
VERSLAG WERKCONFERENTIE 22 SEPTEMBER 

WELKE KANSEN BIEDEN 
COLLECTIEVE WOONINITIATIEVEN?

Doel van de dag:  
• Aangeven waarom het in deze 

tijd een goed idee is om 
collectieve wooninitiatieven te 
ondersteunen 

• Praktische vragen beantwoorden 
• Collectieve wooninitiatieven een 

stap verder helpen

Wat zijn collectieve wooninitiatieven? 

• Bewonersgroep 
• Droom/ideaal 
• Vormgeven eigen 

Vormen van collectieve wooninitiatieven 

• Woongroep (delen van 
keuken en badkamer) 

• Centraal Wonen (clusters, 
beheer en onderhoud valt 
onder woningcorporatie) 

• Woon-/leefgemeenschap 
• Woonwerkpand 
• Ecodorp 
• Verenigingspand 

De laatste vier vormen worden vaak 
door elkaar heen gebruikt. 

Initiatief begint veelal met een 
droom of schrikbeeld. 

De glasbak is mooier 
dan het gebouw 



Maatschappelijke trends: wat leeft er nu? 

Geschiedenis: 
Gemeenschappelijk wonen is iets van alle 
eeuwen, maar: 
- Eind 19e eeuw: kolonies kunstenaars, 

natuurlijk leven, socialistisch, 
anarchistisch. Walden. 

- ’60: communes = levenswijze op elkaar 
afstemmen, alles delen, politieke en 
ideologische idealen 

- ’80: kraakpanden = 
maatschappijkritisch: leegstaande 
panden 

- ’90: individualisering = korte terugval, 
moeilijk om aan bewoners te komen 

- Nu: zelf doen en organiseren:  
◦ energiecoöperaties 
◦ broodfondsen 
◦ buurtmoestuinen 
◦ initiatieven om leegstaande 

panden tijdelijk te herbestemmen 
- toegankelijker, bereid tot 

samenwerken 
- communicatie en informatie 

laagdrempeliger: internet. 
-
-

Noodzaak: waarom is het nu een goed idee om 
initiatieven te ondersteunen? 

- Participatiemaatschappij = politieke druk 
- Ouderen: zorgen om toekomst, moeten het zelf 

regelen 
- Zorg: terugtredende zorg = er wordt minder 

voor je geregeld, kosten stijgen, indicaties 
worden verhoogd. Minder zorg voor minder 
mensen. 

- Gemeenschap: elkaar opzoeken, 
gelijkgestemden, kosten besparen, elkaar 
helpen, kennis delen, maar ook gezelligheid 
en ontmoeting 

- Woningwet: voorziet in mogelijkheid voor 
bewoners om een wooncoöperatie op te 
zetten.  
◦ Overeenkomsten met bewonersvereniging 

zoals Iewan: 
▪ gemeenschappelijkheid 
▪ zelfbeheer 
▪ zelf toewijzen 

◦ Verschillen  
▪ rechtsvorm 
▪ eigendom: coöperatie = collectief 

eigendom, woonvereniging = eigendom 
van corporatie. 

▪ Mengvorm van inkomens mogelijk 

Behoefte: hoe uit zich dat 
in de praktijk? 

12 kansrijke initiatieven hebben Iewan 
al bezocht voor inspiratie 

Kijk ook eens bij http://www.omslag.nl/
wonen/ voor initiatieven

Knelpunten: 
- Ubuntuplein → financiering niet rond, geen collectieve hypotheek van reguliere bank, (te) grote 

investering van deelnemers gevraagd  
- DWO → te lange doorlooptijd door moeizame samenwerking met corporatie en gemeente, 

daardoor geen sterke kerngroep 
- Ecodorp Gasterland → focus op locatie 

ipv visie, financieel 
- Ecodorp Brabant →  geen kleine 

kerngroep, te inclusief 

http://www.omslag.nl/wonen/
http://www.omslag.nl/wonen/


Succesfactoren Iewan: 
- Beginnen met kleine kerngroep 
- Organisatievermogen 
- Eerst visie, dan locatie 
- Succesvolle samenwerking corporatie 

en gemeente  
- Initiatief vanuit bewoners  

Checklist: wat moet een 
bewonersgroep duidelijk hebben 
voor ze met een corporatie in 
gesprek gaat? 

