefstijl, levensfase, wensen en financiële
mogelijkheden. In dit onderzoek zullen deze subgroepen gebruikt worden om te kunnen bepalen
wat de verschillende woonwensen en financiële mogelijkheden zijn van 'de starter'.
Deze 7 subgroepen zijn;

•
•
•
•
•
•
•

Jeugdige mobiel
Jonge traditioneel
Klimmer
Vliegende starter
Laatbloeier
Herstarter
Bemiddelde herstarter

Zoals hierboven is te zien wordt ook de herstarter en de bemiddelde herstarter tot de doelgroep
gerekend. Deze twee subgroepen sluiten echter niet aan bij de definiëring van de starter die is
geformuleerd in de vorige paragraaf. Deze subgroepen komen niet uit een situatie van
onzelfstandig wonen. De herstarter en bemiddelde herstarter komen voort uit een scheiding en
hebben vaak al kinderen. Daarnaast komen ze uit een zelfstandige woningsituatie waardoor
deze twee subgroepen niet verder meegenomen worden in dit onderzoek.
De kenmerken van de overige 5 subgroepen zijn hieronder weergegeven. Deze kenmerken25
26zijn van belang voor verder onderzoek met betrekking tot de woonwensen en de financiële
mogelijkheden.
Klimmer
[eugdige mobiel
• 30 tot 35 jaar
• 18tot25jaaroud
• Laag tot middelbaar opgeleid
• Laag tot middelbaar opgeleid
• Laag tot midden inkomen
• Laag inkomen
• Verhuist vanuit ouderlijk huis
• Verhuist vanuit ouderlijk huis
• Zoekt een woning voor zichzelf
• Zoekt een woning voor zichzelf
Vliegende starter
longe traditioneel
• 20 tot 30 jaar
• 20 tot 30 jaar oud
• Middelbaar tot hoog opgeleid
• Laag tot middelbaar opgeleid
• Midden inkomen (potentie tot groei)
• Laag tot midden inkomen
• Verhuist vanuit ouderlijk huis of
• Verhuist vanuit ouderlijk huis
vanuit studentenkamer
• Zoekt een woning om te gaan samenwonen
• Zoekt een woning voor zichzelf of om
met partner en eventueel toekomstige kinderen
te gaan samenwonen met partner
Laatbloeier
• Ouder dan 30 jaar
• Laag tot middelbaar opgeleid

21 Boogaard R. e.a., 2009, De starteraan zet, INBO
22 Stadsregio Rotterdam, 2009, Klaar voor de starter, INBO, Rotterdam
23 Visser M, 2008, Scriptie: Starters in Groningen: Op zoek naar luchtkastelen , Rijksuniversiteit Groningen, Master Vastgoedkunde
24 Vereniging Eigen Huis, Onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt, oktober 2006
25 Boogaard R. e.a., 2009, De starter aan zet, INBO
26 Stadsregio Rotterdam, 2009, Klaar voor de starter, INBO, Rotterdam
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Laag tot midden inkomen
Verhuist vanuit ouderlijk huis
Zoekt een woning voor zichzelf

Binnen de kenmerken van bovengenoemde subgroepen wordt er gesproken over een laag,
middel en hoog opleidingsniveau. Om hier een opleidingsniveau aan te kunnen toevoegen is
gebruikt gemaakt van de verdeling van het Standaard Onderwijs Indeling (SOl) van het CBS. In
het onderzoek van de SOl wordt de volgende verdeling gemaakt27 :
• Laag opleidingsniveau - Vmbo en Mbo 1 t/m 4
• Middel opleidingsniveau - Hbo en WO bachelor
• Hoog opleidingsniveau -WO Master en doctor
Aan de hand van bovenstaande opleidingsverdeling is het mogelijk te bepalen wat het bruto
startsalaris per jaar is. Uit verschillende bronnen is gebleken dat er, net als bij de
opleidingsverdeling, ook een inkomensverdeling is. In de tabel 1 is deze inkomensverdeling
gekoppeld aan het opleidingsniveau en daarbij het bruto jaarinkomen als startsalaris voor de
starter op de arbeidsmarkt2B29 30:
Inkomensniveau

Opleidingsniveau

Bruto inkomen per jaar

Laag inkomen
Middel inkomen
Hoog inkomen

Laag
Middel
Hoog

€ 7.685 • € 20.390
€ 20.390. € 29.773
€ 29.773. € 32.500

Percentage van
Nederland dat hiertoe
behoort
40%
40%
20%

Tabe/1: Opleidingsniveau naar startsalaris (Frankin, 2010)

Aan de hand van de hierboven genoemde inkomensverdeling zullen de subgroepen starters
onderverdeeld worden om uiteindelijk te kunnen bepalen waar de starter financieel toe in staat
is in de huidige woningmarkt.
2.3.1 De woonwensen van de starters
In verschillende onderzoeken31 32 33 zijn interviews gehouden met starters. Een overzicht van de
gestelde vragen en antwoorden zijn toegevoegd in bijlage 1. Uit deze interviews zijn per
subgroep de woonwensen naar voren gekomen die gebruikt zullen worden in dit onderzoek.
Hieronder zijn de woonwensen van de subgroepen kort samengevat.

/eugdige mobiel
De jeugdige mobiel betreedt het liefst de woningmarkt doormiddel van het huren van een
appartement in een groot dorp of middelgrote stad. Daarbij wil de jeugdige mobiel een grote
woonkamer aan de straatkant en daarbij nog een grote slaapkamer. Ook een extra kamer is zeer
gewenst in tegenstelling tot een buitenruimte. De locatie van de woning is gewenst in de nabijheid
van winkels voor dagelijkse boodschappen en sportvoorzieningen. Tot slot heeft de jeugdige
mobiel een lichte voorkeur voor wonen met vergelijkbare leefstijlen.

27 SOl, De niveau-indeling 2006, vierde editie 2009
28 Het minimum loon www.gemiddeld-inkomen.nl

29 CBS, Sociaaleconomische trends- Statistisch kwartaalblad over arbeidsmark~ sociale zekerheid en inkomen 3e kwartaal 1010, Den Haag. 2010
30 CPB, Bruto modaal inkomen in Nederland, december 2009
31 Boogaard R. e.a., 2009, De starter aan zet, INBO
32 Stadsregio Rotterdam, 2009, Klaar voor de starter, INBO, Rotterdam
33 Vereniging Eigen Huis, Onderzoek naar starters op de kaopwoningmar~ oktober 2006
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longe traditioneel
De subgroep jonge traditioneel richt zich voornamelijk op de koopsector. Hierin is hijfzij op zoek
naar een tussenwoning of appartement gelegen in een dorp. Het liefst woont de jonge traditioneel
in een straat of hofje en is er geen voorkeur voor een specifieke wijk. Wel de aanwezigheid van
winkels voor de dagelijkse boodschappen, sportvoorzieningen en basisscholen/kinderopvang zijn
van groot belang bij de keuze van een woning. Wat betreft de indeling van de woning is een
grote woon- en slaapkamer zeer belangrijk. Ook een tuin, ongeacht de grote, en een garage is een
wens. Tot slot vindt de jonge traditioneel het belangrijk dat er intensief contact met de buren
moet kunnen plaatsvinden.
Laatbloeier
De laatbloeier heeft een sterke voorkeur voor een koopwoning in een landelijk gebied. Daarbij
gaat de voorkeur uit naar een tussenwoning, hoekwoning of appartement. Het belangrijkste aan
de woning is een grote woonkamer aan de achterzijde van de woning. Verder is een openbare
parkeerplaats gewenst en is er een lichte voorkeur voor het wonen met vergelijkbare leefstijlen.
In de directe omgeving van de woning is de aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse
boodschappen, horeca en sportvoorzieningen belangrijk.
Klimmer
De klimmer is voornamelijk op zoek naar een tussenwoning of appartement in het duurdere
huursegment maar is ook geïnteresseerd in de koopsector. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een
ligging in een van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht) aan de
straat of aan het water. Voorzieningen als winkels voor de dagelijkse boodschappen is een pre in
de directe omgeving. Ook sportvoorzieningen, horeca en culturele voorzieningen zijn belangrijk.
Wat betreft de indeling van de woning gaat de grootste voorkeur uit naar een grote woonkamer
en het aantal kamers, daarbij is en buitenruimte in de vorm van een balkon/terras of tuin ook
belangrijk.
Vliegende starter
De vliegende starter richt zich voornamelijk op stedelijke woonlocaties in of rond het centrum
van grote steden. De locatie van de woning is van groot belang voor hen. Het liefst woont de
vliegende starter in de nabijheid van winkels, sportvoorzieningen en horeca om de sociale
aspecten op peil te houden. Wat betreft de woningtype ligt de voorkeur niet echt bij stedelijke
vormen. Naast een appartement zijn ookgrondgebonden woningen zeer in trek. Dit in combinatie
met een eigen parkeerplek en een tuin zijn kenmerken die van groot belang zijn. Lettend op de
indeling van de woning is een grote woonkamer, het liefst aan de straatkant, zeer gewenst
evenals een extra kamer voor bijvoorbeeld een werkplek of met het oog op de toekomst in
verband met uitbereiding van het gezin.
2.3.2 Het besteedbaar inkomen van de starters
Voor de laag opgeleide starter, de jeugdige mobiel, de jong traditioneel en de klimmer, gelde
uiteraard andere inkomens dan de hoger opgeleiden, de jonge traditioneel, de klimmer, de
vliegende starter en de laatbloeier. In bijlage 2 zijn de startinkomens van MBO, HBO en WO
afgestudeerde weergegeven.
Het gemiddelde bruto maansalaris van een Mbo 'er
bedrag van € 1.233,- per maand. Aan de hand
Onderzoek, wordt bij de berekening van het bruto
maandsalaris. Hiervan uitgaande betekent dit voor
bruto en € 16.029,- netto per jaar.
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Het gemiddelde bruto maandinkomen van een Hbo'er ligt op € 2.125,- wat neerkomt op circa €
1.590,- netto en voor de academicus € 2.625,- bruto en € 1.900,- netto34. Daarnaast is gebleken
dat uit het onderzoek van SEO naar werk en inkomen dat 40% van de werkende Hbo'ers een
winst- of eindejaaruitkering ontvangt naast het bruto jaarsalaris tegen 44% voor de academici.
Hiervan uitgaande wordt er voor de berekening van het bruto jaarinkomen gebruik gemaakt van
13x het maandsalaris. Dit komt neer op een bruto jaarsalaris voor de Hbo'er van € 27.625,(20.670,- netto) en voor de academicus € 34.125,- (24.700,- netto).
Nu bekend is welke subgroepen starters er zijn en tot welk inkomens- en opleidindingsniveau ze
behoren, is voor dit onderzoek onderstaande verdeling vastgesteld, zie tabel2:
Subgroep

Inkomensklasse

Bruto jaarinkomen

Netto Jaarinkomen

Jeugdige moblel

Laag inkomen

€ 19.175,-

€ 16.029,-

Jong traditioneel

Middel inkomen

€ 27.625,-

€ 20.670,-

Laatbloeier

Middel inkomen

€ 27.625,-

€ 20.670,-

Klimmer

Middel inkomen

€ 27.625,-

€ 20.670,-

Vliegende starter

Hoog inkomen

€ 34.125,-

€ 24.700,-

Tabel2: Netto bestedmg per subgroep starter per Jaar (Frankm, 2010)

2.3.3 De woonlasten van de gedefinieerde starter
Het NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, heeft in de gedragscode hypothecaire
financieringen verschillende woonlastpercentages opgesteld die zijn gekoppeld aan een bruto
jaarinkomen. Woonlastpercentages geven .het maximale deel van het bruto jaarinkomen aan dat
besteedt kan worden aan de woonlasten. In deze gedragscode 3s, die sinds januari 2008 actief is,
is een overzicht opgenomen waarin de normen financieringslastpercentages 2011 staan
vermeld. Voor de startsalarissen, die eerder zijn genoemd, gelden de volgende
woonlastpercentages 36 bij een rentepercentage van 4,7% 3' , zie tabel3:
Bruto salaris per jaar

Woonlastpercentage (van
bruto salaris per maand)

Bruto bedrag voor besteding
woonlasten per maand

€ 19.175,- (MBO)

22,2%

€ 355,-

€ 27.625,- (HBO)

29,4%

€ 677,-

€ 34.125,- (WO)

29,4%

€ 836,-

Tabel3: Woonlastenpercentage van bruto maandsalaris (NlBUD, 2011)

De gedragscode, waarmee bovengenoemde woonlastpercentages zijn bepaald, is door alle
hypotheekverstrekkers in Nederland ondertekend om zorgvuldige advisering te waarborgen.
Hypotheekverstrekkers zijn verplicht zich hier aan te houden bij het vaststellen van de
maximale hypotheeksom. Doel van de gedragscode is onder meer om consumenten te
beschermen tegen te hoge hypotheekschulden 3s.
Net als de woonlastenpercentages zijn ook maximale hypotheeksommen gekoppeld aan het
bruto jaarinkomen van een werkend persoon. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de
gedragscode hypothecaire financieringen. Voor het berekenen van de hoogte van de
leencapaciteit wordt altijd uitgegaan van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 30
34 Loonwijzer 2010
35 NJBUD, Gedragscode hypothecaire financieringen, Nederlandse vereniging van Banken, Utrecht, 2008
36 NJBUD, Overzicht narmenfinancierlngspercentages 2011, Nederlandse vereniging van Banken, Utrecht, 2008
37 www.dehypotheker.nl ( adviesrente voor 10-jaarstariefvan hypotheken met NHG)
38 NJBUD, Een betaalbare hypotheek: Nu en straks, Utrecht, 2010
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jaar39. Het bedrag aan aflossing wordt daarbij 30 jaar lang als constant verondersteld. Het
maximale bedrag dat aan hypotheek afgesloten kan worden is onafhankelijk van de
afloss ingsvorm. Bij de annuïteitenhypotheek betaalt men iedere maand hetzelfde bedrag aan
hypotheek. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. Bij de start van het aflossingstermijn wordt
minder afgelost per maand alleen betaald men meer rente en aan het einde van de periode lost
men meer af per maand maar betaalt minder rente. De optelsom van aflossing en rente wordt bij
deze hypotheekvorm iedere maand gelijk gehouden. In tabel 4 staat weergegeven wat een
alleenstaande starter met een bepaald startsalaris aan hypotheek maximaal kan lenen.
Bruto salaris per jaar

Rentepercentage
november 2010 40

Woonlastpercentage (van bruto
salaris per maand)

Hypotheeksom

€ 19.175,· (MBO)

4,7%

22,2%

€ 68.087,-

€ 27.625,· (HBO)

4,7%

29.4%

€ 129.745,-

€ 34.125,· (WO)

4,7%

29,4%

€ 160.273,-

Tabe/4: Maximale hypotheeksom adv bruto jaarsalaris (NIBUD, 2011)

Naast een alleenstaande starter zijn er nog andere huishoudensamenstellingen mogelijk. Zoals
de definitie van de starter al aangeeft bestaat de mogelijkheid dat de starter in een één- of
tweepersoonshuishouden de koopwoningmarkt betreedt. Met behulp van het opleidingsniveau,
waaraan het maximale leenbedrag gekoppeld zit, zullen verschillende samenstelling berekend
worden. Wanneer de tweede persoon van het huishouden geen inkomen geniet valt deze,
financieel gezien, onder de eenpersoonshuishouden. In tabel 5 zijn de verschillende mogelijk
samenstellingen, aan de hand van het inkomensniveau, weergegeven.
Situatie inkomen

La a
La a
Laa
Mlddel
Middei+Laa

Totale bmto Inkomen
€ 19.175,€38.350 € 46.800,€ 53.300-

Woonlasten
22,2%
22,2%
29.4%
294%

H otheeksom
€ 68.087,€ 136.174,·
€ 197.832,€228.360-

€
€
€
€

294%
29,4%
29,4%
29,4%

€
€
€
€

129.745·
197.832,259.490290.018,-

29.4%
294%
29,4%
294%

€
€
€
€

160.273,228.360,·
290.018,320.546-

27.625 46.800,55.25061.750,-

€ 34.125,€53.300,€ 61.750,€68.250Tabe/5: Maximale hypotheeksom (Frankin, 2011)

In Nederland wordt er gemiddeld een derde van het inkomen besteed aan woonlasten. Dit is
beduidend hoger dan in de rest van Europa waar het gemiddelde ligt op net iets meer dan een
vijfde41. Uit een onderzoek naar de kosten van wonen in Europa42 blijkt dat de Nederlanders
gemiddeld 30,9% besteden aan de woonlasten in vergelijk met 22,2% Europees gezien.
Wanneer men een nieuwe woning betrekt komen er veel kosten om de hoek kijken. De huur of
hypotheekrente, energielasten, verzekeringen, belastingen en onderhoud zijn enkele
voorbeelden hiervan. Kopers krijgen hierbij financiële compensatie door middel van de
hypotheekrenteaftrek en sommige huurder kunnen gebruik maken van huursubsidie. Ondanks

NIBUD, Een betaalbare hypotheek: Nu en straks, Utrecht, 2010
40 www.dehypotheker.nl (adviesrente voor 10-jaarstariefvan hypotheken met NHG)
41 Verduijn G.,Woonlasten in Nederland hoogste van Europa, RNW, augustus 2010
42 Özdermir E. & Ward T., Housing and Sociallnclusion, European Commission, November 2009
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deze financiële hulpmiddelen zijn de lasten in Nederland nog steeds hoger dan in de rest van
Europa.

