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Hoe is SIR-55 ontstaan?

Stichting Initiatieven Realisatie 55+Woningbouw

“BELANGENBEHARTIGER VOOR 55+-ERS

VAN OORSPRONG VANUIT WONINGEN,

MAAR STEEDS MEER DAN DAT”



• SIR-55: landelijke consumentenorganisatie voor 
woonconsument, specifiek voor medioren en 
senioren

• Circa 100 vrijwilligers en 2.000 deelnemers

• Realiseren van woonwensen van 
doelgroepgenoten 

• Professioneel ondersteuning en begeleiding

SIR-55 
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Hoe gaat het nu? 
De realiteit is, dat een klein aantal mensen 
bedenken hoe een straat of locatie met 
woningen er uit komt te zien.                                                        
Na het ontwikkelen van de plannen gaat men pas 
op zoek naar toekomstige bewoners.

Kan het ook anders? 
Jazeker, eerst op zoek gaan naar de toekomstige 
bewoners! Deze groep treedt zelf op als 
opdrachtgever en ontwikkelt samen een plan:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).



Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voordelen ten opzichte van projectmatige bouw:

• Zeggenschap; invloed op de woning

• Onderlinge betrokkenheid

• Invloed op de prijs 

• Langere periode voor verkoop huidige woning

Voordelen ten opzichte van particuliere 
bouw/zelfbouw:

• Minder zorgen

• Behalen van schaalvoordelen

• Professionele begeleiding

• Vooraf inzicht in kosten



Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Aandachtspunten:

• Koudwatervrees, onbekend maakt onbemind

• Investering in tijd en energie

• Resultaat is onzeker (qua tijd, ontwerp en kosten)

• Te hoog ambitieniveau, te laag budget

• Voorfinanciering en achtervang



• De voordelen voor u op een rijtje:

- U wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling

- Er ontstaat onderlinge betrokkenheid

- U heeft maximale invloed op uw toekomstige (t)huis

- U heeft invloed op de prijs 

- Er is een langere periode voor de verkoop van uw huidige  

woning

- U kunt schaalvoordelen behalen

- U heeft vooraf inzicht in de kosten

én u wordt professioneel begeleid door SIR-55

Samen Bouwen



• Er is een locatie beschikbaar

• Wie heeft er belangstelling en zou hier willen wonen? 

• Wat zijn de randvoorwaarden vanuit de gemeente (wat 
kan wel/niet)?

• Inventarisatie (woon)wensen:
• Interieur (plattegrond, relaties tussen ruimtes etc.) 

• Exterieur (modern, klassiek)

• Afmeting (kavel en woning)

• Duurzaamheid, installaties etc.

• Kosten/budget (ogen vaak groter dan de portemonnee)

Eerste stappen in het proces



• Selectie architect

• Planvorming 
• Kavelkeuze

• Schetsontwerp (collectief)

• Goedkeuring door welstand

• Voorlopig ontwerp (individueel)

• Definitief ontwerp

• Bestektekeningen

• Bouwaanvraag

• Bouwvergunning

Collectief

Kavelkeuze

Individueel

Het proces



• Selectie aannemer
• Aanbesteding/bouwteam

• Prijsonderhandeling

• Persoonlijke woonwensen

• Sluiten van overeenkomsten

• Start bouw

• Oplevering

Het proces



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

Initiatief Ontwikkelfase Bouwfase

Nu 1 jaar 2 jaar

CPO-tijdlijn

= Betalingsmoment (tot definitief commitment)

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



SIR-net

SIR-net is bedoeld voor SIR-55 deelnemers die 
deelnemen aan een SIR-project

Doel: optimaal faciliteren tijdens het ontwikkel-
en bouwproces van de SIR-55 woningen 

SIR-net maakt het mogelijk om: 
• Met elkaar in contact te komen via forum
• Het proces nauwlettend te volgen
• Snel te reageren
• Uw woonwensen te berekenen
• Documenten online te bekijken





Bouwplangroep

• (Concept-)besluiten collectieve zaken, 
zoals:

– architect(uur) 

– materialen buitenkanten 

– gemeente 

– aannemerselectie etc.

• Voorbereiding/begeleiding SIR-55

• Wie stelt zich kandidaat?



Deelnemersovereenkomst

• Aangaan van (onderling) commitment

• Voorkomen van te vrijblijvend karakter

• Vastleggen van afspraken/spelregels

• Borging (collectieve) besluitvorming

• Inbetalingen naar rato voortgang (gefaseerd)

• Bouwplangroep (wie worden de kartrekkers?)

• Mogelijkheden om uit te stappen tijdens proces 

Aanvullend:

Commitment is ook noodzakelijk om de gemeente mee

te krijgen, ook zij willen bepaalde zekerheden hebben.



Mede Opdrachtgeverschap(MO)

Hoe gaat het nu? 
De realiteit is, dat een klein aantal mensen 
bedenken hoe een straat of locatie met 
woningen er uit komt te zien.                                                        
Na het ontwikkelen van de plannen gaat men pas 
op zoek naar toekomstige bewoners.

Kan het ook anders? 
Jazeker, eerst op zoek gaan naar de toekomstige 
bewoners! Deze groep treedt zelf op als 
opdrachtgever en ontwikkelt samen een plan:
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).



• De voordelen voor u op een rijtje:

– Marktpartij realiseert voor eigen rekening en risico

– U wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling

– Vooraf heeft u inzicht in de kosten

– Professionele begeleiding door SIR-55

Mede Opdrachtgeverschap (MO)



Woningwensen

• Bruikbaarheid (bijv. een grote woonkamer)

• Veiligheid (bijv. buitenverlichting)

• Locatie (bijv. dichtbij winkels)

• Toegankelijkheid (bijv. brede deuren)

• Onderhoud (bijv. onderhoudsarm materiaal)

• Comfort (bijv. domotica)



Deelnemer worden
Als u niets doet, wordt uw wens in Heiloo
ook niet gehoord en kan er dus ook niets mee 
gedaan worden! 

Meldt u als deelnemer aan en ….
realiseer samen met SIR-55 uw 
woonwens! 

• Kosten € 25,- per jaar

• Aanmelden kan via de website www.sir-55.nl of via het 
inschrijfformulier dat u terug kunt vinden in de  
Documentatie.



• Iedere SIR-55 deelnemer heeft toegang 
tot Intranet

• Toegang wordt mogelijk gemaakt d.m.v. 
een persoonlijke inlogcode

• SIR-55 deelnemers krijgen op deze 
manier meer specifieke en 
projectgerelateerde informatie dan niet-
deelnemers

Intranet



SIR-55 zoekt 
Contactpersonen!

Als u niets doet, gebeurt er niets!

Meldt u daarom aan als          
Deelnemer van het project!



SIR-55 Contactpersoon Gemeente Heiloo  Telefoon:
Email: 

Regiobestuurder Jan Raadschelders
Telefoon: 06 41 21 01 28
Email: j.raadschelders@sir-55.nl
SIR-55
Telefoon: 040-242.32.23
Website: www.sir-55.nl
Email: info@sir-55.nl

Twitter: StichtingSIR55
Facebook: www.facebook.com/stichtingsir55

Meer informatie?



Documentatie



Bedankt voor 
uw aandacht!


