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CPO staat voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Bij deze vorm van
consumentgestuurde woningbouw
treed je samen met een groep
consumenten op als project-
ontwikkelaar van je ‘’eigen’’ project. Je
hebt maximale invloed en zeggenschap
bij de totstandkoming van jouw nieuwe
woning. Eerst vindt er een initiatieffase
plaats. Het begint met het vinden van
toekomstige buren en een bouw-
locatie. In deze fase worden ook in
overleg met de gemeente de
ontwikkelkaders geformuleerd. Als het
initiatief overgaat op een project, richt
je met jouw toekomstige buren een
vereniging op die als opdrachtgever
fungeert. Door de CPO-vereniging
kunnen facturen worden betaald en

contracten worden aangegaan met
bijvoorbeeld de architect en aannemer.
Regelmatig ontstaat een CPO-project
vanuit een groep mensen die zelf de
regie willen bij het verwezenlijken van
hun woonwensen en daardoor in actie
komen. Vastgoedregisseur is
gespecialiseerd in het begeleiden van
(groepen) consumenten bij het
opstarten en ontwikkelen van CPO-
projecten. Met deze white paper willen
wij je informeren over de manier
waarop jij in een bepaalde gemeente
het initiatief kunt nemen om een CPO-
traject te starten. Ook lees je over de
rol die Vastgoedregisseur kan spelen in
het succesvol maken van jouw CPO-
initiatief.

Met CPO heb je de mogelijkheid om een woning te realiseren die helemaal
afgestemd is op de manier waarop jij wilt wonen. Je gaat individueel met de
architect in gesprek en bepaalt zelf de grootte, indeling en afwerking van je
woning én stemt deze af op jouw portemonnee. Je ontwikkelt als collectief. Dit
betekent dat je tijdens zogenaamde deelnemersbijeenkomsten ook gezamenlijke
keuzes maakt met je toekomstige buren, bijvoorbeeld over de uitstraling en het
materiaalgebruik van jullie woningen.

Naast dat je een woning op maat ontwikkelt, kun je ook nog eens aantrekkelijke
schaalvoordelen verkrijgen door (bouw)werkzaamheden gezamenlijk uit te
besteden en bijvoorbeeld keukens en badkamers als collectief in te kopen.
Daarmee bespaar je kosten of kun je voor hetzelfde geld méér kwaliteit en/of
woonvolume realiseren.



Omdat je bij CPO zélf
projectontwikkelaar bent en er dus
geen tussenkomst is van een
marktpartij, bouw je jouw nieuwe
woning tegen kostprijs. Je geniet samen
met je mede-ontwikkelaars van de
lusten, maar draagt aan de andere kant
ook de lasten van het project. Er zijn
namelijk bepaalde risico’s waar je als
groep rekening mee dient te houden.
Denk hierbij aan prijsstijgingen of het
risico dat er deelnemers afhaken tijdens
het proces. Dat deze risico’s er zijn,
betekent niet dat je deze niet kunt
managen of afdekken. Het fundament
van elk succesvol CPO-project is een
ontwikkeltraject waarbij de verkaveling
wordt gecreëerd en de woningen stap
voor stap worden ontworpen. In zo’n
ontwikkeltraject dienen er aan de
voorkant van het proces heldere
afspraken te worden gemaakt, is

duidelijke communicatie essentieel én
moet elke deelnemer bereid zijn om tot
compromissen te komen. Daarnaast is
het ontwikkelen van een woning een
investering in tijd. Denk hierbij aan de
bijeenkomsten, maar ook het maken
van je woonstap. Om dat wat duidelijker
in kaart te brengen, vind je onderstaand
een globale procesbeschrijving en
tijdlijn van een CPO-traject. Omdat je
vanaf het begin betrokken bent bij de
planvorming, vraagt een CPO-project
een grotere tijdsinvestering dan een
regulier nieuwbouwproject. Overweeg
voor jezelf of je een CPO’er zou kunnen
zijn; iemand die het leuk vindt om een
ontwikkeltraject van dichtbij mee te
maken en eraan bij te dragen, het
prettig vindt om samen te werken en
om kan gaan met het feit dat van
tevoren niet alles tot in de puntjes
vastligt.