De starter op de woningmarkt

2.4

De huidige woningmarkt zit op slot. De stijgende prijzen van koopwoningen de afgelopen jaren,
samen met de economische recessie, hebben ertoe geleid dat de doorstroming van een
huurwoning naar een koopwoning wordt vertraagd 43 . Het eerste kwartaal van 2011 is echter
een van de slechtste kwartalen sinds het dieptepunt van de economische crises volgens NVMvoorzitter Ger Hukker44. Het aantal door NVM-Makelaars verkochte woningen bleef steken op
21.536. De prijs van de gemiddeld verkochte woning lag met € 227.000,- 1 procent lager dan in
het laatste kwartaal van 2010.
De woningmarkt werkt naar behoren als er voldoende doorstroming is 45 . Als mensen die een
woning hebben, verhuizen naar een andere woning, krijgen starters op de woningmarkt meer
kans. Dit geldt niet alleen voor bewoners die naar een grotere woning verhuizen. Ook ouderen
die juist naar een kleinere woning verhuizen, kunnen de doorstroming bevorderen. Om de
starter te helpen bij het aanschaffen van een koopwoning zijn er verschillende instrumenten die
ervoor zorgen dat de starter de koopsom kan betalen of dat de risico's, bij het eventueel niet
meer kunnen betalen van de hypotheek, beperkt worden.
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen. De NHG kan verkregen worden bij het afsluiten van een hypotheek voor de aanschaf
van een koopwoning enjof als een woning verbouwd gaat worden. De gehele koopsom en alle
bijkomende kosten worden onder NHG gefinancierd. Hierbij wordt een rentetarief aangeboden
dat onder het normale tarief ligt.
Bij een hypotheek met NHG krijgt de geldverstrekker gegarandeerd het totale hypotheekbedrag
terug indien de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden. Daarbij kan de
geldverstrekker in het uiterste geval de woning verkopen. Dit is een gedwongen verkoop. Het is
mogelijk dat het huis bij gedwongen verkoop minder opbrengt dan het bedrag dat geleend is in
de vorm van een hypotheek. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat ervoor garant
dat de gehele schuld wordt betaald aan de geldverstrekker. Hierdoor wordt de schuld bij de
geldverstrekker afgelost maar verplaatst de schuld zich naar de eerdergenoemde stichting. Deze
stichting spreekt vervolgens met de koper een betalingsregeling af om deze schuld terug te
betalen. Daarentegen is het ook mogelijk indien de koper, naar het oordeel van de stichting, geen
schuld heeft aan de gedwongen verkoop en heeft meegeholpen de restantschuld zo veel mogelijk
te beperken, kan de stichting de restantschuld kwijtschelden. Voor het verkrijgen van de NHG is
de koper een eenmalige provisie van 0,55% van het te lenen bedrag verschuldigd aan de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Er zijn echter verschillende voorwaarden waaraan
men dient te voordoen voor het verkrijgen van de NHG. Deze voorwaarden 46 zijn:
•
•
•

De totale kosten voor de aankoop van de woning mogen niet meer bedragen dan €
350.000,- (tot 1 Jan 2011);
De hypotheeklasten mogen niet hoger zijn dan het vastgestelde percentage van het
inkomen die zijn bepaald door het Nibud;
Men is verplicht een taxatie rapport op te laten stellen door instituten die door de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zijn erkend.

43 Ras M. e.d., Kopers in de knel, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2010
44

Lugt van der H., NVM: Woningmarkt nog niet uit dal, NRC, 7 april2011

45 Hoek van T., Hervorming van de woningmarkt, EIB, november 2009
46 NlBUD, Een betaalbare hypotheek: Nu en straks, Utrecht, 2010
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De starterslening is een tweede instrument dat ervoor zorgt dat de starter de mogelijkheid
wordt geboden een koopwoning aan te schaffen. In 2007 is door het ministerie van VROM een
potje gereserveerd waarmee de starter een extra leenbedrag kan krijgen bij de aanschafvan een
koopwoning47. Eind 2010 is echter dit potje volledig verbruikt en heeft als gevolgen dat het
steeds lastiger wordt voor de starter een huis te kopen. Ondanks dat het potje leeg is zijn er een
aantal gemeenten die, via de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), nog steeds een
starterslening kunnen aanbieden zonder bijdrage van het Rijk48. Starters kunnen voor een
starterslening in aanmerking komen als de totale koopsom van de woning hoger is dan het
maximale bedrag dat zij volgens de normen van de NHG kunnen lenen. Het is een lening naast de
bestaande hypotheek. Bij een starterslening wordt een lening afgesloten waarbij de eerste drie
jaar geen rente en aflossing betaalt hoeft te worden. Na die drie jaar wordt wel rente en aflossing
betaald indien de financiële situatie dit toelaat. Uiteindelijk moet de gehele lening worden
afgelost op het moment dat de woning verkocht wordt.
Iedere gemeente bepaalt zelf onder welke voorwaarden iemand voor een starterslening in
aanmerking komt. Dit kunnen bijvoorbeeld voorwaarden zijn over de maximale hoogte van de
lening, het type woning, een omschrijving van een starter of de maximale prijs van de woning. In
ieder geval geldt wel dat de lening met NHG moet zijn afgesloten.
Ondanks verschillende instrumenten is het voor de starter heel erg moeilijk de
koopwoningmarkt te betreden. Onlangs verschenen er verschillende berichten49 5o 51 waarin de
aanscherping van de hypotheekregelgeving werd verkondigd. Hierbij worden de banken
verplicht de regels bij het verstrekken van een hypotheek onder de loop te nemen en deze waar
nodig aan te scherpen. Dit is een gevolg van de nieuwe toeziehtsregels van Base) 3 die ervoor
moet zorgen dat de banken veiliger worden52. Dit vertaald zich in een steeds lager bedrag dat
daadwerkelijk geleend kan gaan worden voor de aanschaf van een koopwoning. Op verzoek van
de Nibud53 is het noodzakelijk de hypotheekregelgeving aan te scherpen. 'Huishoudens hebben
minder geld om hun hypotheeklasten mee te betalen. 'De koopkracht daalt door de stijging van de
pensioenpremies en de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. Ook daalt de
algemene heffingskorting en de arbeidskorting en vallen mensen eerder in de hoogste
belastingschijf Deze veranderingen hebben een relatief groot effect bij een Jaag inkomen en
werken in mindere mate door bij hogere inkomens'

2.5

Conclusie

Voor dit onderzoek is de volgende definitie gegeven aan de starter;
"Een koopstarter is een één- of tweepersoonshuishouden dat door middel van verhuizing een
zelfstandige woonruimte zoekt, en daarbij, alleen of samen, geen zelfstandige woonruimte
achter laat."
- - - -

-

----------------

----------

Vervolgens is de starter onderverdeeld in vijf subgroepen, de Jeugdige Mobiel, de Jonge
Traditioneel, de Klimmer, de Vliegende Starter en de Laatbloeier, die ieder zijn eigen specifieke

47 Groot deN., StJ!eds lastrger
. W>Or starter op hurzenmarkt,
.
Telegraaf, 2010
48

Minister van Middel koop, Van Mlddelkoop roept Aedes op starter te helpen, juni

2010

49 Hilfiger reads the news, Hypotheken strakstat maximaal 112 procent van de waarde van de woning, met een aflossing In de eerste zeven jaar tot 100
procent, november 2010

50 Sanders B., Voor jan Modaal is koophuis straks een illusie, Telegraaf, december 2010
51 Vastgoedmarkt, Financiën legt hoogte hypotheken aan banden, december 2010
52
Horde de C. & Lalkens P, Langere hypotheken duurder, Financieel Dagblad, 2011
53 Vastgoedmarkt, Minder lenen met hypotlreekgorantie, november 2010
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woonwensen hebben die belangrijk zijn voor het vervolg van dit onderzoek. De belangrijkste
woonwensen van de vijf subgroepen starters zijn:
[eugdige mobiel
• Huur afkoopsector
• VON max. €150.000
• Appartement
• Groot dorp of middelgrote stad
• grote woonkamer
• grote slaapkamer
• extra kamer is zeer gewenst in tegenstelling tot een buitenruimte
• nabijheid van winkels en sportvoorzieningen
longe traditioneel
• Koopsector
• VON max. €150.000
• Tussenwoning of appartement
• Dorp
• Grote woon- en slaapkamer
• Tuin
• Winkels, sportvoorzieningen en basisscholen/kinderopvang
Laatbloeier
• Koopsector
• VON max. €200.000
• Tussenwoning, hoekwoning of appartement
• Landelijk gebied
• Grote woonkamer
• Winkels, horeca en sportvoorzieningen
Klimmer
• Huur of koopsector
• VON max. €200.000
• Tussenwoning of appartement
• Vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht)
• Grote woonkamer
• Aantal kamers
• Balkon/terras of tuin
• Winkels, sportvoorzieningen, horeca en culturele voorzieningen
Vliegende starter
• Koopsector
• VON max. €250.000
• Grondgebonden woningen
• Stedelijke woonlocaties
• Grote woonkamer
• Extra kamer
• Een tuin
• Winkels, sportvoorzieningen en horeca
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Naast de woonwensen zijn ook de woonlasten van groot belang. Hieruit is opgemaakt wat het
maximale hypotheekbedrag is dat geleend kan worden voor de aanschaf van een nieuwbouw
woning. In tabel 6 is kort weergegeven wat een één- of tweepersoonshuishouden met
verschillende opleidingsniveaus kan lenen.
Situatie inkomen

Tolale bruto Inkomen

Woonlasten

Laag

€ 19.175,-

22,2%

€ 68.087,-

Laag+Laag
Laag+ Middel

€ 38.350,-

22,2%

€ 136.174,-

€ 46.800,-

29,4%

€ 197.832,-

Laag+ Hoog

€ 53.300,-

29,4%

€ 228.360,-

Middel

€ 27.625,-

29,4%

€ 129.745,-

Middel + Laag

€ 46.800,-

29,4%

€ 197.832,-

Middel + Middel

€ 55.250,-

29,4%

€ 259.490,-

Middel + Hoog

€ 61.750,-

29,4%

€ 290.018,-

Hoog

€ 34.125,-

29,4%

€ 160.273,-

Hoog +Laag

€ 53.300,-

29,4%

€ 228.360,-

Hoog+ Middel

€ 61.750,-

29,4%

€ 290.018,-

Hoog +Hoog

€ 68.250,-

29,4%

€ 320.546,-

Tabe/ 6: Maximale hy potheeksom (Frankin, 2010)

Het maximale leenbedrag voor de aanschaf van een koopwoning is enorm afgenomen in
vergelijk met een jaar eerder. Het gevolg is dat de huidige woningmarkt op slot zit en de
doorstroming, dat bevorderlijk is voor een gezonde woningmarkt, wordt vertraagd. De starter
heeft hier absoluut geen profijt van. Veelal zijn de koopwoningen te duur waardoor het voor de
starter bijna onmogelijk wordt de koopwoningmarkt te betreden. Echter zijn er wel
verschillende instrumenten als de NHG en de starterslening, waarmee de koop van een
starterswoningen bevordert kan worden. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken de
starter financieel te ondersteunen waardoor de koop van een woning mogelijk wordt.
Uit de literatuur die behandeld is in dit hoofdstuk zijn de eerste bruikbare kenmerken bekend
geworden. Deze kenmerken zullen in de praktijkanalyse toegepast worden bij het analyseren
van de referentiewoningen ontwikkeld op de traditionele manier en ontwikkeld door middel
van CPO. De kenmerken die door de subgroepen starters als belangrijk ervaren worden zijn:
Kenmerken:
• Type woning
• VON prijs
• Oppervlakte woonkamer
• Oppervlakte slaapkamer
• Extra kamer
• Buiten ruimte
• Locatie
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Traditionele projectontwikkeling vs. CPO

Inleiding

Nu beschreven en bekend is wat er wordt verstaan onder de starter en wat de wensen en
mogelijkheden zijn, zal in dit hoofdstuk beschreven worden welke keuze de starter heeft om een
woning te kopen. Vervolgens zullen de termen traditionele projectontwikkeling en Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap besproken en vergeleken worden met elkaar. Hierbij zullen
beide termen gedefinieerd worden en zullen voor beide vormen het ontwikkelproces
schematische worden weergegeven en toegelicht.

3.2

Vormen van projectontwikkeling in de woningmarkt

Er zijn drie ontwikkelmethoden te onderscheiden door middel van de mate van zeggenschap en
het moment waarop de consument betrokken wordt bij de ontwikkeling van een
woningconcept De methoden die worden onderscheiden zijn: 'ontwikkelen door de consument',
'ontwikkelen met de consument' en 'ontwikkelen voor de consument', voor uitleg hierover zie
bijlage 3. In figuur 1 zijn de drie methoden onder elkaar gezet en geeft het groen vlak de mate
van zeggenschap aan.

(C)PO
Volledige vriJheld ats gezamenliJk opdrachtgever

}Do..

