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stichting KilimanjaroWonen -  wonen voor gevorderden

start initiatief in 2011

 



stichting KilimanjaroWonen -  wonen voor gevorderden

platform creëren

 
 



locaties zoeken

stichting KilimanjaroWonen -  wonen voor gevorderden

 
 



start project: oprichten ontwikkelvereniging

ontwikkeling via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO

 



ontwikkelmethode

programma bepaald door toekomstige bewoners

proces - ontwikkelmethode



besluitvorming volgens vaste procedures

proces - ontwikkelmethode



zijspoor: verbetering sociale structuren in wijken

ZorgSamen buurten



bewoond: CPO De Schrijver -  Akkerstraat Eindhoven

 woonprojecten



bewoond: CPO Geldersedam -  Den Bosch

 woonprojecten



bewoond: CPO NRETWEE - Eindhoven

 woonprojecten



bewoond: CPO Jan Sluyters -  Den Bosch

 woonprojecten



bewoond: CPO Lindehoeve -  Tilburg

 woonprojecten



bewoond: CPO ‘t  Stijn -  Deurne

 woonprojecten



in aanbouw: CPO Steinhagen - Sevenum

 woonprojecten



in aanbouw: Eindhoven Vredeoord

 woonprojecten



in ontwikkeling: nieuwbouw hofje CPO Horst

 woonprojecten



INITIATIEFGROEP OIRSCHOT
WONEN VOOR GEVORDERDEN

Wij zijn vitale ouderen. Om zo lang mogelijk 

op een prettige manier zelfstandig 

te kunnen blijven wonen willen wij nu 

zorgen voor een veilige en zorgzame 

woonomgeving. En daarom willen we niet 

alleen onze eigen woning ontwikkelen, 

maar ook samen bouwen aan een 

INITIATIEFGROEP DEN BOSCH
WONEN VOOR GEVORDERDEN

“Wij zijn een groep ‘jonge ouderen’ 
die graag in ’s-Hertogenbosch willen 
(blijven) wonen. Wij willen onze 
woonervaring gebruiken om in eigen 
regie een woonproject te realiseren 
waar we optimaal vorm kunnen 
geven aan onze woonwensen. Een 
woonomgeving waar we prettig oud 
kunnen worden, ook als we mogelijk 
minder vitaal, minder mobiel en 

we ondersteunen ca. 15 initiatiefgroepen 

 initiatiefgroepen

INITIATIEFGROEP GOIRLE
WONEN VOOR GEVORDERDEN

In de zomer van 2015 bezochten 97 
mensen de door ons georganiseerde 
informatiebijeenkomst over ons initiatief om 
te komen tot een woongemeenschap aan 
de Zuidrand van Goirle.
Grote belangstelling voor een bijzonder 
woonproject op een prachtige locatie. 

Inmiddels zijn wij jaren verder, vele 

INITIATIEFGROEP CADIER EN KEER
WONEN VOOR GEVORDERDEN

Hoe leuk is het als je de mogelijkheid 
hebt om spontaan met één of meerdere 
mensen die je goed kent een kop thee 

wandelen of de tuin te doen – zonder 
dat je hier eerst een hele planning aan 
vooraf hoeft te laten gaan of ergens 
naartoe moet reizen? In een woongroep 



WONEN VOOR GEVORDERDEN
INITIATIEFGROEP HOF VAN HEDEN

Hof van Heden is een eigentijds 
woonproject in Best waarin we vorm willen 
geven aan drie belangrijke thema’s:

 Omzien naar elkaar, goed nabuurschap.
 Duurzaamheid: klimaatadaptief en 

klimaatpositief bouwen.
 Kwalitatief goede en gezonde woningen 

met een aangenaam leefklimaat, waar 
je graag in wilt wonen.

we ondersteunen ca. 15 initiatiefgroepen 

 initiatiefgroepen
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“

MEERWAARDE VOOR GEMEENTE BEST
Ons initiatief draagt bij aan doelstellingen van de WMO die de gemeente 

uitvoert, zoals langer zelfstandig wonen, deelname aan de maatschappij, 

verminderen eenzaamheid, verbeteren van welzijn en verminderen gebruik 

van professionele hulp. De roep van de professionele omgeving om hier meer 

aandacht aan te geven is groot.

Bewoners verbinden zich aan een woonconcept met zelfbewoningsplicht. 

Woningen worden geen beleggingsobjecten. 

Burgerinitiatieven dragen bij aan de leefbaarheid van ons dorp, ze worden 

gedragen door de plaatselijke volksvertegenwoordigers.

Betrokkenheid bij een buurt waardoor meerwaarde ontstaat voor een wijdere 

omgeving dan het directe project.

De diversiteit in woonvormen en architectuur neemt toe, waardoor de 

gemeente aantrekkelijker wordt.

Het concept is gebaseerd op een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. 

Met ons initiatief bouwen we expertise op waarmee we ook andere 

initiatieven willen dienen.

BURGERINITIATIEVEN DRAGEN 

BIJ AAN DE LEEFBAARHEID 

VAN ONS DORP



evaluatie: meerwaarde

naar wens én budget ontwikkelen



gemeenschappelijke ruimten binnen de VON prijs

evaluatie: meerwaarde



snelle ontwikkeling -  groot belang individueel + collectief

evaluatie: meerwaarde



sterke binding met elkaar en met de buurt

evaluatie: meerwaarde



spontane burenhulp en gezelligheid

evaluatie: meerwaarde



langer zelfstandig en actief

evaluatie: meerwaarde



grote eigen inbreng bewoners

evaluatie: meerwaarde



grote eigen inbreng bewonersCPO de Schrijver Eindhoven

evaluatie: meerwaarde



grote eigen inbreng bewonersCPO Geldersedam Den Bosch

evaluatie: meerwaarde



van betekenis zijn voor elkaar

DEELWONEN

evaluatie: meerwaarde



om kunnen gaan met onzekerheid

NRE-terrein Eindhoven
Bieding “Fase IV”
29 / sept /  2017
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Bieding “Fase IV”
CPO-groep “NRECO”

NRE-terrein Eindhoven
29 / sep / 2017

evaluatie:  uitdagingen



je moet elkaar kunnen gunnen

evaluatie:  uitdagingen



verwachtingen niet te hoog stellen

evaluatie:  uitdagingen



CPO-proces is  complex en intensief

evaluatie:  uitdagingen



erkenning maatschappelijk belang, maar...

evaluatie:  uitdagingen



. ..in huidige markt nauwelijks locaties beschikbaar

evaluatie:  uitdagingen



. ..en medewerking gemeente/corporatie is  een voorwaarde!

evaluatie:  uitdagingen