* Afhankelijk van bestemmingsplanprocedure; in dit voorbeeld is uitgegaan van géén bestemmingsplanwijziging.



Ben jij enthousiast geworden over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en
daardoor benieuwd wat je kunt doen om zelf een initiatief op te starten? Lees
dan snel verder! Hieronder reiken we een aantal handvatten aan waarmee je
direct aan de slag kunt. Vastgoedregisseur ondersteunt consumenten die zelf de
regie pakken bij het verwezenlijken van woonwensen, waardoor vraag en aanbod
op de woningmarkt beter op elkaar wordt afgestemd.

1. Informeer bij de gemeente
Begin met informeren of er in de gemeente waar
je wilt wonen aandacht is voor CPO. Sommige
gemeenten faciliteren namelijk bouwprojecten
die via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
worden ontwikkeld. Zij hebben hier dan
bijvoorbeeld een specifiek beleid voor gemaakt
en stellen mogelijk bouwlocaties beschikbaar. Ga
ook op onderzoek uit of er eventueel al
bestaande bouwgroepen, locatieverenigingen of
CPO-verenigingen zijn waar je bij aan kunt
sluiten.

2. Vind een locatie
Om uiteindelijk te kunnen bouwen, is het
natuurlijk belangrijk dat er een bouwlocatie
wordt gevonden. Regelmatig stellen gemeenten
een locatie beschikbaar omdat zij het
consumentgestuurd ontwikkelen aanmoedigen.
In andere gevallen wordt de grond aangekocht
van een particulier of bedrijf. Sluit bovendien de
mogelijkheid niet uit om een locatie met een
bestaand (bedrijfs)pand te transformeren naar
een woonbestemming. Het is slim om vanaf het
begin te zoeken naar potentiële locaties en in de
gaten te houden of er ergens mogelijkheden zijn
of komen.

3. Zoek contact met de dorpsraad
Voor een dorpsraad is CPO erg interessant,
aangezien je hiermee kunt bouwen voor én naar
wens van eigen inwoners. De dorpsraad heeft
vaak een goed netwerk, waardoor ze je kunnen
helpen bij het in contact komen met de
gemeente, het vinden van mede-bouwers en
wellicht hebben zij nog goede locatiesuggesties.

4. Ga opzoek naar gelijkgestemde
woningzoekers
Is er nog geen bestaande bouwgroep en wil je
graag beginnen met het opstarten van een
initiatief? Ga dan op zoek naar
woningzoekenden met dezelfde ambities. Vraag
eens rond in je eigen netwerk; praat met je
buren, vrienden of kennissen over jouw plannen
om een CPO-initiatief te starten. Streef ernaar
om ongeveer vijf tot tien geïnteresseerden bij
elkaar te krijgen. Als het niet lukt om
geïnteresseerden te vinden in je eigen netwerk
zou je het via andere wegen kunnen proberen;
gebruik hiervoor social media kanalen of lokale
mediabronnen en maak mensen enthousiast om
zich bij je aan te sluiten.

5. Organiseer een bijeenkomst
Wanneer je een groepje hebt gevonden die
interesse heeft om een initiatief te ontplooien, is
het prettig om een keer samen te komen.
Tijdens zo’n bijeenkomst kun je elkaar leren
kennen, maar ook ideeën uitwisselen over hoe
jullie zouden willen wonen. Inventariseer globaal
de ambities, budgetten en woonwensen. Stem
ook af wat de vervolgstappen zijn. Wellicht zijn
er zelfs groepsleden met ervaring op het gebied
van woningbouw of suggesties voor een
bouwlocatie.



6. Ga in gesprek met de gemeente
Hebben jullie kennisgemaakt met elkaar en is er
genoeg animo om het initiatief verder te
brengen? Dan is het wijs om de gemeente te
betrekken bij jullie plannen. Zeker nu je met
gelijkgestemden bent komt dit krachtiger over
op de gemeente. Samen bereik je immers meer
dan alleen. Probeer in gesprek te raken met de
wethouder of leden van de gemeenteraad en
vertel hen over je ambities. De gemeente kan je
wellicht verder helpen met je initiatief en/of
meedenken bij het vinden van een geschikte
locatie.