.I

t

Medeopdrachtgeverschap
Invloed op bouwplan en keuze uit opties

Consumentgericht ontwikkelen

~

Met

_consument

Keuze reeds u ontwikkelde en afgepriJsde opties

Tradit ionele proj ectontwikkeling
}

Beperkte keuze (meer&mtnderwerk)

Voor de consument

Mate van zeggenschap
Figuur 1: Ontwikkelmethoden in combinatie met de zeggenschap. (Kasteln M., 2009)

In het model worden de drie manieren van het ontwikkelen van woningbouw getoond.
Daarnaast wordt aangegeven wat de zeggenschap is van de consument binnen het
ontwikkelproces. Impliciet kan dit betekenen dat de keuzes die de consument heeft bij de
ontwikkeling van de toekomstige woning, om zijn of haar woonwensen te verwezenlijken, hoger
liggen wanneer de zeggenschap toeneemt. Het model laat zien dat de toekomstige bewoner bij
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap de meeste zeggenschap heeft in vergelijking met de
traditionele projectontwikkeling, consumentgericht ontwikkelen en mede-opdrachtgeverschap.
Zoals in de aanleiding van dit onderzoek al is beschreven hebben we te maken met een
veranderende woningmarkt. Sinds de jaren 90 zijn de effecten van de individualisatie ook op de
woningmarkt te bemerkens4• Dit is onder meer te zien in de nota "Mensen, wensen, wonen" die
door het Ministerie van VROM in het jaar 2000 is uitgegeven. In deze nota staat de keuzevrijheid
voor consumenten voorop.

54 RIGO Research en Advies, Toekomst voor consumentgericht ontwikkelen. Amsterdam, 2003
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Projectontwikkelaars proberen in te spelen op deze wens van de overheid, het gebrek aan
kennis van de consument en de wens van de consument om meer invloed uit te oefenen op hun
toekomstige woning, door middel van consumentgerichte projectontwikkeling. Er zijn drie
verschillende typen van consumentgerichte projectontwikkeling, zie bijlage 4, namelijk: Coformatie, Co-productie en Co-creatie. Bij consumentgerichte projectontwikkeling blijven de
voordelen van projectmatig ontwikkelen, zoals schaalvoordelen, kennis van de
projectontwikkelaar en financieringsvoordelen behouden, maar krijgt de consument meer
zeggenschap in hun toekomstige woning. Deze mate van zeggenschap kan uitstrekken van een
aantal opties tot uitbreiding tot vrijwel volledige vrijheid bij het indelen en plaatsen van de
woning5 5. Om hier gehoor aan te geven zijn er verschillende concepten bedacht met als doel de
koper meer inspraak te geven bij de ontwikkeling van een nieuwbouw woning. Enkele van deze
concepten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenswonen van Heijmans (sinds 2000);
PCS van Dura Vermeer (sinds 1985);
Surplus Advanta van Surplus Advanta BV (sinds 2010);
Trento van Nijhuis bouw (sinds 2000);
Mind Building van Plegt-Vos wonen (sinds 2006);
Breed Wonen van Trebbe Bouw (sinds 2010);
IQ woning van Ballast Nedam (sinds 2009);
W&R van BAM woningbouw (sinds 1995)

Het traditionele ontwikkelproces is tegenwoordig aan het veranderen; de fasen die hierin
voorkomen beginnen elkaar te overlappen en de verschillende betrokken partijen komen in
meerdere fasen in beeld. Aannemers hebben bijvoorbeeld steeds meer inspraak tijdens het
ontwerpproces en ook de consument wordt steeds mondiger. De tijd van grootschalige VINEXlocaties en doorzonwoningen is al lang voorbij. De woonbehoeften van de consument zijn aan
het veranderen. Volgens het onderzoek' wonen naar wens' (Drenth S., 2007) liggen de volgende
factoren ten grondslag hieraan56:

•
•
•

•

Individualisering: wat zich uit in een toename van het aantal kleine huishoudens met hoge
eisen;
Vergrijzing;
Netwerksamenleving: door de digitale revolutie neemt de mogelijkheid om op verschillende
plekken te werken dan op het kantoor toe; ook de woningen moeten hier op worden
aangepast;
Verkleuring: een groeiend aandeel allochtonen zorgt automatisch voor een gediversifieerde
woon behoefte.

Daarnaast hebben veranderende marktomstandigheden zoals de financiële cns1s en de
demografische krimp een definitief einde gemaakt aan de aanbiedersmarkt en heeft er een
verschuiving plaatsgevonden naar de vragersmarkt5 7 • De vraag naar en de prijs van
koopwoningen is gedaald. Hierdoor krijgen consumenten de mogelijkheid om hun veranderende
woonbehoeften en toenemende wensen te vervullen.

SS Ecorys Nederland BV, Evaluatie mede-opdrachtgeverschap in de koopsector, SEV, 2008
56 Drenth, S., Wonen naar wens: een onderzoek naar de mogelijkheden van consumentgericht bouwen, Rijksuniversiteit Groningen, 2007
57 Vulpenhorst, dr. L, De Vastgoedlezing 2009: Blindeman of coproducent?, Amsterdam School of Real Estate, 2009
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Traditionele projectontwikkeling

3.3.1 Definitie traditionele projectontwikkeling
Projectontwikkeling kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. In onderstaande
definiëringen wordt een beeld geschept van wat er in de praktijk onder projectontwikkeling
verstaan wordt.
In het boek 'Onroerend Goed: leidraad voor studie en praktijk' (De Kousemaeker, 1990) wordt
projectontwikkeling beschreven als:
"Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en
coördineren van alle taken, die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed, inclusief het
aankopen van de daarvoor benodigde grond."
In het stuk 'De marktposities van projectontwikkelaars' (Post, 1995) wordt projectontwikkeling
als volgt omschreven:
"De projectontwikkelaar realiseert uit commerciële overwegingen vastgoedobjecten voor eigen
rekening en risico, is van het initiatief tot en met de ingebruiksstelling [dus integraal) bij een
project betrokken en heeft een coördinerende rol in het ontwikkelingsproces."
In het artikel 'Projectontwikkeling in de corporatiesector' (Grift, 2001) wordt
projectontwikkeling als volgt omschreven:
"Projectontwikkeling is per definitie het risicodragend ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Het
is een proces dat loopt van initiatief tot en met deingebruikname van hetgerealiseerde vastgoed."
Volgens het Economische Bureau ING (2006) wordt projectontwikkeling als volgt gedefinieerd:
"Projectontwikkeling kan gedefinieerd worden als het risicodragend of in opdracht van derden
initiëren, organiseren, (doen) uitvoeren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het
vervaardigen en opwaarderen van vastgoed, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde
grond en opstallen."
Volgens het handboek projectontwikkeling (NEPROM, 2008) wordt projectontwikkeling
omschreven als:
"Projectontwikkeling heeft de taak het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige gebouwde
omgeving waarin het goed wonen, werken, winkelen en verblijven is, vraagt een brede kennis, een
scherp inzicht in private en publieke wensen en bovenal vakmanschap."
Uit alle bovengenoemde omschrijvingen van projectontwikkeling kan geconcludeerd worden dat
het risico bij een ontwikkeling van een project bij de projectontwikkelaar ligt. Daarnaast is de
projectontwikkelaar veelal degene die de grond moet verwerven, gaat een ontwikkeling altijd
gepaard in samenspraak met derden en vervult de projectontwikkelaar de coördinerende rol. De
definitie voor projectontwikkeling die gehanteerd zal gaan worden in dit onderzoek luidt als
volgt;
Projectontwikkeling is het risicodragend, of in opdracht van derden, ontwikkelen en realiseren
van [starters)woningen. De projectontwikkelaar initieert en coördineert het ontwikkelproces
vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase en is dus bij het grootste gedeelte van het
proces betrokken. De beheerfase ligt in de handen van de nieuwe bewoners.
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3.3.2 Proces van traditionele projectontwikkeling
Om een traditionele projectontwikkeling tot een succes te maken is het proces dat hierbij komt
kijken van groot belang. De volgorde van een ontwikkeling is niet altijd hetzelfde en de
combinatie van de betrokken partijen en de samenwerking hiertussen kan verschillen per
project. Om een zo optimaal mogelijk proces te kunnen beschrijven is gebruik gemaakt van
verschillende praktijkvoorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden is een vergelijking
gemaakt, zie bijlage 5, waarin de verschillende ontwikkelprocessen naast elkaar zijn gelegd
teneinde een optimale faseverdeling te creëren. Hieruit is naar voren gekomen dat voor dit
onderzoek het ontwikkelproces uit zes fases zal bestaan die doorlopen dienen te worden. Deze
fases zorgen ervoor dat het project procesmatig, aan de hand van een vooraf vastgestelde
volgorde, doorlopen wordt met als doel een succesvol eindresultaat. De zes fases, die uit de
vergelijking als belangrijk ervaren worden, zijn:
•
•
•
•
•
•

Initiatieffase
PVE-fase
Planontwikkelingsfase
Verkoopfase
Realisatiefase
Beheerfase

De initiatieffase:
Bij elk project is er 'iets' of 'iemand' die het initiatief neemt. In de initiatieffase ontstaat het
eerste globale idee voor een nieuw project. Hierbij worden de eerste ideeën betreffende de
locatie, het product, de prijs en de doelgroep gevormd.

Vanwege de grote financiële investeringen en de lange ontwikkeltijd van vastgoed, is een
marktanalyse van groot belang. Hiermee kunnen de risico's van een tegenvallende afzet en
opbrengsten van het vastgoed worden beperkt. In een marktanalyse worden de
ontwikkelingsmogelijkheden en de huisvestingsbehoeften beschreven en vastgesteld. Dit
resulteert in een startnotitie waarin de ambities en de eerste globale ideeën, voor de invulling
van het gebied, en het programma worden geformuleerd. Vanuit de startnotitie wordt er een 'Go'
of 'No go' gegeven waarmee de ontwikkeling bestempeld wordt als een project. Vervolgens zijn
er drie onderdelen waarin de plannen verder uitgewerkt worden.
Er wordt begonnen met het opstellen van een plan van aanpak waarin de doelstellingen en de
ambities van het project wordt vastgesteld en hoe deze bereikt dienen te worden. Ook wordt er
een planning en een financiële raming opgenomen in het plan van aanpak. Als tweede wordt aan
de hand van de startnotitie een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de uitgangspunten en de
randvoorwaarden worden opgenomen. Tot slot wordt de haalbaarheid van het project getoetst
in de vorm van een haalbaarheidsstudie. Hierin wordt gekeken naar de marktsituatie, de
financiële haalbaarheid, de bouwtechnische haalbaarheid en de locatie. Wanneer de resultaten
van het haalbaarheidsonderzoek positief zijn kan het initiatief verder worden uitgewerkt. Naast
het verder uitwerken van het initiatief zal de projectontwikkelaar, indien het project
winstgevend is, overgaan tot het verwerven van de grond mits deze nog niet in bezit is. De
initiatieffase is hiermee een zeer belangrijk onderdeel van het proces van de traditionele
projectontwikkeling.
De PVE-fase:
Wanneer het initiatiefverder is uitgewerkt is de volgende stap het zoeken naar antwoordden op
vragen als; Wat moet het resultaat presteren? Wat moet het resultaat doen? Welke functies moet
het resultaat gaan vervullen? En in welke omgeving? Wanneer antwoord gegeven kan worden
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op deze vragen kan het PVE worden opgesteld. Vervolgens kan het projectresultaat worden
omschreven in termen van randvoorwaarden, eisen, wensen, functies of prestatie en
ontwerpbeperkingen. Naast het programma van eisen worden er in deze fase ook verschillende
onderzoeken uitgevoerd zoals een archeologisch onderzoek, een onderzoek naar de
bodemgesteldheid en een geluidsonderzoek.

De planontwikkelingsfase:
De planontwikkelingsfase kan opgedeeld worden in stedenbouwkundige planontwikkeling en de
planontwikkeling van de woningen. Bij de meeste projecten wordt in deze fase een
ontwikkelteam opgezet waarin de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de gemeente,
een kostendeskundige, een adviseur bouwfysica, communicatie, afdeling marketing en de
projectontwikkelaar gezamenlijk het project vervolgen 58 • In een later stadium wordt hier ook
een aannemer aan toegevoegd.
Stedenbouwkundige planontwikkeling;
Is de locatie eenmaal door de ontwikkelaar of opdrachtgever verworven dan vertaalt de
ontwikkelaar de eisen uit het Programma van Eisen naar concrete vastgoedobjecten die voor de
specifieke locatie en in harmonie met de omgeving worden vorm gegeven door middel van een
beeldkwaliteitsplan. Voor het ontwerp van het plan wordt een stedenbouwkundige in de arm
genomen die vervolgens het ontwerptraject doorloopt; schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp
(VO) en definitief ontwerp (DO). Uit het ontwerp kan het voorkomen dat er planologische
procedures als bestemmingsplanwijzigingen of vrijstellingsprocedures aangevraagd dienen te
worden. Vanuit het DO ontwerp kunnen deze procedures worden aangevraagd.
Wanneer het definitieve ontwerp is afgerond en de procedures zijn doorlopen kan er een
bouwtitel worden gegeven aan het project en kan er gestart worden met de ontwikkeling van de
woningen
Planontwikkeling woningen;
De planontwikkeling van de woningen bestaat uit drie onderdelen; de bouwkundige
planontwikkeling, de juridische planontwikkeling en de financiële planontwikkeling.
In de bouwkundige planontwikkeling wordt een architect ingehuurd die aan de hand van een SO,
VO en DO de woningen ontwerpt. In het schetsontwerp wordt het PvE omgezet in een ruimtelijk
concept. De verdere uitwerking van het SO gebeurt in het VO waarin de situering, hoofdindeling,
structurele opzet, constructieve opzet en architectonische verschijningsvormen aan de orde
komen. De ontwikkelaar toets dit voorlopige ontwerp van het PvE, zijn eigen visie en
marktkennis op basis waarvan het VO wordt bijgesteld tot een DO. In het DO worden de
woningen verder uitgewerkt in de vorm van een bestek met bestektekeningen op basis waarvan
de vergunningsaanvraag en de aanbesteding bij aannemers kan plaatsvinden.
In de juridische planontwikkeling worden verschillende juridische zaken opgesteld waarmee
rekening gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van woningen. De eerste juridische zaak
is het bestemmingsplan waarin aangegeven staat naar welke maatstaven gebouwd mag worden.
Indien dit niet aansluit op de nieuwe ontwikkeling dient een bestemmingsplanprocedure gestart
te worden. De tweede juridische zaak is het voorbereiden en opstellen van overeenkomsten als
een
samenwerkingsovereenkomst,
een
grondkoopovereenkomst
of
een
aanbestedingsovereenkomst. Als derde juridische zaak dient er een bouwvergunningsaanvraag
ingediend te worden. De bouwvergunning wordt aangevraagd bij de betreffende gemeente en

58 Nozeman E. & Fokkema ]., Handboek Projectontwikkeling; Een veelzijdig vak in een dynamische omgeving, Voorburg, NEPROM, 2008. Vol. deel: A.
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deze toets de aanvraag aan het bestemmingplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en aan
de eisen van welstands9.
In de financiële planontwikkeling wordt een financieringsplan opgesteld. Tijdens elke fase van
het bouwkundig ontwerp worden de investeringskosten berekend. Aan de hand van de
berekeningen kan de opdrachtgever een investeringsmodel opstellen waarin zowel de financiële
risico's als het rendement in is verwerkt. De ontwikkelaar heeft er alle belang bij dat het te
realiseren vastgoed overeenkomt met de wensen van de doelgroep en de gemaakte kosten niet
overschrijdt.

