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Wat is CPO? 

 
•  CPO is een variant van zelfbouw (ook wel: “particulier 

opdrachtgeverschap”) 

•  Definitie particulier opdrachtgeverschap: 

Een particulier of groep particulieren verwerft grond voor 

eigen gebruik en bepaalt zelf met welke partijen het project 

gerealiseerd wordt. 
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Wat is CPO? 

 
Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk projectontwikkelaar 
 

Ze verwerven een bouwlocatie en  

treden gezamenlijk op als opdrachtgever  

voor het ontwikkelen en bouwen van de woningen. 
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Waarom CPO? 

 
•  Zeggenschap over je eigen woning 

•  Grotere betrokkenheid bewoners bij hun buurt 

•  Lagere woningprijzen  
(woningprijs = kostprijs) 
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Voorbeelden CPO 
 



 CPO Het Kwarteel, Culemborg (senioren)  







 Wonen Bibliotheek Zonnehof, Amersfoort 















 Wonen in de Drukkerij, Amsterdam 
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Hoe werkt CPO? 

•  Kopers organiseren zich in een vereniging 

(‘kopersvereniging’) 

•  Vereniging verwerft locatie 

•  De vereniging is opdrachtgever voor de architect, 

overige adviseurs en de aannemer  

•  Begeleiding door een onafhankelijk adviesbureau (bijv. 

De Regie) 
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Het proces tot de oplevering 
 

1.  Voorbereidingsfase 

2.  Ontwerpfase 

3.  Bouwvoorbereidingsfase 

4.  Uitvoeringsfase 
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1 - Voorbereidingsfase 
 

•  Werven deelnemers 

•  Oprichten vereniging 

•  Uitwerken plan van aanpak (programma van eisen, 
planning, begroting woningprijzen, etc.) 

•  Overeenkomst vereniging-gemeente 

•  Selecteren en contracteren architect  
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2 - Ontwerpfase 
 

•  Woningontwerp uitwerken (architectuur, 

plattegronden) 

•  Technische uitwerking ontwerp  

•  Bestek en tekeningen 
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3 - Bouwvoorbereidingsfase 
 

•  Aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) 

•  Aanbesteding 

•  Afsluiten hypothecaire leningen 

•  Levering van de grond 

•  Aannemingsovereenkomsten 
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4 - uitvoeringsfase 
 

•  Bouwen 

•  Opleveren 

•  Financiële afwikkeling en opheffen vereniging 
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Meer informatie 
 

www.deregie.nl 

www.zelfbouwinnederland.nl 

www.iceb.nl 
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