7. Zorg dat je initiatief vindbaar is
Het kan altijd helpen wanneer je initiatief
vindbaar is voor zowel potentiële deelnemers,
de gemeente als marktpartijen. Je kunt
bijvoorbeeld een eenvoudige website maken of
social media pagina oprichten. Maak de missie
van je initiatief duidelijk en zorg dat zowel
consumenten als professionele partijen met je in
contact kunnen komen.

8. Zorg dat mensen zich kunnen melden
Zorg ervoor dat mensen kenbaar kunnen maken
dat ze geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan
je initiatief. Laat hen bijvoorbeeld een mail
sturen waarin ze zich aanmelden. Hoe meer
mensen zich aanmelden, hoe duidelijker het
signaal naar de gemeente is dat er behoefte is

aan consumentgestuurde woningbouw. Tip:
vraag lidmaatschapsgeld aan geïnteresseerden,
bijvoorbeeld een bedrag van rond de €100.
Hiermee zorg je dat uitsluitend serieus
geïnteresseerden zich aanmelden. Bovendien
kun je hiervan de kosten voor bijvoorbeeld een
bankrekening, de website en bijeenkomsten
betalen.

9. Benader een CPO-begeleidingsbureau
De ervaring leert dat het lastig is om een CPO-
project tot een succes te brengen zonder een
professioneel begeleidingsbureau. Zo’n bureau
zorgt ervoor dat er tijdens het ontwikkelproces
op een plezierige manier, tijdig belangrijke
keuzes worden gemaakt. Hiernaast is er bij CPO
kennis en ervaring nodig op het gebied van
financiën, juridische en bouwkundige zaken en
onderhandelingen met verschillende partijen.
Vastgoedregisseur heeft veel ervaring met het
begeleiden van CPO-projecten. Ben je aan het
oriënteren of CPO-project iets voor jou is maar
heb je hier vragen over, of heb je al stappen
gezet om een initiatief op te starten maar loop je
vast? Vastgoedregisseur denkt als specialist op
het gebied van CPO graag met je mee. In de
beginfase van het project werken wij meestal op
basis van ‘no cure no pay’: mocht je initiatief om
bepaalde redenen niet van de grond komen, ben
je ons niets verschuldigd.

Wist je dat een aantal provincies subsidieregelingen voor CPO-initiatieven beschikbaar
hebben gesteld? Zo kom je bij de provincie Noord-Brabant sinds januari 2023 in aanmerking
voor een gift van max. €20.000 per project voor de initiatief- en haalbaarheidsfase alsook een
renteloze lening voor de ontwikkelfase. Het is dus wijs om bij het subsidieloket van jouw
provincie naar de mogelijkheden te informeren. Ook hier kan Vastgoedregisseur je bij helpen.



Vastgoedregisseur bv Van der Clusenstraat 6 5553 EL Valkenswaard

040-242 32 23 info@vastgoedregisseur.nl www.vastgoedregisseur.nl

Vastgoedregisseur is preferent partner van de stichting
Samenbouwen.in. Deze stichting zet zich samen met
haar ambassadeurs in om door een groot deel van het
land consumentgestuurde woningbouwprojecten te
initiëren. Doorgaans is er bij projecten die
Vastgoedregisseur begeleidt dan ook een
ambassadeur betrokken die lokale contacten heeft en
daardoor optreedt als verbinder.

Vastgoedregisseur
is preferent partner van 

stichting:

Wij wensen je veel succes bij het opstarten van jouw CPO-

initiatief. Heb je vragen of ben je benieuwd wat wij voor je

kunnen betekenen? Pak dan de regie in handen en neem

vrijblijvend contact op met Vastgoedregisseur!

Ons team helpt je graag verder.

https://vastgoedregisseur.nl/
https://samenbouwen.in/
https://vastgoedregisseur.nl/contact/
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