De Verkoopfase:
Wanneer de planontwikkelingsfase is afgerond en kan er begonnen worden met de bouw van
het project en start ook de verkoopfase. In deze fase wordt het te realiseren project in de markt
gezet en moet blijken of er vraag naar is en wordt de courantheid van het vastgoed zichtbaar.
Veelal moet een vooraf bepaald percentage, vaak 70%, verkocht zijn voordat er gestart kan
worden met de bouw in verband met de financiële risico's. De realisatiefase is afhankelijk van de
verkoopfase. De verkoop van het project kan op verschillende manieren gedaan worden
namelijk; het organiseren van een verkoopmanifestatie, het opzetten van een internetsite, het
maken van een verkoopbrochure, het adverteren in de media of andere vormen van social
media. Een combinatie van deze verkoopmethodes is uiteraard ook mogelijk.
De realisatiefase:
Nu alles gedefinieerd is, ontworpen is en verder is voorbereid, en er opdracht is gegeven voor de
bouw, wordt er gestart met de werkvoorbereiding. Dit resulteert in productie- en
uitvoeringstekeningen, een werkbegroting en een planning. Na het verkrijgen van de benodigde
vergunningen en financieringen kan er vervolgens daadwerkelijk gestart worden met de bouw
van de woningen. Wanneer de woningen grotendeels klaar zijn wordt er gestart met de
openbare ruimte zodat uiteindelijk het gehele project afgerond en opgeleverd kan worden. De
woningen, mits verkocht, zullen opgeleverd worden aan de nieuwe bewoners en de openbare
ruimte aan de gemeente.
De exploitatie & beheerfase:
In deze fase vindt het gebruik, beheer en onderhoud van het eindresultaat plaats. De nieuwe
bewoners zullen de woningen zelf dienen te onderhouden en eens in de zoveel tijd een groot
onderhoud uit te laten voeren. De gemeente zal het onderhoud van de openbare ruimte op zich
nemen.
Iedere fase is een onderdeel om tot het eindresultaat te komen. Wanneer alle fases van het
ontwikkelproces op volgorde worden gezet ontstaat er een schematische weergave van het
ontwikkelproces. Naast de gehanteerde volgorde van de fases, geeft het schema ook het proces
en de daarbij behorende producten weer. Het schema is op de volgende pagina weergegeven, zie
figuur 2.

59 Nozeman E. & Fokkema

J., Handboek Projectontwikkeling; Een veelzijdig vak in een dynamische omgeving, Voorburg, NEPROM, 2008. Vol. deel: A.
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Fase

Proces

Producten

.

..
..

Ontstaan idee voor nieuw project
Initiatief
Marktanalyse
Haalbaarheid
Invulling
Go/No Go

.

Initiatieffase

.

.
.

..
..

Van initiatief naar PvE
Randvoorwaarden
Eisen & wensen
Functies
Prestatie- en ontwerpbeperkingen

.
.

..
..

.
...

Van eisen naar ontwerp
Ontwikkelteam opstellen
Ontwerpen
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3.3.3 Kenmerken van traditionele projectontwikkeling
Uit onder andere de literatuur6o 61 62 63 en het processchema uit de vorige paragraaf blijkt dat de
traditionele manier van projectontwikkeling bepaalde kenmerken heeft die van belang kunnen
zijn bij de keuze van een starter. In het vorige hoofdstuk is de starter behandeld en is gebleken
dat er verschillende subgroepen zijn die ieder verschillende wensen en financiële mogelijkheden
heeft. Wanneer we het traditionele ontwikkelingsproces bekijken vanuit de starter dan kunnen
de volgende kenmerken vastgesteld worden van de traditionele projectontwikkeling;

•
•
•
•
•
•

•
•

De starter betaalt de vraagprijs voor de woning zijnde de grondkosten, de bouwkosten,
de bijkomende kosten en een stuk winstpercentage van de projectontwikkelaar;
De starter heeft geen invloed op de vraagprijs;
De starter komt in beeld bij de verkoopfase;
De starter loopt geen risico's indien het project en de projectontwikkelaar gebruik
maken van de SWK garantieregeling;
De starter hoeft zelf geen grond te verwerven
De starter is afhankelijk van de datum van start bouw dat door de projectontwikkelaar
vooraf is vastgesteld. Veelal moet een bepaald percentage verkocht zijn voordat er
begonnen kan worden. Hierbij loopt deze de kans dat de bouw helemaal niet doorgaat.
De starter krijgt de ruimte voor het kiezen van extra opties die door de
projectontwikkelaar zijn bepaalt en afgeprijsd;
De starter heeft één aanspreekpunt, de verkopende partij, en is hier ook afhankelijk van.

Zoals hierboven al is aangegeven loopt de starter geen risico bij het proces van traditionele
projectontwikkeling maar liggen de risico's bij de projectontwikkelaar. Traditionele
projectontwikkeling kent een aantal specifieke risico's, zie bijlage 6, die een rol spelen in elk
project. De mate waarin de risico's een rol spelen verschilt per project en is tevens afhankelijk
van de fase waarin het project zich bevindt.

60 KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing. Welke mogelijkheden zijn er voor st11rters op de woningmarkt?, oktober 2007
61 Middelkoop van E., Particulier opdrachtgeverschop, VROM, 2010
62 Cobouw, Veeg zelfbouw nietopeen hoop, oktober 2010
63

KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing. Hoe wordt particulier opdrachtgeverschap toegepost in de stedelijke vemieuwing?,2010
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

3.4.1 Definitie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief particulier opdrachtgeverschap kan het beste omschreven worden aan de hand van de
volgende definiëringen:
In het stuk 'Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw (Dammers, 2007) wordt de
volgende definiëring gegeven van CPO:
"Collectief particulier opdrachtgeverschap betekent dat particulieren zelf de grond verwerven voor
een pluk woningen en zelf bepalen met welke partijen ze de woningen realiseren. Het in collectief
verband ontwikkelen van een eigen woning is een goede manier om de toekomstige bewoners hun
woonwensen te laten realiseren. De bewoners zijn dan vanaf het begin betrokken bij de
ontwikkeling van hun woningen en komen daardoor op de eerste plaats, en niet pas aan het einde
van het ontwikkelingsproces."
In het 'Handboek CPO: Bouwen met burgers' (SEV & provincie Noord-Brabant, 2007) wordt CPO
als volgt omschreven:
"Een groep particulieren verenigt zich in een rechtspersoon zonder winstoogmerk en verwerft
grond in eigendom waarop zij zelfwoningen ontwikkelt vooreigen gebruik."
In het artikel 'Samen bouwen: Collectief Particulier opdrachtgeverschap' (gemeente Utrecht,
2009) wordt collectief particulier opdrachtgeverschap als volgt omschreven:
"Collectief particulier opdrachtgeverschap betekent dat u samen met anderen in eigen beheer een
kavel koopt en initiatief neemt voor de bouw van de woningen. U bent zowel opdrachtgever als
gebruiker van de woning en u bepaalt zelf welke partij uw huis bouwt, welke speciale
voorzieningen u wilt, welk woningtype het wordt en in welke architectuurstij I."
In het onderzoek 'Zelf bouwen in Nederland' (SEV, 2010) wordt CPO omschreven als:
"Een collectiefvan gelijkgestemde particulieren koopt de grond en bepaaltgezamenlijk hoe, en met
welke partijen de woningen, private, en in sommige gevallen zelfs de openbare ruimte wordt
ingericht en gerealiseerd."
Uit de bovengenoemde omschrijvingen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kan de
volgende definitie geformuleerd worden:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap betekent dat particulieren gezamenlijk de grond
verwerven waarop ze zelfwoningen ontwikkelen voor eigen gebruik. Hierbij is het collectief de
opdrachtgever en bepaalt zelfwelke partijen bij het proces betrokken worden. Daarbij kiezen
de collectieven helemaal zelf welke woonwensen ze willen realiseren indien dit binnen het
kader van de kostprijs past.
3.4.2 Proces van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Net als bij het ontwikkelproces van de traditionele projectontwikkeling doorloopt het collectief
verschillende fases bij de ontwikkeling van een woningbouwproject. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat bij een CPO project, net als bij de traditionele projectontwikkeling,
verschillende fases door elkaar heen kunnen lopen of niet bij alle projecten aanwezig zijn. Door
middel van verschillende bronnen vergeleken te hebben met elkaar, zie bijlage 7, is een zo
optimaal mogelijke faseverdeling samengesteld.
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Het proces, zo algemeen mogelijk, bevat de volgende fases:
• De Initiatieffase
• De Definitiefase
• De Planfase
• De Realisatiefase
• De Beheerfase
Hieronder volgen de fasebeschrijvingen zoals een collectiefhet ontwikkelingsproces doorloopt.

De initiatieffase
De initiatieffase bestaat uit drie aspecten namelijk; het initiatief, de locatie en de werving van
leden. Als eerste is het initiatief van belang. Elk project heeft echter een initiatiefnemer nodig
anders komt er niks van de grond. Het initiatief kan op twee verschillende manieren ontstaan en
zijn hieronder, op de volgende pagina, kort samengevat6 4 .
• Initiatiefvanuit een collectief
In deze vorm begint een collectiefvanaf nul en willen zij gezamenlijk de ontwikkeling van de
woningen en de leefomgeving opstarten. Er is nog niks bekend en de mogelijke derde
partijen als een architect, aannemer et cetera zijn nog niet bij het project betrokken. De
deelnemers weten nog niet welke richting ze op willen gaan en de mate van inspraak is
optimaal. Door middel van discussies en brainstormsessies komt het collectief, al dan niet,
tot een gezamenlijk gewenste woon en leefomgeving. Wanneer dit beeld bekend is worden
er partijen geselecteerd die in hun verwachting het beeld kunnen scheppen en het project
kunnen realiseren. Deze gewenste woon en leefomgeving kan echter ook voortkomen uit een
bepaald woonconcept. Indien dit het geval is zal gezamenlijk dit woonconcept verder
uitgewerkt dienen te worden alvorens andere partijen bij het project betrokken worden.
• Initiatief vanuit een derde partij
Deze vorm ontstaat als een derde partij, de grondeigenaar in de vorm van een
woningcorporatie, een gemeente of een projectontwikkelaar, een stuk grond beschikbaar
stelt voor CPO. Hierbij zijn de grondkosten veelal bekend. Door middel van een
koopovereenkomst wordt de grond verkocht aan het collectief waarna deze met kan
beginnen met de ontwikkeling.
Wanneer het initiatief is vastgesteld en diegene die daartoe behoren, de initiatiefgroep, bekend
zijn, zullen zij gezamenlijk het initiatief voortzetten en zich oriënteren op de mogelijkheden. Uit
deze oriëntatie ontstaat een programma van uitgangspunten waarin verschillende punten als; de
doelstelling en ambities, de financiële mogelijkheden, de doelgroep, de projectgrootte, de
planning, de werkwijze en de eventuele aanwezigheid van voorzieningen in verwerkt worden.
Als tweede is de locatie van groot belang. Het is mogelijk dat vanuit het initiatief de locatie al
bekend is en wordt aangeboden door een derde partij, indien dit niet het geval is zal de
initiatiefgroep deze grond zelf moeten gaan verwerven. Hierbij is het van belang grondposities
te verkrijgen bij de grondeigenaren. De feitelijke verwerving van de grond zal pas zo laat
mogelijk in het proces plaatsvinden. Het collectief zal proberen pas de grond af te nemen op het
moment dat het echt nodig is, veelal bij de realisatiefase.
Tot slot is de werving van nieuwe leden een zeer belangrijk aspect in de initiatieffase. Deze stap
kan echter pas gezet worden wanneer het programma van uitgangspunten bekend is evenals de
64

Froger 0., Collectiefparticulieropdrachtgeverschap, Lofthome, 2010
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locatie. Wanneer dit bekend is, is de affiniteit met het project ook veel groter waardoor de
werving van nieuwe leden/geïnteresseerden makkelijker gaat. Het verwerven van nieuwe leden
kan op verschillende manieren gebeuren door bijvoorbeeld een internetsite, informatieavonden,
het plaatsen van verschillende advertenties of door middel van social media.

De Definitiefase
In deze fase wordt het initiatief verder uitgewerkt tot een definitief projectplan. Hierbij blijft de
werving van nieuwe leden doorlopen totdat er genoeg leden zijn. Naast het uitwerken van het
initiatief en de werving van nieuwe leden is het van belang dat de huidige leden zich verenigen
tot een rechtspersoon. Hierdoor wordt het collectief in staat gesteld overeenkomsten aan te
kunnen en mogen gaan met betrokken partijen die in de loop van het ontwikkelproces bij het
project betrokken worden. De initiatiefgroep moet als eerste een juridische status krijgen
waardoor de initiatiefgroep een juridische organisatie wordt. Vervolgens moet de juridische
organisatie een operationele organisatie worden. Hierin worden zaken vastgelegd als hoe gaat
het collectief om met haar leden en betrokken partijen.
/uridische organisatie65
De oprichting van een rechtspersoon is onontkoombaar aangezien een persoon dan niet kan
handelen in naam van het collectief. Daarnaast biedt het ook voordelen voor de individuen in het
collectief. Ieder persoon kan nooit individueel aansprakelijk worden gesteld indien er fouten
worden gemaakt. Wanneer er een rechtspersoon is opgericht kan het collectief officieel als
opdrachtgever het project sturen. Het oprichten van een rechtspersoon gebeurt in de vorm van
een vereniging of een stSichting. Beide definities zijn hieronder kort samengevat:
Vereniging
De eerste constructie voor het organiseren van een collectief is een veremgmg. Binnen de
vereniging zijn alle personen uit het collectief leden die allen inspraak hebben. Daarnaast
hebben alle leden hetzelfde doel en dat is, in dit geval, de ontwikkeling van de woningen. Binnen
de vereniging staat een bestuur, met daarin een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, aan het hoofd. Daarnaast vormen de overige leden het belangrijkste orgaan; de
ledenvergadering. De ledenvergadering bepaalt, in samenspraak met alle leden, het beleid en
bepaalt samen wie er tot het bestuur behoren. Het bestuur voert, op zijn buurt, alleen maar uit
wat er in de ledenvergadering is afgesproken. Hierbij heeft het bestuur een vertegenwoordigde
rol naar buiten toe. Het grote voordeel van een vereniging is dat iedereen uit het collectief, alle
leden, inspraak hebben in het eindproduct, de eigen woning.
Stichting
Een tweede rechtsvorm voor het organiseren van het collectief is een stichting. Het voornaamste
verschil met een vereniging is dat een stichting geen leden heeft. Binnen een stichting is slechts
één bestuursorgaan, namelijk het bestuur, dat namens alle personen uit het collectief handelt.
Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Binnen het bestuur wordt een voorzitter,
secretaris en een penningmeester gekozen die gezamenlijk als opdrachtgever naar buiten
treden. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur geen verantwoording schuldig aan
andere, dus ook niet aan de woonconsumenten waarvoor de stichting de woningen ontwikkelt.

Wanneer het collectief georganiseerd is moeten er verschillende zaken uitgezocht gaan worden
die betrekking hebben op het vormgeven van het project. Dit kan zijn in de vorm van een
architectenselectie tot het kiezen van de kleur van de gevelsteen. Voornamelijk gebeurt dit in de
vorm van werkgroepjes waarbij iedere werkgroep een bepaald aspect van de ontwikkeling van

6S Roest van der, O.A.P., 2000, Basisboek recht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 7'' druk
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de woningen tot zich neemt. Vervolgens beslist het collectief gezamenlijk of het vooronderzoek
van de werkgroepen toegepast zal gaan worden. Hierdoor ontstaat een gebondenheid binnen
het collectief die van groot belang is bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Nadat de organisaties zijn opgezet is het van belang een projectplan te schrijven. Hierin worden
de definitieve uitgangspunten vast gesteld waardoor het project vast staat. Het projectplan
bestaat uit een PvE, een betalingsschema, een haalbaarheidstoets, een planning en de
randvoorwaarden.

