Domein, Eindhoven
CPO als middel bij herstructurering

Met vallen en opstaan

Ontdekkingstocht

Henk van de Laak is sectormanager
vastgoedontwikkeling bij Domein. Domein
is betrokken bij de herstructurering van 324
woningen in de Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven.
De herstructurering vindt plaats via CPO. Domein
noemt dat Domijnhuis.

“Toen ik twee jaar terug vanuit de commerciële
projectontwikkeling bij Domein kwam, liep
het proces al. In de projectontwikkeling waren
we ook op zoek naar methodes om klanten
maximaal te betrekken. Voor Domein is CPO
een ontdekkingstocht met vallen en opstaan.
Omdat het nieuw is, is het zaak om te beseffen
wat zo’n CPO-project van je vraagt aan sturing en
begeleiding en ondersteuning.”

“In de Bloemenbuurt worden zowel koop- als
huurwoningen met CPO gerealiseerd. Het
grote voordeel voor de koopwoningen is dat
je al vroegtijdig kandidaten hebt die in willen
stappen. Je verkoopt de grond, de leden van de
kopersvereniging ontwikkelen de woningen op
hun manier. Ze modelleren hun woning op maat
en hebben zowel het ontwerp als de kosten in
eigen hand. Voor hetzelfde geld of minder krijgen
ze een woning die direct op maat en naar smaak
is. Dat is wat anders dan een woning uit een
brochure, waar de kosten navenant zijn als je de
woning naar je zin wilt maken. Bij CPO kan het
zijn dat je de planning wat moeilijker kunt sturen,
maar daar staat tegenover dat je het risico
beheerst doordat je vroegtijdig geïnteresseerden
hebt.”

Portemonnee
“De keuze voor CPO in de Bloemenbuurt is
ingegeven vanuit doelstellingen als meer
sociale samenhang, grotere differentiatie in
woningaanbod, grotere betrokkenheid van de
huurder bij ‘zijn woning’ en ‘zijn buurt’. Het mooie
van de Bloemenbuurt is dat je dat ook kunt zien
. Van een leien dakje is het niet gegaan. De
financiële haalbaarheid heeft flink onder druk
gestaan. Nu is het aardig onder controle, maar
toen ik bij Domein kwam, verbaasde het mij dat
we ons teveel lieten leiden door de vereniging,
adviserende partijen en de architect. Voor mij was
een voorwaarde voor succes dat wij elkaar met

““In de Bloemenbuurt worden zowel koop- als huurwoningen met CPO
gerealiseerd. Het grote voordeel voor de koopwoningen is dat je al
vroegtijdig kandidaten hebt die in willen stappen.”
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“Wij sturen een ander met onze portemonnee weg. Dat is
niet erg, maar je moet wel goede spelregels afspreken. ”

HENK VAN DER LAAK
DOMEIN - EINDHOVEN
de professionele partijen vaker op moesten zoeken. Wij hadden een aantal
dingen gedaan, die lopende het proces ineens anders moesten. Dat maakte
dat het even stroef liep. Wij sturen een ander met onze portemonnee weg.
Dat is niet erg, maar je moet wel goede spelregels afspreken. We moeten niet
tegenover elkaar komen te staan. Na een grondige evaluatie van de eerste
fase zijn de kaders opnieuw geformuleerd en hebben we in goed overleg de
volgende fases gerealiseerd. Uiteindelijk kwamen er prachtige plannen die we
aan het realiseren zijn.”

Geen ultiem middel
“CPO voor huur is een lastig product op deze schaal. Wat niet wil zeggen dat
het niet in een aantal gevallen kan. Ik denk dat het voor kleinschalige projecten
beter beheersbaar is. Zou zomaar nog eens kunnen dat we dat nog eens doen.
Het is voor een gemeente als Eindhoven mooi dat ze zo’n project met CPO
kunnen uitvoeren, maar het vergt ook wel heel veel van alle partijen. CPO is niet
het ultieme middel om op voorhand succesvol te kunnen ontwikkelen. Ik zie
dat je in deze moeilijke markt met CPO wel eens succesvoller kan zijn dan met
traditionele bouw, afhankelijk van factoren als de doelgroep, het programma,
het budget, de tijd en locatie.”
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