- Interne en externe visie 
- Besluitvormingsmodel 
- PvE 
- Meerjarenplanning 
- Communicatiestructuur: 

werkgroepensite, hoe bereik je 
elkaar, hoe bewaar je 
documenten 

- Werkgroepenstructuur: iedereen 
doet waar ie goed in is 

Voordelen en risico's voor de woningcorporatie 
Voordelen: 
- Leefbaarheid en vitale wijk: zelf zorgen voor woonomgeving 
- Verantwoordelijkheid bij bewoners: verhuurder wind uit de zeilen nemen (toewijzing, beheer, 

mutaties, administratie). Je hebt maar 1 huurder! 
- Gevarieerde buurt binnen sociale huur  
- Zelfredzaamheid bewoners:  
◦ Collectief = betaalbaarder 
◦ ZWH = ervaring, ontwikkelt talenten  

Risico's: 
- Verhuurbaarheid: wat als mensen niet meer op zo'n manier willen huren? 
◦ Ervaring WBVG: panden bestaan al ruim 30 jaar, nog nooit 1 opgedoekt 

- Kosten haalbaarheidsonderzoek 
◦ Aanloopfase is wat duurder dan standaard, eenmaal verhuurd zijn de kosten juist minder. 

Michel Pott: er zijn risico's genomen in het verleden die corporaties niet hadden moeten 
nemen, maar dit zou moeten behoren tot de normale risico's 

- Financiële haalbaarheid project  
◦ Rekenmodel is anders dan bij standaard: exploitatieberekening van 30 jaar, besparingen 

op beheer en onderhoud gebruiken in investering 
- Behoren jullie, initiatiefrijke goedgeorganiseerde groepen, wel tot onze doelgroep? 
◦ Mensen met lage inkomens zijn niet per definitie eenzame types op een flatje. Werkzaam 

in de zorg, zzp, bewust in deeltijd werkend + tijd voor eigen woonomgeving. 



Wat kan Viertel doen: 
- Verbinding: ervoor zorgen dat 

bewonersgroepen zodanig 
georganiseerd zijn dat ze kans 
van slagen hebben; ervoor 
zorgen dat corporaties toegerust 
zijn voor initiatieven. Beide 
groepen met elkaar in contact 
brengen. 

- Klaarstomen bewoners: checklist 
- Activeren en enthousiasmeren 

corporaties: training, advies 

Wat gaan de deelnemers doen:
Samenwerking zoeken met 
specialisten, innovators en 

enthousiastelingen om doelstellingen 
te realiseren

Zelfbeheer realiseren in een complex 
dat uiteindelijk een woongroep wordt

Loslaten; op de goede plek 
info inwinnen

Ik ga op zoek naar mensen die 
samen met mij de mogelijkheden 
voor het opzetten van een eigen 

wooncooperatie willen onderzoeken

Droom bij de huurders laten Afspraak maken met de WBVG

Bevlogen mensen nodig om 
een project te doen slagen

Richten op belang van bewoners, 
de dragers van het plan



Wat gaan de deelnemers doen:
De informatie van 22 september 

inbrengen in de werkgroep 
Woon400. Zelfbeheer door bewoners 

kan!

Gesprekspartner zijn voor 
initiatief in Enschede

De opzichter als coach

Woningbouwstichting De 
Gemeenschap informeren en 

enthousiasmeren

Het 4-lagenmodel (Talis-WBVG-
vereniging-individu) opnemen in mijn 

afstudeeronderzoek

Afspraak maken met W. 
Sterkenburg (Woonstede); 

verder praten over…Bewoners invloed geven 
zodat zij meer kunnen doen

*Visie organisatie t.a.v. bewoners-
initiatieven 
*Bredere oriëntatie van bewoners-
initiatieven (bijv. via WBVG) 
*Zelfbeheer 

Graag tot ziens! 

www.bureauviertel.nl
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