De planfase
In de planfase is het zaak met behulp van verschillende partijen dat het project tot stand komt.
De partijen die hierbij betrokken kunnen worden naast het collectief zijn; eventuele adviseurs,
de gemeente, de architect en de aannemer. Naast de planontwikkeling worden ook de
overeenkomsten opgesteld en getekend voor de afname van de grond en de woning.
Planontwikkeling
In de vorige fase is het PvE opgesteld met daarin de hoofdlijnen van het project. In deze fase zal
de architect hiermee aan de gang gaan en deze hoofdlijnen visueel maken in het schets ontwerp
(SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO).
Schets ontwerp {SOJ
Met deze architect zal een overeenkomst gemaakt worden waarna de architect, aan de hand van
het PvE, kan beginnen aan het schets ontwerp (SO). Bij het SO moeten de volgende zaken
worden vastgelegd:

•
•
•

Situering van de woningen of woongebouw op de kavel;
Hoofdvormen van de woningen;
De indelingen van de woningen of het woongebouw.

Wanneer het schets ontwerp af is zal deze getoetst worden aan het PvE en de financiële
mogelijkheden. Indien dit volstaat, kan verder gegaan worden met het voorlopig ontwerp (VO).
Voorlopig ontwerp {VOJ
In het voorlopig ontwerp worden verschillende zaken voorlopig vastgesteld Daarbij is de
volledige zeggenschap van het collectief nog steeds uitermate belangrijk. Deze verschillende
zaken zijn:

•
•
•
•
•
•

De situering en hoofdindeling van de woningen of woongebouw;
Constructieve hoofdopzet;
Architectonische verschijningsvorm;
Plaats en hoofdmaten van alle ruimten;
Vormgeving, opbouw en materiaalkeuzes van de voornaamste bouwkundige elementen.
Kosten begroting

Vervolgens wordt het stedenbouwkundige plan bepaald aan de hand van vooraf opgestelde
randvoorwaarden. Wanneer dit bepaald is kunnen er verschillende voorgesprekken
plaatsvinden met instanties als welstand, Bouw en woningtoezicht en de brandweer om de tot
dan toe vastgelegde ontwerpen te bespreken. Tot slot worden de voorlopige ontwerpen getoetst
aan het SO, PvE en de financiële mogelijkheden van het collectief.
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Definitiefontwerp (DO]

Wanneer het VO is afgerond kan er gestart worden met het definitief ontwerp (DO). In deze fase
ontstaat een volledig beeld van het project waarbij dezelfde zaken als in het VO nu definitief
worden gemaakt. Zo worden de volgende zaken vastgelegd:

•
•
•
•
•

Definitieve en volledige indeling en inrichting van de woningen of woongebouw;
Definitieve en volledige opzet van de constructie, installatie en de vaste inrichting;
Definitieve plaatsbepaling van het bouwwerk in de omgeving;
Definitieve oplossing met betrekking tot de samenvoeging van constructies,
bouwkundige en installatietechnische elementen.
Kosten begroting

Het DO voldoet aan de welstandseisen, brandweereisen en de wettelijke voorschriften.
Vervolgens wordt het DO getoetst aan de financiële mogelijkheden van het collectief aan de hand
van een bouwkostenraming, het PvE, SO en VO. Aan de hand van het DO wordt het bestek en de
bestektekeningen opgesteld waarmee vervolgens de bouwvergunning aangevraagd kan worden.
Overeenkomsten

Nu zullen alle leden van het collectief hun kavel en woning moeten kiezen. Dit gebeurt in drie
overeenkomsten;
•
•
•

De grondkoopovereenkomst met de grondleverancier;
De aanneemovereenkomst met de aannemer;
De akte met de bijkomende kosten met de rechtspersoon.

Deze overeenkomsten zijn bij een CPO proces onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het moment
dat de overeenkomsten getekend zijn regelen alle leden zelf hun financiering en worden de
transportaktes door de notaris opgemaakt. Ook zullen de bouw- en bijkomende kosten betaald
moeten worden

De realisatiefase
In deze fase wordt het project gerealiseerd. De aannemer begint met de inkoop,
werkvoorbereiding en bouwplaats inrichting voordat er begonnen wordt met bouwen. Dit
resulteert in productie- en uitvoeringstekeningen, een werkbegroting en een planning. Wanneer
de bouwvergunning is verkregen of wanneer de vereniging hiervoor opdracht geeft of wanneer
alle aannemingsovereenkomsten zijn getekend begint de aannemer met de bouw. Tijdens de
bouw wordt de directievoering en het toezicht op de bouw uitgevoerd door de architect of een
externe partij. Daarnaast vindt er ook regelmatig een bouwvergadering plaatst met alle
betrokken partijen. Wanneer de woningen gereed zijn worden deze opgeleverd aan de nieuwe
bewoners, het collectief.
De beheerfase
Tot slot is er de beheerfase. Wanneer de woningen zijn gerealiseerd kunnen de bewoners, in de
beheerfase, hun woning betrekken en gaan bewonen. Hierin zullen ze zelfs zorg moeten dragen
voor het beheer van hun eigen woning. In het geval er gemeenschappelijke voorzieningen bij het
project betrokken zijn zal het collectief, in de vorm van een VVE, gezamenlijk zorg dienen te
dragen voor het onderhoud van deze gemeenschappelijke voorzieningen.
Wanneer alle fases van het ontwikkelproces op volgorde worden gezet ontstaat, net als bij de
traditionele projectontwikkeling, een schematische weergave van het ontwikkelingsproces van
CPO. In dit schema zijn tevens het proces en de bijbehorende producten beschreven. In figuur 3,
op de volgende pagina, is het proces weergegeven.
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3.4.3 Kenmerken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Net als bij de traditionele projectontwikkeling zijn er bij het CPO ook specifieke kenmerken die
bepalend zijn voor de keuze van de ontwikkelingsvorm die de starter kan maken. Zowel uit het
schema van de vorige paragraaf als uit verschillende bronnen66 67 68 69 zijn de volgende
kenmerken van belang:
•
•
•
•
•
•
•

De starter heeft invloed op het ontwerp;
De starter heeft keuzemogelijkheden, binnen het eigen budget, met betrekking tot de
woning in samenspraak met het collectief;
De starter betaalt de kostprijs voor de woning zijnde de grondkosten, de bouwkosten, de
bijkomende kosten;
De starter verwerft zelf de grond;
De starter is betrokken in het gehele proces van de ontwikkeling, vanaf de initiatieffase
tot de beheerfase;
Risico's liggen bij het collectief op bouwrisico na;
De starter is afhankelijk van verschillende partijen wat deels ondervangen kan worden
door een adviserende of begeleidende partij waardoor er een aanspreekpunt ontstaat.

Het risico bij een CPO project ligt, net als bij de traditionele manier van projectontwikkeling, bij
de ontwikkelaar. Echter het verschil is dat in dit geval de ontwikkelaar het collectief, de
toekomstige kopers, zelf is. Bij de realisatie van de woningen wordt echter ook de SWK
garantieregeling toegepast waardoor de risico's die kunnen ontstaan tijdens de bouw niet voor
rekening van het collectie zijn.
Ook hier verschilt de mate waarin de risico's een rol spelen per project en zijn afhankelijk van de
fase waarin het project zich bevindt. In bijlage 8 wordt verder op de risico's ingegaan.

66 Middelkoop van E., Particulieropdrochtgeverschap, VROM, 2010
6? Verschure B., Collectiefparticulier opdrachtgeverschap in herstructureringswijken, Hogeschool Utrecht, 2010
68 Co bouw, Veeg zelfbouw niet op een hoop, oktober 2010

69 KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing, Hoe wordt particulier opdrachtgeverschap toegepast in de stedelijke vernieuwing?,2010
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Verschillen tussen traditionele projectontwikkeling en CPO

Het voornaamste verschil tussen beide ontwikkelmethodes is de benaderingswijze. Bij CPO
wordt de toekomstige koper vanaf het begin, de initiatieffase, tot het eind, de beheerfase, bij het
project betrokken. Dit in tegenstelling tot het proces van de traditionele projectontwikkeling
waar de toekomstige koper pas in de verkoopfase bij het project betrokken wordt.
Naast het tijdstip van toetreding binnen het ontwikkelproces zijn de processen op meerdere
punten ook verschillend van elkaar. Wanneer beide processchema's naast elkaar gelegd zouden
worden, zijn de volgende verschillen te constateren:
lnitiatieffase: Het ontstaan van een idee voor een nieuw project. Bij de traditionele
projectontwikkeling wordt eerst een startnotitie opgesteld waaruit een Plan van Aanpak, een
ontwikkelingsvisie en een Haalbaarheidsstudie wordt opgesteld alvorens over wordt gegaan
naar het verwerven van de grond. Bij het CPO proces wordt de startnotitie overgeslagen en
wordt als eerste een programma van uitgangspunten, oftewel een Plan van Aanpak, opgesteld.
Vervolgens worden de grondposities verworven en ligt de nadruk vooral bij het verwerven van
leden voor het collectief.
PvE I Definitiefase: Bij de traditionele projectontwikkeling wordt het initiatief verder
uitgewerkt tot een Programma van Eisen en bij het CPO proces wordt het initiatief verder
uitgewerkt tot een projectplan waarbij het PvE een onderdeel is. In de definitiefase van het CPO
proces is te zien dat het projectplan uit onderdelen bestaat die bij de traditionele
projectontwikkeling al in een eerdere fase zijn opgesteld op het PvE na.
Planontwikkelings- I Planfase: Deze fases zijn, op twee punten na, van zowel de traditionele
projectontwikkeling als van CPO gelijk aan elkaar. Echter wordt er bij het proces van de
traditionele projectontwikkeling een financieringsplan opgesteld voor het verloop van het
proces en dit gebeurt al in de definitiefase bij het CPO proces in de vorm van een
betalingsschema. Als tweede worden er bij de traditionele projectontwikkeling verschillende
onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de archeologie, de bodemgesteldheid en het geluid.
Bij een CPO project is dit niet aan de orde omdat de locatie, waar een CPO project gerealiseerd
zal gaan worden, al voldoet aan deze eisen of door de grondeigenaar verricht moet worden.
Verkoopfase: De verkoopfase is het grootste verschil tussen beide. Bij de traditionele
projectontwikkeling behoort deze wel tot een fase in het ontwikkelproces en bij CPO is dit niet
het geval. Bij het traditionele ontwikkelproces is de verkoopfase het moment dat het project van
start gaat. In deze fase zullen de toekomstige bewoners in staat worden gesteld een woning te
kopen. Bij het proces van CPO is deze fase niet aanwezig. De consumenten die in collectief
verband de woningen ontwikkelen doen dit voor eigen gebruik en zijn dus niet genoodzaakt de
woningen te verkopen. Hierdoor vervalt de verkoopfase in het CPO ontwikkelingsproces.
Realisatiefase: Deze fases zijn identiek aan elkaar.
Exploitatie & Beheerfase: Deze fases zijn zo goed als gelijk aan elkaar alleen bestaat de
mogelijkheid, indien er algemene voorzieningen in een CPO project worden gerealiseerd deze
door de toekomstige bewoners, het collectief, zelf onderhouden dienen worden. Indien dit het
geval, is het gebruikelijk dat er een VVE wordt opgericht waarin gezamenlijk het onderhoud
geregeld wordt.
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Naast de verschillen tussen de processen zijn er ook verschillen tussen het ontwikkelingsrisico
en het financiële risico7o. Bij een traditionele projectontwikkeling liggen de risico's voornamelijk
bij de projectontwikkelaar en bij de een CPO project bij de toekomstige koper. Op financieel vlak
is een projectontwikkelaar, in eerste instantie, eerder in staat de financiën te dragen dan een
starters collectief. Zoals in bijlage 8 al wordt aangegeven is een achtervang bij een starters
collectief dan ook wel gewenst in het geval er iemand uit het collectief stapt of zijn eigen
financiering niet rond krijgt.
In de praktijk wordt ook veel gespeculeerd over de VON prijs van de woningen. Over het
algemeen wordt aangenomen dat woningen ontwikkeld in collectief verband leiden tot
goedkopere nieuwbouwn. De SEV72 spreekt dit echter tegen. Zij gaan ervan uit dat de
consument de keuzevrijheid juist gebruikt om hun woning te optimaliseren wat er weer toe leidt
dat de woning duurder wordt. Het voornaamste verschil in de prijs van de woningen is te
herleiden uit het feit dat een projectontwikkelaar de woning in de markt zet aan de hand van de
marktwaarde van die woning. Hierin zitten de grondkosten, de bouwkosten, bijkomende kosten
en een winstpercentage van de projectontwikkelaar. Een woning ontwikkeld door CPO gaat niet
de verkoopmarkt op aangezien het collectief hier zelf wil gaan wonen maar ze moeten wel
zorgen voor voldoende deelnemers. Hierdoor is de VON prijs van de woning niet de
marktwaarde maar de kostprijs van de woning. Deze kostprijs bestaat uit de grondkosten, de
bouwkosten, de bijkomende kosten en, indien een CPO project begeleid wordt, de kosten voor
begeleiding. Uit de praktijkanalyse zal blijken of er überhaupt prijsverschillen zijn en zo ja waar
deze prijsverschillen uit te herleiden zijn.
3.6

Conclusie

Er zijn drie verschillende vormen van projectontwikkeling te onderscheiden namelijk;
• Door de consument (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap );
• Met de consument (Consumentgerichte Projectontwikkeling);
• Voor de consument (Traditionele Projectontwikkeling).
Voor dit onderzoek is een verdieping gemaakt in de traditionele Projectontwikkeling en het
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. traditionele projectontwikkeling kan omschreven
worden als:
Traditionele Pro ·ectontwikkelin is het risicodragend, of in opdracht van derden, ontwikkelen
en realiseren van (starters)woningen. De projectontwikkelaar initieert en coördineert het
ontwikkelproces vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase en is dus bij het grootste
gedeelte van het proces betrokken. De beheerfase ligt in de handen van de nieuwe bewoners.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kan omschreven worden als:
Collectie Particulier 0 dracht everscha_p_betekent dat particulieren gezamenlijk de grond
verwerven waarop ze zelfwoningen ontwikkelen voor eigen gebruik. Hierbij is het collectief de
opdrachtgever en bepaalt zelfwelke partijen bij het proces betrokken worden. Daarbij kiezen de
collectieven helemaal zelf welke woonwensen ze willen realiseren indien dit binnen het kader
van de kostprijs past.

