


Agenda

 Opening

 Wie zijn wij? 

 Referentieprojecten

 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?

 Hoe verloopt het proces?

 ‘SAMENBOUWEN.IN DORPLEIN’?

 Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

 Vragen?



Wie zijn wij en wat doen wij?

• Met een team van zes personen houden wij ons dagelijks bezig met vraag gestuurd
ontwikkelen van woningbouwprojecten (zowel koop als huur).

• Voornamelijk actief in de randgemeenten rondom Eindhoven & Helmond.

• Belangrijkste drijfveer is om samen met jullie een (t)huis te realiseren én dat voor een
acceptabele prijs!

• Wij werken vooral graag samen met dorpsraden, kopersverenigingen en gemeenten.

• Preferent partner van Stichting SAMENBOUWEN.IN.

• Meer weten? www.facebook.com/vastgoedregisseur óf
www.samenbouwen.in

http://www.facebook.com/vastgoedregisseur
http://www.samenbouwen.in/


Waar staat CPO nu eigenlijk voor?

TRADITIONELE 

PROJECTONTWIKKELING
COLLECTIEF PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP

Hoe ging het vaak?

Een klein aantal mensen
bedacht waar, voor wie en
wat er gebouwd werd. Pas
dan ging de marktpartij op
zoek naar jullie!

Kan het ook anders?

Je kunt ook als groep zelf
het initiatief nemen om
samen met elkaar een
woningbouwproject te
ontwikkelen en te laten
realiseren.



De lusten

Maximale invloed en zeggenschap 

• ontwerp, indeling en afwerking geheel naar eigen wens

• daarmede ook  direct invloed op de prijs van je (t)huis

Woning wordt tegen “inkoopprijs” gebouwd

• keuze om zelf werkzaamheden te verrichten (casco of turn-key oplevering)

Samen staat u véél sterker!  

• inkoopvoordelen 

Sociale betrokkenheid

• buurtvereniging is opgericht voordat gestart is met de bouw



De andere kant van de medaille

Duidelijke uitgangspunten/afspraken zijn noodzakelijk

Bereidheid tot compromis 

Afdekken van risico’s (o.a. voorfinanciering & achtervang)

Investering in tijd (m.n. kartrekkers/bestuur)

Aangaan van (onderling) commitment

Koudwatervrees, onbekend maakt onbemind

Resultaat wordt steeds specifieker (qua tijd, ontwerp en kosten)

Te hoog ambitieniveau, te laag budget

Goede communicatie is van cruciaal belang



Heesch

-



Lierop, Gildeplein

- 10 woningen (starters)

- initiatief vanuit de dorpsraad 

- zeer korte doorlooptijd



Haaren, Klimop

- 15 woningen (starters en 55+-ers)

- koop- én huurwoningen

- extra duurzaamheidsambities 



Beek en Donk, Beekse Akkers

- 6 woningen (doorstromers)



Maarheeze, ‘t Sneppenest

- 5 patiobungalows

- koop- én huurwoningen

- start bouw: oktober 2017



Stap 01: inventariseren
Is er een locatie beschikbaar? 

Gemeenschapscentrum De Schakel

Zou u hier willen wonen?
1e inventarisatie van uw woonwensen

Wat zijn de kaders vanuit de gemeente?  
doelgroep(en)
grondprijs 
bestemmingsplan (parkeren, BKP etc.)
overige? water, duurzaamheid etc.

Wat zijn de mogelijkheden?
hoe zou het project er uit kunnen zien?
wat is het tijdspad?
wat zijn de kosten?

Is het financieel verantwoord?
wil/kan ik het betalen?



Stap 02: initiatieffase

Bij voldoende belangstelling
wie wil de kar mee gaan trekken?
oprichten van een kopersvereniging?
opdracht procesbegeleider
nadere inventarisatie woonwensen
selectie architect
terugkoppeling met gemeente
opdracht architect
werving van nieuwe (aspirant-) leden (continue)
vervolgbijeenkomst(en)

Ga je ervoor?
sluiten deelnemersovereenkomst (financieel commitment)



Stap 03: ontwikkelfase

Planvorming 

individueel gesprek met architect (ontwerpsessie)

voorlopig ontwerp (welstand) / opstarten bestemmingsplanprocedure

definitief ontwerp (technische uitwerking)

keuze van de aannemer

aanvragen omgevingsvergunning

sluiten van diverse contracten (koop- en aanneemovereenkomst)

hypotheek regelen

grondoverdracht (notaris)

start bouw 

oplevering



tijdlijn

Nu 2 jaar
Opdracht architect

1e schetsontwerp

Idee architect

Welstand 

goedkeuring

(Oprichting ent.) 

Kavelkeuze

Deelnemersovk.

Vergunning-

aanvraag
Start bouw

Sluiten koop-/aannemingsovereenkomst

Overeenstemming aannemer

Oplevering

1 jaar

Grondoverdracht

1 2 3 4

50% deelnamegraad 70% voorverkoop

Ca. 3 mnd. 9-12 mnd.* 9-12 mnd.

Initiatief Ontwikkelfase Bouwfase

Nu 1 jaar 2 jaar

= Betalingsmoment (tot definitief commitment) * Afhankelijk van bestemmingsplanprocedure



Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

integrale (proces-) begeleiding/projectmanagement van “a tot en met z”

helpen bij het oprichten van de kopersvereniging

borgen van het collectieve belang van de kopersvereniging

bewaken van het proces (geld, tijd en risico’s)

toetsen (financiële) haalbaarheid project (spiegel voorhouden)

voeren van onderhandelingen met grondeigenaar / gemeente, aannemer en andere partijen

ondersteuning bij afdekken van risico’s  (voorfinanciering & achtervang)

verkrijgen van (zoveel mogelijk) schaalvoordelen

vinden, boeien & binden consumenten

“kikkers” in de kruiwagen houden 

inventariseren van woonwensen

bereidheid om in de initiatieffase op basis van “no cure no pay” aan de slag te gaan



Vragen?

Vastgoedregisseur b.v.
Van der Clusenstraat 6 
5553 EL Valkenswaard
040-242 32 23
info@vastgoedregisseur.nl
www.vastgoedregisseur.nl

Bedankt voor uw aandacht!

https://www.facebook.com/vastgoedregisseur?fref=ts
https://www.facebook.com/vastgoedregisseur?fref=ts
https://twitter.com/samenbouwen
https://twitter.com/samenbouwen
http://www.linkedin.com/profile/view?id=22605625&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=szLo&locale=en_US&srchid=2083215471398241017951&srchindex=2&srchtotal=65&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2083215471398241017951,VSRPtargetId:22605625,VSRPcmpt:primary
http://www.linkedin.com/profile/view?id=22605625&authType=OUT_OF_NETWORK&authToken=szLo&locale=en_US&srchid=2083215471398241017951&srchindex=2&srchtotal=65&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:2083215471398241017951,VSRPtargetId:22605625,VSRPcmpt:primary