De processen van zowel de traditionele projectontwikkeling als van CPO verschillen nauwelijks
van elkaar maar wel de uitgangspunten. Het voornaamste verschil is de verkoopfase die bij een
70 Linden van der H.G.L., Particulier Opdrachtgeverschap gemeente Almere: strategische aanbevelingen, Amsterdam school of Re al Estate, 2007

71 Co bouw, Particulier opdrachtgeverschap is niet sneller afgoedkoper, oktober 2010
72 SEV, Zelfbouwen in Nederland, oktober 2010
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CPO project niet binnen het proces valt aangezien de ontwikkelaars die toekomstige bewoners
zijn. Naast bovengenoemd verschil zijn er nog enkele verschillen tussen beide ontwikkelvormen
te constateren namelijk de benaderingswijze en de risico verdelingen en afhankelijkheid. Verder
wordt er veel gespeculeerd over de VON prijs van de woningen. Uit de praktijkanalyse zal
duidelijk moeten worden of hier verschillen in zitten.
Uit de analyse van de ontwikkelprocessen zijn meerdere verschillen geconstateerd die zijn
weergegeven in onderstaande tabel:
Traditionele Projectontwikkeling

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De starter betaalt de vraaJU)riis
De starter heeft geen invloed op de vraagprijs
De starter wordt niet betrokken in het ontwikkelproces
De starter loopt geen risico indien SWK garantieregeling
De starter verwerft zelf geen grond
De starter heeft alleen keuzevrijheid bij aangeboden opties
De starter heeft een aanspreekpunt, de verkopende partij

De starter betaalt de kostprijs
De starter heeft invloed op de kostprijs d.m.v. keuzes
De starter doorloopt het gehele ontwikkelproces
Risico's liggen bij het collectief op bouwrisico na
De starter verwerft zelf de grond
De starter heeft volledige keuzevrijheid mits overleg collectief
Het collectief heeft meerdere aanspreekpunten tenzij
aanwezigheid begeleidende partij

Uit de verschillen tussen beide ontwikkelingsmethoden zijn meerdere kenmerken vastgesteld
die meegenomen dienen te worden naar de praktijkanalyse. Deze kenmerken zijn:
•

•
•
•
•
•
•

VON prijs (vraagprijs)
o Grondkosten
o Bouwkosten
o Bijkomende kosten
Ontwikkeltijd (van initiatieffase tot realisatiefase)
Bouwtijd (de realisatiefase)
Tijd dat koper bij het proces betrokken is
Aantal ruwbouw opties
Aantal afbouw opties
Kosten van bepaalde opties
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Onderzoeksanalyse

4.1
Inleiding
In dit hoofdstuk komt de uitwerking van het onderzoek aan de orde. Als gevolg op de
bevindingen uit de literatuur zal een praktijkverkenning uitgevoerd worden door middel van
verschillende casestudies. Als eerste zal bepaald worden welke kenmerken meegenomen
worden naar de analyse van de casestudies. Daarna zullen de vastgestelde kenmerken
geoperationaliseerd worden om vervolgens deze kenmerken te kunnen analyseren. Met de
resultaten uit de analyse zullen kruisverbandengemaakt worden om tot slot conclusies te
kunnen trekken.
4.2
Methodiek
De methodiek die in de praktijkanalyse zal worden gehanteerd is in figuur 4 weergegeven. Deze
visualisatie van de methodiek laat het stappenplan zien welke doorlopen dient te worden
voordat er daadwerkelijk conclusies getrokken kunnen worden.

Figuur 4: Methodiek onderzoekanalyse, {Frankin, 2011)

Als eerste zullen de kenmerken welke zijn bepaald vanuit de literatuur gecategoriseerd dienen
te worden. Daarop aansluitend zal er bepaald worden vanuit de gebruikte projecten en
referentiewoningen of er zowel op categorie niveau als op referentiewoning niveau nog
aanvullingen gedaan dienen te worden. Daarbij is het ook van belang te bepalen welke
referentiewoningen meegenomen zullen worden in de analyse. Nadat de categorieën en
kenmerken bepaalt zijn, zullen ze geoperationaliseerd moeten worden om uiteindelijk te kunnen
meten. Vervolgens zal de data verzameld en verwerkt moeten worden om tot slot de resultaten
te krijgen.
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4.3.1 Onderzoekskenmerken bepalen
Uit de bevindingen van de literatuurstudie zijn, van zowel de woonwensen van de starter als het
ontwikkeltraject van de traditionele projectontwikkeling en CPO, meerdere kenmerken
vastgesteld die van belang zijn voor het onderzoek. Deze kenmerken zijn:
Kenmerken uit de woonwensen:
• Type woning
• VON prijs
• Oppervlakte woonkamer
• Oppervlakte slaapkamer
• Extra kamer
• Buiten ruimte
• Locatie

Kenmerken uit het proces:
• VON prijs (vraagprijs)
o Grondkosten
o Bouwkosten
o Bijkomende kosten
• Ontwikkeltijd (van initiatief tot realisatie)
• Bouwtijd (de realisatie)
• Tijd dat koper bij het proces betrokken is
• Aantal ruwbouw opties
• Aantal afbouw opties
• Kosten van bepaalde opties

Gezien de verschillende aspecten binnen de bovengenoemde kenmerken is ervoor gekozen deze
op te splitsen in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn:
• Project
• Financieel
• Oppervlaktes
• Opties
Wanneer de kenmerken uit de literatuur toegekend worden aan de categorieën ontstaat de
volgende verdeling:
• Project
o Type woning
o Ontwikkeltijd
o Bouwtijd
o Tijd dat kopers bij het proces betrokken zijn
• Financieel
o VON prijs
o Grondkosten
o Bouwkosten
o Bijkomende kosten
• Oppervlaktes
o Oppervlakte woonkamer
o Oppervlakte slaapkamer
o Extra kamer
o Buiten ruimte
• Opties
o Aantal ruw- en afbouw opties
o Kosten veel voorkomende opties
Uit de projecten en referentiewoningen die gebruikt zullen gaan worden in de praktijkanalyse is
gebleken dat er meerdere kenmerken van de starterswoning van belang kunnen zijn om
antwoord te kunnen geven op de vraag naar de verschillen tussen starterswoningen ontwikkeld
door de traditionele projectontwikkeling of door het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
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Hieruit is ook gebleken dat het niet alleen kenmerken betreft maar dat hieronder ook weer
nieuwe categorieën aan toebehoren. De aanvullende categorieën en kenmerken zijn:
Project:
Om het aantal starterswoningen binnen de projecten vast te kunnen stellen is ervoor gekozen
dit kenmerk toe te voegen aan de lijst voor de analyse.
• Aantal woningen
Financieel:
In de praktijk wordt voornamelijk gesproken over grondkosten per m2, bouwkosten per m3 en
bouwkosten per m2 gebruikersoppervlak (GBO). Hierdoor geven deze kosten meer inzicht dan
de totale grond- of bouwkosten van een woning.
• Grondkosten per m2
• Bouwkosten per m3
• Bouwkosten per m2 GBO
Oppervlaktes:
Uit de literatuur is gebleken dat de starter voornamelijk geïnteresseerd is in de grote van de
woonkamer en de hoofdslaap kamer. Daarnaast geeft een deel aan dat een extra kamer gewenst
is. Er is gekozen om ook de andere oppervlaktes van de ruimtes mee te nemen om een totaal
beeld te creëren van de woning.
• GBO woning
• Inhoud woning
• Oppervlakte keuken
• Aantal slaapkamers
• Oppervlakte badkamer
• Oppervlakte interne berging
• Oppervlakte buitenberging
• Oppervlakte garage
Opties:
Uit de literatuur is naar voren gekomen dat opties belangrijk zijn voor de starter bij het kopen
van een nieuwbouwwoning. Naast de ruw- en afbouwopties kan het ook interessant zijn om te
kijken naar de kosten van de meest voorkomende opties.
• Prijs aanbrengen dubbele wandcontactdoos (WCD)
• Prijs verplaatsen dubbele wandcontactdoos (WCD)
• Prijs aanbrengen loze leiding
Bouwelementen:
De verschillende bouwelementen geven een beeld aan de woning.
• Gevel van baksteen, hout of beton
• Kozijnen van hout of kunststof
• Dak met keramische of betonnen pannen of een dak met bitumen dakbedekking
Afwerkingsniveau:
Het afwerkingsniveau zegt iets over de kwaliteit van de woning. Over kwaliteit valt altijd te
twisten en is voor iedereen anders. Over het algemeen kan gezegd worden dat wanneer een
starterswoning stompe houten deuren heeft dit kwalitatiefhoogwaardiger is dan wanneer een
starterswoning opdekdeuren heeft. Met dit in het achterhoofd zijn van de onderstaande
kenmerken het afwerkingsniveau bepaald.
• Casco, Wanden behangklaar of pleisterwerk
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Casco, Plafonds met spuitwerk of alleen de v-naden afgewerkt
Wel of geen vaste trap naar de 2d e verdieping
Binnenkozijnen van hout of staal
Binnendeuren van hout of kunststof en zijn het opdek- of stompe deuren

Installaties:
Tegenwoordig zijn installaties een belangrijk item in de woningbouw. Ze kunnen zorgen voor
een gezonde ventilatie, lagere energiekosten en een gezonde omgeving. Voor de meest
voorkomende installaties zijn de volgende kenmerken meegenomen:
• Verwarmingsysteem
o CV+radiotoren
o CV+vloerverwarming
o Warmtepomp
o Cambinair
o Stadsverwarming
• Ventilatiesysteem
o Mechanische ventilatie
o WTWunit
o Natuurlijke ventilatie
o Sensorgestuurde natuurlijke ventilatie
Energiewaarden:
Zoals bij de installaties al is aangegeven is de duurzaamheid en energiezuinigheid van de woning
een hot item. De eisen met betrekking tot de epe-norm worden steeds strenger waardoor de
isolaties, de RC waarde, steeds scherper moeten zijn om bepaalde epe-normen te kunnen halen.
• Epe-norm
• RC-waarde dak
• RC-waarde gevel
In bijlage 9 is een tabel opgesteld waarin de bovengenoemde kenmerken zijn weergegeven. De
bedoeling van dit model is een visuele weergave te creëren van de categorieën en kenmerken
waarmee projecten met starterswoningen geanalyseerd zullen gaan worden.
4.3.2 Data operationaliseren, verzamelen en verwerken
Om de data, die verkregen zal worden aan de hand van de vastgestelde kenmerken, te kunnen
analyseren, is het van belang de kenmerken meetbaar te maken. Bij de operationalisering is
gebruik gemaakt van categorisering. Vervolgens zal per categorie bepaald worden aan de hand
van de data, hoeveel procent van de referentiewoningen aan de betreffende categorie
toebehoort. Wanneer de percentages van zowel de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling als van de CPO referentiewoningen bekend zijn, kunnen deze vergeleken
worden met elkaar. In bijlage 10 is de operationalisering weergegeven.
Vervolgens is de data verzameld door middel van casestudies in de vorm van
referentiewoningen uit verschillende woningbouwprojecten. Daarbij is vooraf vastgesteld dat
voor dit onderzoek alleen grondgebonden woningen mee genomen worden.
Referentiewoningen traditionele projectontwikkeling

Dit onderzoek is uitgevoerd intern bij Heijmans Design & Development. Hierdoor is de selectie
van referentiewoningen voornamelijk ontstaan door gesprekken met verschillende
projectontwikkelaars van verschillende divisies binnen Heijmans Vastgoed & Woningbouw.
Hieruit zijn uiteindelijk steekproefsgewijs twaalf referentiewoningen overgebleven. In eerste
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instantie waren er meerdere starterswoningen geselecteerd van verschillende
projectontwikkelaars maar tijdens het verzamelen van de data is gebleken dat niet van alle
kenmerken de betreffende data vrijgegeven kon worden.
Gezien de bedrijfsgevoelige gegevens die verkregen is door middel van de kenmerken, zijn de
namen van de projecten, waaruit de referentiewoningen zijn gekozen, niet kenbaar gemaakt. De
plaatsnamen van de referentiewoningen zijn: Nijkerk, Baarn, Nijmegen, Ermelo, Berlicum en
Hoogeveen.

Referentiewoningen CollectiefParticulier Opdrachtgeverschap
Bij de selectie van referentiewoningen van verschillende CPO projecten is gebruik gemaakt van
het bedrijf Bouwen In Eigen Beheer te Eindhoven. Bouwen In Eigen Beheer heeft al 30 jaar
ervaring met het begeleiden van (starters) collectieven waarmee in de loop der jaren veel
informatie is vergaart over verschillende CPO projecten waarin onder andere starterswoningen
zijn gerealiseerd. Net als bij de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling is
ook hier het betreffende project niet benoemd. De betrouwbare informatie zal niet openbaar
worden gemaakt door middel van de projectnamen. De plaatsnamen van de referentiewoningen
zijn: Steensel, Mierlo, Hooge Berkt, Diessen, Riel, Lottum, Waalre, Nederwetten, Prinsenbeek en
Zevenaar.
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Resultaten onderzoek

Vanuit de bevindingen van literatuuranalyse zijn meerdere kenmerken naar voren gekomen die
betrekking hebben op de woonwensen van de starter en op het ontwikkelproces van zowel de
traditionele projectontwikkeling als het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Naast de
kenmerken uit de literatuur zijn er ook kenmerken vastgesteld uit de gebruikte projecten en
referentiewoningen.
In bijlage 11, 12 & 13 zijn de referentiewoningen geanalyseerd en zijn per kenmerk de
starterswoningen van de traditionele projectontwikkeling en het CPO met elkaar vergleken.
Hieruit zijn de volgende resultaten ontstaan:
Binnen de categorie "Project" zijn er een vijf tal kenmerken welke zijn geanalyseerd met behulp
van de referentiewoningen uit projecten van zowel de traditionele projectontwikkeling als van
het CPO. De volgende resultaten zijn hieruit naar voren gekomen:
Aantal woningen
• Bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO is gebleken uit de data dat
binnen de projecten van de referentiewoningen het aantal starterswoningen niet lager is
dan 11 stuks.
• Bij de projecten van de traditionele projectontwikkeling heeft 60% een aantal van tussen
de 11 en de 20 starterswoningen terwijl bij het CPO 60% van de projecten een aantal
vanaf 21 starterswoningen heeft.
Type woning
• Uit de data is gebleken dat alle referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling onder het type rijwoning vallen in vergelijk met de CPO
referentiewoningen waar 90% onder het type rijwoning valt en 10% onder het type 2/\1
kapwoning.
Ontwikkeltijd (Initiatieffase tot Realisatiefase}
• Uit de data blijkt dat 70% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een ontwikkeltijd hebben van tussen de 0 - 20 maanden in vergelijk
met de referentiewoningen van het CPO waar 0% een ontwikkeltijd heeft van 0 tot 20
maanden heeft
• Bij de referentiewoningen van het CPO heeft 30% een ontwikkeltijd van 21 - 30
maanden en 70% een ontwikkeltijd van 30 maanden of langer terwijl dat bij de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling dit 10% om 20% bedraagt.
Bouwtijd
• Uit de data blijkt dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een bouwtijd heeft van 10 - 15 maanden in vergelijk met 90% van
de referentiewoningen van het CPO. De overige 10% van de CPO referentiewoningen
heeft een bouwtijd van 20-25 maanden.
Tijd met koper
•
De data toont aan dat de koper bij 80% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling tussen de 10 en de 15 maanden bij het project betrokken is in
vergelijk met 0% bij het CPO.
• Bij 70 % van de referentiewoningen van het CPO geeft de data aan dat de koper langer
dan 25 maanden bij het project betrokken is in vergelijk met 0% bij de traditionele
projectontwikkeling.
• De koper is in alle gevallen, blijkend uit de data van de traditionele projectontwikkeling,
maximaal 20 maanden bij een project betrokken in vergelijk met het CPO waar, uit de
data is gebleken, dat de koper minimaal16 maanden bij het project betrokken is geweest
oplopend tot langer dan 25 maanden.
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Binnen de categorie "Financieel" zijn zeven kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
VON prijs
• Uit de data is gebleken dat geen van de referentiewoningen van zowel de traditionele
projectontwikkeling als het CPO een VON prijs hebben van onder de €100.000,• Bij het CPO heeft 100% van de referentiewoningen een VON prijs van tussen de
€100.000 - €200.00 in vergelijk met 70% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling. De overige 30% heeft en VON prijs van boven de €200.000,Grondkosten
• De data toont aan de dat de grondkosten van 90% van de referentiewoningen van het
CPO tussen de €0 - €50.000 liggen in vergelijk met 50% van de referentiewoningen van
de traditionele projectontwikkeling.
• De andere 50% van de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling ligt
tussen de €50.000 - €75.000 in vergelijk met 10% van de referentiewoningen van het
CPO.
Bouwkosten
• Uit de data kan geconstateerd worden dat de bouwkosten van de referentiewoningen
van zowel de traditionele projectontwikkeling als van het CPO nagenoeg gelijk zijn. 70%
van de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling hebben bouwkosten
van boven de €100.000 in vergelijk met 60% van de referentiewoningen van het CPO.
Bijkomende kosten
• De data toont aan dat de bijkomende kosten bij 100% van de referentiewoningen van het
CPO lager zijn dan €30.000 in vergelijk met 30% van de referentiewoningen van de
traditionele projectontwikkeling.
• De bijkomende kosten van de overige 70% van de referentiewoningen bij de
traditionele projectontwikkeling liggen tussen de €30.000- €40.000.
Grondkosten per mz
• Bij de traditionele projectontwikkeling liggen de grondkosten per m2 van 50% van de
referentiewoningen tussen de €100 - €300 in vergelijk met 70% van de
referentiewoningen van het CPO.
• De data toont ook aan dat de grondkosten per m 2 voor 40% van de referentiewoningen
van de traditionele projectontwikkeling boven de €400 liggen in vergelijk met 10% van
de referentiewoningen van het CPO.
Bouwkosten per m3
• Voor de bouwkosten per m3 blijkt dat van 40% van de referentiewoningen van de
traditionele projectontwikkeling de bouwkosten per m3 hoger zijn dan €350 in vergelijk
met 0% van de referentiewoningen van het CPO.
• De data toont ook aan dat voor 90% van de referentiewoningen van het CPO de
bouwkosten per m3 liggen tussen de €25 1 - €350 in vergelijk met de 60% voor de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling.
• Tot slot geldt voor 10% van de referentiewoningen van het CPO dat de bouwkosten per
m3 lager zijn dan €250 in vergelijk met 0% voor de referentiewoningen van de
traditionele projectontwikkeling.
Bouwkosten per mz GBO
• Geconcludeerd kan worden dat de bouwkosten per m 2 GBO voor 30% van de
referentiewoningen van het CPO boven de €1.100 liggen in vergelijk met 10% voor de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling. Daarnaast blijkt uit de data
dat de bouwkosten per mz GBO voor 60% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling boven de €1.001 liggen in vergelijk met 50% voor de
referentiewoningen van het CPO.
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Binnen de categorie "Oppervlaktes" zijn 12 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
Oppervlakte kavel
• Uit de data blijkt dat voor 70% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling de kavels een oppervlakte hebben van maximaal 125m2 in vergelijk
met 70% van de referentiewoningen van het CPO die een oppervlakte hebben vanaf
126m 2.
• 50% van de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling hebben een
kavel oppervlakte van 101m 2 - 125m 2 in vergelijk met 60% van de referentiewoningen
van het CPO die een kaveloppervlakte hebben van 126m2- 150m2.
GBOwoning
• Uit de data kan geconstateerd worden dat binnen de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO geen verschillen zitten tussen het
gebruikersoppervlak van de woningen. De data toont aan dat alle referentiewoningen
van zowel de traditionele projectontwikkeling als van het CPO een gebruikersoppervlak
hebben van boven de 75m2.
Inhoud woning
• Uit de data blijkt dat de inhoud bij 20% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling lager is dan 300m 3 in vergelijk met 0% van de referentiewoningen
van het CPO.
• Daarnaast kan geconstateerd worden dat de inhoud bij 10% van de referentiewoningen
van de traditionele projectontwikkeling hoger is dan 351m 3 in vergelijk met 70% van de
referentiewoningen van het CPO.
Oppervlakte woonkamer
• De data toont aan dat 60% van de referentiewoningen van het CPO en woonkamer
oppervlakte hebben van 26m2 - 30m2 in vergelijk met 30% van de referentiewoningen
van de traditionele projectontwikkeling.
• Daarin tegen heeft 20% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een woonkamer oppervlakte van 15m2- 20m2 in vergelijk met 0%
van de referentiewoningen van het CPO.
Oppervlakte keuken
• Geconstateerd kan worden dat 0% van de referentiewoningen van zowel de traditionele
projectontwikkeling als van het CPO een keuken oppervlakte heeft van meer dan 15m2.
• Daarnaast blijkt uit de data dat 10% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een keuken oppervlakte heeft van maximaal 5m2 in vergelijk met
0% van de referentiewoningen van het CPO.
Aantal slaapkamers
• De data toont aan dat 60% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een aantal van 2 slaapkamers heeft in vergelijk met de
referentiewoningen van het CPO waar 60% een aantal van 3 slaapkamers heeft.
Oppervlakte hoofdslaapkamer
• Uit de data is gebleken dat 90% van de referentiewoningen van het CPO een
hoofdslaapkamer oppervlakte hebben van 11m2 - 15m2 in vergelijk met 70% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling.
• De overige 30% van de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling
heeft een oppervlakte van 16m 2 - 20m 2 en de overige 10% van de referentiewoningen
van het CPO een oppervlakte van groter dan 20m2.
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Oppervlakte badkamer
• Uit de data is gebleken dat bij alle referentiewoningen, 100%, van de traditionele
projectontwikkeling de oppervlaktes van de badkamers tussen de Om 2 en de 5m 2 liggen
in tegenstelling tot 20% van de referentiewoningen van het CPO.
• 70% van de referentiewoningen van het CPO hebben een badkamer oppervlakte van 6m 2
-10m2 in vergelijk met 0% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling.
Mogelijkheid badkamer te verplaatsen
• De data toont aan dat er bij 0% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling de mogelijkheid bestaat om de badkamer te verplaatsen. In
vergelijk met de referentiewoningen van het CPO waar dit bij 80% van de
referentiewoningen wel mogelijk is.
Oppervlakte interne berging
• Geconstateerd kan worden dat geen een van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling in het bezit is van een interne berging in vergelijk met de
referentiewoningen van het CPO waar 50% beschikt over een interne berging.
Oppervlakte buiten berging
• Geconstateerd kan worden dat zowel voor de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling als voor het CPO 10% geen beschikking heeft over een buiten
berging.
• Uit de data blijkt verder dat het oppervlakte van de buitenberging 90% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling tussen de Om 2 en de 5m 2
ligt in vergelijk met 10% van de referentiewoningen van het CPO. Bij de
referentiewoningen van het CPO ligt 80% tussen de 6m2- 10m2.
Oppervlakte garage
• De data toont aan dat geen van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling beschikt over en garage in tegenstelling tot 50% van de
referentiewoningen van het CPO die wel beschikken over een garage.

Binnen de categorie "Bouwelementen" zijn 3 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
Gevel
•

Uit de data kan geconstateerd worden dat binnen de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO geen verschillen zitten tussen het
gevelmateriaal van de woningen. De beide gevels zijn opgebouwd uit metselwerk.
Kozijnen
• Bij de referentiewoningen van het CPO zijn alle kozijn van hout in vergelijk met 70% van
de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling.
Dakpannen/dak
• De data toont aan dat bij alle referentiewoningen van het CPO keramische dakpannen
zijn toegepast in vergelijk met de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling waar 70% over keramische dakpannen beschikt en de overige 30%
bitumineuze dakbedekking.
Binnen de categorie "Afwerkingsniveau" zijn 6 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
Wanden
• Wat naar voren is gekomen uit de data is dat bij alle referentiewoningen van de
traditionele projectontwikkeling de wanden behangklaar zijn in vergelijk met de
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referentiewoningen van het CPO waar 90% van de referentiewoningen de wanden
behangklaar zijn en 10% van de referentiewoningen Pleisterwerk heeft.
Plafonds
• Uit de data kan geconstateerd worden dat binnen de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO geen verschillen zitten tussen het
afwerkingsniveau van de plafonds van de woningen. Bij beide is spuitwerk toegepast.
Vaste trap naar 2de verdieping
• Uit de data is gebleken dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een vaste trap naar de 2de verdieping heeft in vergelijk met 50% van
de referentiewoningen van het CPO.
Binnenkozijnen
• De data toont aan dat alle referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling
stalen binnenkozijnen hebben in vergelijk met de referentiewoningen van het CPO. Hier
is een variatie te constateren van 70% met houten binnenkozijnen en 30% met stalen
binnenkozijnen.
Binnendeuren (materiaal]
• Uit de data kan geconstateerd worden dat binnen de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO geen verschillen zitten tussen het
materiaal van de binnendeuren van de woningen. Bij beide zijn de binnendeuren van
hout.
Binnendeuren (a(werkingsniveau]
• In vergelijk met het materiaal van de binnendeuren blijkt, uit de data, er wel een verschil
te zitten in het afwerkingsniveau van de binnendeuren. Bij de referentiewoningen van
het CPO heeft 70% stompe binnendeuren en 30% opdek binnendeuren in vergelijk met
de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling waar 100% opdek
binnendeuren heeft.
Binnen de categorie "Opties" zijn 5 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende resultaten
hebben:
Aantal opties ruwbouw
• De data toont aan dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling maximaal 10 ruwbouwopties tot de keuze behoorde in vergelijk
met de referentiewoningen van het CPO waar 30% meer dan 10 ruwbouwopties als
keuze hadden.
Afbouwopties
• Geconcludeerd kan worden dat 90% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling de keuze had uit 26-50 afbouwopties in vergelijk met 40% van de
referentiewoningen van het CPO.
• Ook toont de data aan dat 20% van de referentiewoningen van het CPO de keuze had uit
0-25 afbouwopties in vergelijk met 0% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling.
Plaatsen dubbele WCD
• Uit de data blijkt dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een bedrag van tussen de €101- €150 betaalt voor het plaatsen van
een dubbele WCD in vergelijk met 60% van de referentiewoningen van het CPO. Daarbij
zijn de kosten voor de overige 40% van de referentiewoningen van het CPO lager dan
€101,Verplaatsen dubbele WCD
• De data toont aan dat, net als bij het plaatsen, bij het verplaatsen van een dubbele WCD
alle referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling vallen tussen dezelfde
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categorie namelijk €26 - €50. Bij de referentiewoningen van het CPO valt in deze
categorie 0% maar betaalt 90% van de referentiewoningen tussen de €0- €25
Aanbrengen loze leiding
• De data geeft aan dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een bedrag betaalt tussen de €51 - €100 voor het aanbrengen van
een loze leiding in vergelijk met 40% van de referentiewoningen van het CPO. Echter
40% van de referentiewoningen van het CPO betaalt meer als €100 voor het aanbrengen
van een loze leiding.
Binnen de categorie "Installaties" zijn 2 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
Verwarmingssysteem
• Er kan geconcludeerd worden, gezien de data, dat 100% van de referentiewoningen van
de traditionele projectontwikkeling voorzien is van een centrale verwarming met
radiatoren of vloerverwarming. In vergelijk met de referentiewoningen van het CPO is
gebleken dat 60% van de referentiewoningen de combinatie zoekt met centrale
verwarming en een warmtepomp in de vorm van een Cambinair of alleen een
warmtepomp.
Ventilatiesysteem
• Uit de data blijkt dat 90% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling gebruik maakt van mechanische ventilatie in vergelijk met 0% van
de referentiewoningen van het CPO. Hierbij wordt voor 100% van de
referentiewoningen gebruik gemaakt van sensorgestuurde natuurlijk ventilatie in
vergelijk met 10% van de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling.

Binnen de categorie "Energiewaarden" zijn 3 kenmerken die geanalyseerd zijn en de volgende
resultaten hebben:
EPC-norm
• Uit de data kan geconstateerd worden dat binnen de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO nagenoeg geen verschillen zitten tussen
de EPC-normen. Gemiddeld ligt de EPC-norm bij de traditionele projectontwikkeling op
0,78 en bij het CPO op 0,74.
RC waarde dak
• De data toont aan dat 100% van de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling een RC waarde voor het dak hebben van tussen de 3 - 4 in
tegenstelling tot 70% van de referentiewoningen van het CPO. De resterende 30% van de
referentiewoningen van het CPO hebben een re waarde voor het dak van boven de 4.
Gezien de gemiddelden is te constateren dat de RC waarde van het dak voor het CPO op
4,10 ligt in vergelijk met de RC waarde van de traditionele projectontwikkeling die op
3,70 ligt.
RC waarde gevel
• Uit de data is te constateren dat de verdeling van de referentiewoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO redelijk gelijk is met betrekking tot de
waardes. Het gemiddelde toont aan dat de RC waarde van de traditionele
projectontwikkeling op 3,75 ligt in vergelijk met de RC waarde van het CPO die iets lager
op 3,67 ligt.
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Verbanden

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen meerdere verbanden gelegd worden tussen de
onderzoekskenmerken. Hieronder zijn meerdere verbanden gelegd tussen zowel de kenmerken
als de categorieën.
Project vs. Financieel
Ontwikkeltijd vs. VON prijs
De data toont aan dat zowel de ontwikkeltijd als de tijd dat de kopers bij het proces betrokken
zijn een stuk langer duurt bij een CPO project dan bij de traditionele projectontwikkeling. Daarin
tegen is de starterswoning die hieruit naar voren komt weer goedkoper dan een starterswoning
ontwikkeld door de projectontwikkelaar. Het is dus een afweging die de starter moet maken of
deze bereid is langer bezig te willen zijn met het kopen van een nieuwbouw woning en daarvoor
en lagere VON prijs te betalen. Of de starter kiest voor een relatief snellere methode maar wel
voor en duurdere VON prijs.
Financieel vs. Oppervlaktes
Inhoud vs. VON prijs
Wanneer de oppervlaktes van de starterswoningen vergeleken worden met de financiële
aspecten van de starterswoning is het opvallend dat bij een CPO project de starter een grotere
woning krijgt voor een lagere VON prijs in vergelijk met de traditionele projectontwikkeling.
Normaliter zou men verwachten dat hoe groter een woning hoe duurder deze woning zal zijn
echter blijkt uit de data dat dit niet het geval hoeft te zijn als je hierbij verschillende
ontwikkelingsmetboden met elkaar gaat vergelijken.
Inhoud vs. Bouwkosten
Wat opvallend is tussen de starterswoning van een CPO project en een starterswoning van de
traditionele projectontwikkeling is dat de inhoud van de eerst genoemde groter is maar dat de
bouwkosten van beide nagenoeg gelijk zijn aan elkaar.
Grondkosten vs. Oppervlakte kavel vs. Grondkosten per m2
Uit de data is gebleken dat de grondkosten van de CPO starterswoning goedkoper zijn dan die
van de traditionele projectontwikkeling echter is het opmerkelijk dat de starter hiervoor wel een
grotere kavel krijgt. Dit wordt tevens bevestigd in de lagere grondkosten per m2 bij een CPO
starterswoning.

Financieel vs. Afwerkingsniveau
Bouwkosten vs. Afwerkingsniveau
Uit de data is gebleken dat de bouwkosten van zowel de starterswoning uit een CPO project als
van de traditionele projectontwikkeling gelijk aan elkaar zijn echter is geconstateerd dat er wel
verschillen zitten in het afwerkingsniveau in de vorm van materialen.
Bouwelementen vs. Energiewaarden
Dak vs. RC waarde dak
Uit de resultaten is gebleken dat bij de referentiewoningen van de traditionele
projectontwikkeling de RC-waarden van het dak soms opmerkelijk lager uitvallen in vergelijk
met andere waarden. Deze lagere RC waarden zijn te verklaren door de gehanteerde
bouwelementen bij de referentiewoningen. Waar de RC warden lager uitvallen blijkt de
dakbedekking uit bitumen te bestaan en kan geconcludeerd worden dat het een plat dak betreft.
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Financieel vs. Opties
Kosten opties vs. Bouwkosten
Zoals al uit de resultaten is gebleken zijn de bouwkosten van zowel de traditionele
projectontwikkeling als het CPO zo goed als gelijk echter opmerkelijk is dat de data heeft
aangetoond dat de kosten voor een aantal vastgestelde opties bij de CPO starterswoning
goedkoper zijn.
Project vs. Opties
Type woning vs. Ruw- en afbouw opties
De data heeft aangetoond dat het type van de referentiewoningen voornamelijk gelijk zijn aan
elkaar echter is gebleken dat er bij de CPO starterswoningen toch meer ruw- en afbouw opties
mogelijk zijn.
Oppervlaktes vs. Oppervlakte
Inhoud vs. Aantal slaapkamers
De inhoud van de starterswoningen van de traditionele projectontwikkeling zijn kleiner dan die
van een starterswoning van het CPO. Dit verklaart ook de aanwezigheid van en extra slaapkamer
bij een CPO starterwoning,
GBO woning vs. Inhoud
De data heeft aangetoond dat het gebruikersoppervlak van de starterwoningen van zowel de
traditionele projectontwikkeling als van het CPO nagenoeg gelijk zijn aan elkaar echter is de
inhoud van de laatst genoemde groter dan die van de traditionele projectontwikkeling.

Installaties vs. Energiewaarden
Verwarmingsinstallatie vs. EPC-norm
Uit de data is gebleken dat bij het merendeel van de referentiewoningen van het CPO en
Combinair is toegepast wat bevorderlijk is voor de energiezuinigheid echter is gebleken dat dit
niet terug te zien is in de ECP norm van de CPO staterswoning in vergelijk met die van de
starterswoning van de traditionele projectontwikkeling.

4.6

Conclusies

Uit de resultaten van het onderzoek en de verbanden hiertussen kunnen de volgende conclusies
geformuleerd worden:

Conclusie "Project"
De omvang van de projecten van zowel de traditionele projectontwikkeling als van het CPO
verschillen nauwelijks van elkaar evenals het type woning welke ontwikkeld worden. De
ontwikkeltijd daarin tegen is gebleken dat bij de CPO projecten deze meer tijd in beslag neemt
dan bij de traditionele projectontwikkeling. Dit geldt ook voor de tijd dat de kopers bij het
ontwikkelproces betrokken zijn wat te verklaren is door het verschil van de ontwikkelmethode.
Dit verklaart ook direct de langer durende ontwikkeltijd.
Conclusie "Financieel"
Financieel gezien is gebleken uit de referentiewoningen dat de starter goedkoper uit is wanneer
deze beslist zelf zijn of haar woning te gaan ontwikkelen in de vorm van het CPO. Dit kan
verklaart worden doordat de grond- en de bijkomende kosten lager zijn bij de
referentiewoningen uit de CPO projecten in tegenstelling tot de bouwkosten die nagenoeg gelijk
zijn. Daarin tegen zijn de bouwkosten per m3 weer goedkoper bij het CPO wat te maken heeft
met de inhoud van de starterswoningen.
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Conclusie "Oppervlaktes"
Zowel de oppervlakte van de kavel als de inhoud van de starterswoning, uit de
referentiewoningen, is bij een CPO project groter dan bij de traditionele projectontwikkeling.
Echter de gebruikersoppervlak is nagenoeg gelijk. Dat de inhoud van de CPO starterswoningen
groter is verklaart dat bijna alle vertrekken groter zijn. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid
een extra slaapkamer en een interne
berging in het ontwerp mee te nemen wat wel weer tot gevolg heeft dat de oppervlakte van de
hoofdslaapkamer kleiner is bij een CPO starterswoning dan bij de traditionele
projectontwikkeling. Daarnaast is gebleken dat de externe bergingen van de CPO
starterwoningen groter zijn en dat de keuze voor een garage bij een CPO starterswoning
aannemelijker is.
Conclusie "Bouwelementen"
Ondanks dat de gevelbekleding van de starterswoningen geen verschil aantonen zijn er wel
verschillen te concluderen uit de buitenkozijnen en de het type dakafwerking. Vooral het type
dakafwerking geeft aan dat bij de CPO referentiewoningen geen platte daken zijn gebouwd in
vergelijk met de referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling waar dit wel
meerdere malen is toegepast.
Conclusie "Afwerkingsniveau"
Bij de afwerking van de wanden, de plafonds en het materiaal van de binnendeuren zit geen
verschil tussen de starterswoningen. Echter zijn er wel verschillen te constateren tussen de
afwerking van de binnendeuren en binnenkozijnen. Deze zijn bij de CPO tarterswoningen
voornamelijk stomp en van hout in vergelijk met die van de traditionele projectontwikkeling
waar het voornamelijk opdek en van staal zijn ongeacht dat de bouwkosten van beide nagenoeg
gelijk zijn.
Conclusie Opties
De kosten voor de bepaalde opties die zijn geanalyseerd zijn goedkoper bij een CPO project dan
bij een project van de traditionele projectontwikkeling echter is gebleken dat de bouwkosten
nagenoeg gelijk zijn. Daarnaast is ook geconstateerd dat de variatie in het aantal opties, zowel
ruwbouw als afbouw, bij de CPO referentiewoningen gevarieerder is dan bij de traditionele
projectontwikkeling ondanks dat het type woning van de referentiewoningen nagenoeg gelijk
zijn.
Conclusie "Installaties"
Geconcludeerd kan worden dat zowel de verwarmingsinstallaties als de ventilatiesystemen van
een CPO starterswoning verschillen met die van de starterswoning van de traditionele
projectontwikkeling. Dit is echter niet terug te zien in de energiewaarden van de
staterswoningen aangezien deze nagenoeg gelijk zijn.
Conclusie "Energiewaarden"
De gehanteerde EPC normen verschillen nauwelijks van elkaar wat aangeeft dat de
referentiewoningen waarschijnlijk omstreeks dezelfde periode zijn gebouwd. Daarin tegen
zitten er wel verschillen tussen de RC waarden van het dak. Deze verschillen zijn te herleiden uit
de bouwelementen. Bij de traditionele projectontwikkeling zijn platte daken toegepast met
lagere RC waarden in vergelijk met de CPO referentiewoningen waar geen platte daken zijn
toegepast.
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Conclusies & Aanbevelingen

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek. Dit onderzoek is begonnen met de probleemstelling:
Welke verschillen zijn er te constateren tussen het product starterswoningen ontwikkeld op de
traditionele manier van projectontwikkeling of door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap?
In paragraaf 5.2 wordt antwoord worden gegeven op de probleemstelling. In paragraaf 5.3
worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

5.2

Conclusies

In dit onderzoek wordt beoogd de verschillen te beschrijven tussen een starterswoning
ontwikkeld door een projectontwikkelaar of door een collectief. Hierbij vanuit gaande dat de
starterswoning als een product gezien kan worden echter is aangetoond in de literatuurstudie
dat de starter niet bestaat en deze onder te verdelen is in meerdere subgroepen. Hiermee kan
ook verstaan worden dat iedere starter een andere interpretatie heeft bij een starterswoning
aan de hand van de woonwensen. Onderzoek heeft aangetoond dat er wel degelijk verschillen
zitten tussen de starterswoningen ontwikkeld door de traditionele projectontwikkeling en door
het CPO. De conclusies die hieruit naar voren zijn gekomen zijn:

•

Aan de hand van de verschillen tussen de geanalyseerde referentiewoningen van de
traditionele projectontwikkeling en het CPO kan geconcludeerd worden dat bij het
ontwikkeltraject is gebleken dat de ontwikkeltijd van de initiatieffase tot de
realisatiefase langer duurt bij een CPO project dan bij een project ontwikkeld door de
traditionele projectontwikkeling. Daarnaast duurt de tijd dat de toekomstige koper bij
het ontwikkeltraject betrokken is ook veel langer gezien het feit dat de koper zelf de
woning ontwikkeld en dus, in de meeste gevallen, vanaf de initiatieffase bij het project
betrokken is.

•

Financieel is de starter bij een CPO project goedkoper uit aangezien de VON prijzen van
de referentiewoningen goedkoper zijn dan de VON prijzen van de starterswoningen van
de traditionele projectontwikkeling.

•

De inhoud van een CPO starterswoning is groter dan die van een starterswoning
ontwikkeld door de traditionele projectontwikkeling. Hierdoor zijn de meeste ruimtes,
op de hoofdslaapkamer na, ook groter. Naast de grotere ruimtes is er ook veelal een
extra slaapkamer geconstateerd in de CPO referentiewoningen.

•

De CPO starterswoning heeft wel een interne berging en garage in vergelijk tot een
starterswoning van de traditionele projectontwikkeling. Uit de referentiewoningen is
gebleken dat de helft van de referentiewoningen een interne berging hebben en voorzien
zijn van een garage.

•

Het afwerkingsniveau van beide starterswoningen verschillen van elkaar gezien de
referentiewoningen. De starterswoning van de traditionele projectontwikkeling is
voornamelijk voorzien van stalen binnenkozijnen met opdek deuren in vergelijk met de
CPO starterswoning die voorzien is van houten binnenkozijnen met stompe deuren;
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•

Op optie niveau is gebleken dat bij een CPO starterswoning er meer opties voor zowel de
ruwbouw- als afbouw mogelijk zijn. Daarbij komt ook nog dat de kosten van bepaalde
optiesgoedkoper zijn;

•

De CPO starterwoning gebruikt voornamelijk een warmtepomp en een sensorgestuurde
natuurlijke ventilatie en vergelijk met de traditionele projectontwikkeling waar
voornamelijk een centrale verwarming en mechanische ventilatie wordt toegepast;

Uit de resultaten van het onderzoek en de conclusies blijkt dat er wel degelijk twee verschillende
producten naar voren zijn gekomen. Bij de CPO starterswoning mag men aannemen dat de
wensen van de starter verwerkt zijn in de woning maar bij de traditionele projectontwikkeling
wordt een inschatting, door middel van onderzoek, gemaakt van de wensen en daarbij een
woning ontwikkeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de onderzoeken die gedaan worden,
naar de woonwensen van de starter, niet de garantie bieden dat een starterswoning volledig
aansluit aan de woonwensen of dat er geen algemene woning te ontwikkelen is die voorziet in
de woonwensen van de starter aangezien de algemene starter niet bestaat maar deze onder te
verdelen is in meerdere subgroepen.
Wanneer de referentiewoningen vergeleken worden met de woonwensen en financiële
mogelijkheden van de subgroepen starters kunnen de volgende conclusies vastgesteld worden:
Jeugdig Mobiel
• Gezien de maximaal gewenste VON prijs kan deze subgroep bij 20% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 40% van de referentiewoningen van het CPO;
• Gezien de maximale hypotheeklening kan deze subgroep, als alleenstaande, bij zowel de
traditionele projectontwikkeling als bij het CPO geen een van de referentiewoningen
financieren;
• Het gewenste woningtype is bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO
niet in de referentiewoningen gerealiseerd.
Jong Traditioneel
• Gezien de maximaal gewenste VON prijs kan deze subgroep bij 20% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 40% van de referentiewoningen van het CPO;
• Gezien de maximale hypotheeklening kan deze subgroep, als alleenstaande, 0% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 10% van de referentiewoningen van het CPO;
• Het gewenste woningtype is bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO
in de referentiewoningen gerealiseerd.
Laatbloeier
• Gezien de maximaal gewenste VON prijs kan deze subgroep bij 70% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 100% van de referentiewoningen van het CPO;
• Gezien de maximale hypotheeklening kan deze subgroep, als alleenstaande, 0% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 10% van de referentiewoningen van het CPO;
• Het gewenste woningtype is bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO
in de referentiewoningen gerealiseerd.
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Klimmer
• Gezien de maximaal gewenste VON prijs kan deze subgroep bij 70% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 100% van de referentiewoningen van het CPO;
• Gezien de maximale hypotheeklening kan deze subgroep, als alleenstaande, 0% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 10% van de referentiewoningen van het CPO;
• Het gewenste woningtype is bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO
in de referentiewoningen gerealiseerd.
Vliegende starter
• Gezien de maximaal gewenste VON prijs kan deze subgroep bij zowel de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling als de referentiewoningen
van het CPO een woning kopen;
• Gezien de maximale hypotheeklening kan deze subgroep, als alleenstaande, 30% van de
referentiewoningen van de traditionele projectontwikkeling een woning kopen
tegenover 80% van de referentiewoningen van het CPO;
• Het gewenste woningtype is bij zowel de traditionele projectontwikkeling als bij het CPO
in de referentiewoningen gerealiseerd.
Uit de woonwensen en mogelijkheden van de subgroepen starters is gebleken dat de financiën
de grootste drempel is voor het kopen van een nieuwbouw starterswoning. Daarbij kan
geconcludeerd worden dat het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap financieel gezien beter
aansluit aan de financiële wensen en mogelijkheden van de subgroepen starters en op
productniveau, daarbij uitgaanden dat de woonwensen verwerkt zijn in de woning, gezien de
verschillen tussen de starterswoningen van de traditionele projectontwikkeling als het CPO.

5.3

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gedaan
worden voor vervolgonderzoek:
•

In dit onderzoek is aangetoond dat een CPO project meer tijd in beslag neemt dan een
project van de projectontwikkelaar. Voor vervolg onderzoek is het interessant om te
onderzoeken wat de invloeden kunnen zijn van eventuele veranderende
omstandigheden, als de financiële situatie of de huishoudensamenstelling van de starter,
ten opzichte van het langer durende en intensievere ontwikkeltraject van een CPO
project.

•

Dit onderzoek heeft aangetoond dat een CPO starterswoning beter aansluit op de
wensen en financiële mogelijkheden van de subgroepen starters maar daarbij is niet
gekeken naar wat voor een persoon die starter is. Voor vervolg onderzoek kan
onderzocht worden tot welke leefstijl de starters behoren die de keuze hebben gemaakt
voor een CPO starterswoning of voor een starterswoning ontwikkeld op de traditionele
manier om duidelijker in kaart te kunnen brengen wat de beweegredenen zijn van die
personen bij de keuze die ze gemaakt hebben.

•

Voor vervolgonderzoek kan er onderzocht worden of de referentiewoningen uit dit
onderzoek wel goed zijn ontwikkeld aan de hand van de woonwensen van de starter. Dit
in verband met de verschillen die geconstateerd zijn tussen de referentiewoningen van
zowel de traditionele projectontwikkeling als het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.
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Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of de voordelen die behaalt
kunnen worden bij een starterswoning van het CollectiefParticulier
Opdrachtgeverschap ten opzichte van de starterswoningen van de traditionele
projectontwikkeling opwegen tegen het langer durende proces waarin de koper
betrokken is.
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