Overzicht informatie Collectief Wonen

Websites
www.zorgsaamwonen.
nl
www.cooplink.nl
www.platform31.nl

Landelijk platform voor de maatschappelijke opgaven
op het gebied van wonen, zorg en welzijn
Kennisnetwerk Wooncoöperaties
Kennis en netwerkorganisatie die zich bezighoudt met
het verbinden van beleid, praktijk en wetenschap
rondom actuele vraagstukken, waaronder de
woonopgave.
https://collectiefwone Informatief online platform; netwerk, voorbeelden en
n.nl/
vraagbaak
https://www.lvgo.nl/ Gemeenschappelijk Wonen 50+
www.nlzorgtvoorelkaa Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk
r.nl
van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met
welzijn, wonen en zorg.
www.koepelzorgcoop De Koepel ondersteunt en stimuleert
eratieszn.nl
burgerinitiatieven waar nodig en gewenst om via
netwerken hun gemeenschapskracht te versterken op
het gebied van wonen, zorg en welzijn.
www.lvkk.nl
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is
een samenwerkingsverband van alle provinciale
verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen.
www.lsabewoners.nl
Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen,
buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en
coöperaties.
www.knhm.nl
KNHM foundation daagt mensen uit hun
leefomgeving socialer en mooier te maken. We
inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke
initiatieven waardoor zij sneller groeien.
www.svn.nl
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. O.a.
lening duurzaam thuis
www.burgerkrachtlim Wij maken Limburgers krachtiger door hun
burg.nl
zelfredzaamheid te versterken en hun participatie in
de samenleving te vergroten.

www.wonenlimburg.nl Als corporatie nemen we onze taak serieus. We
spelen steeds beter in op onze maatschappelijke
opgaven.
www.limburg.nl
Provincie Limburg
www.dorpshuizen.nl
Landelijk platform van dorps- en
gemeenschapshuizen. Bewoners van dorpen en
buurten ontmoeten elkaar in dorps- en buurthuizen.
www.cultureelerfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het
.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
www.vng.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
www.rijksoverheid.nl/ Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor
onderwerpen/omgevi ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
ngswet
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld
makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisisen herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk,
bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De
Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023.
www.kilimanjarowone KilimanjaroWonen staat aan de basis van unieke
n.nl
kleinschalige woonprojecten, die door de
toekomstige bewoners zelf worden ontwikkeld. Wij
zorgen voor de ondersteuning die nodig is om dit
voor elkaar te krijgen.
www.bureauviertel.nl Wij ondersteunen door advies, training en
kortdurende begeleiding. Onze aanpak is praktisch en
pragmatisch, met snel resultaat. Bureau Viertel richt
zich op: bewonersinitiatieven, huurders en groepen
bewoners, woningcorporaties, lokale overheden en
overige professionals.
www.knarrenhof.nl
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een
maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige
bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.
Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van
gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een

jongerenhof etc. Wij doen dit in grondgebonden of in
gestapelde vorm (appartementen). Nieuwbouw of
hergebruik is een keuze die we graag aan de
bewoners zelf laten.
Fondsen en subsidies
Fondsenwerving

Publieke
fondsenwerving
Private
fondsenwerving
Fondsenwerving
vermogensfondsen

Geheel van activiteiten dat een organisatie zonder
winstoogmerk onderneemt om het benodigde geld te
verkrijgen voor haar activiteiten.
Subsidie; geld van overheden (Europees, landelijk,
provinciaal of gemeentelijk niveau)
Sponsoring, crowdfunding, hypothecaire lening,
obligatie uitgifte / leden certificaten, geld-generende
acties en vermogensfondsen
Deze geldstroom is geschikt voor: investeringen,
opstart- en aanloopkosten bij innovatieve projecten,
eenmalig of afgebakende periode en ieder fonds
heeft doelstelling en/of doelgroep

Voorbeelden vermogensfondsen
www.oranjefonds.nl
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een
ander wil doen. Onze steun bestaat uit kennis en
netwerk, geld, tijd en erkenning. Als we er allemaal
voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.
www.vsbfonds.nl
VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in
onze samenleving. Door sociale en culturele projecten
die actief burgerschap versterken te steunen, dragen
wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in
Nederland.
www.maex.nl
MAEX is het landelijke platform dat de sociale waarde
van de sector van sociale initiatieven en ondernemers transparant maakt en investeren (in
brede zin) in deze initiatieven stimuleert.

Voorbeelden
subsidies
www.limburg.nl/loket Actuele subsidies Provincie Limburg
/subsidies/actuelesubsidies/
www.rvo.nl/subsidies- Bent u als burger of sociale ondernemer
financiering/swz
initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van
wonen voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en
indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht kunt u
dan gebruik maken van de Stimuleringsregeling
Wonen en Zorg (SWZ).
www.rvo.nl/subsidies- Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in
financiering/soo
ouderenhuisvesting (SOO)
www.cultureelerfgoed De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde
.nl/domeinen/monum monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere
enten/subsidies
door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud
en restauratie.
www.rvo.nl/subsidies- Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk
financiering/dumava
vastgoed (DUMAVA)
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of
houdt u zich bezig met het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen,
overheidsgebouwen, zorginstellingen of
rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe
investeringssubsidie interessant zijn voor u. Eigenaren
van bestaand maatschappelijk vastgoed worden
hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te
verduurzamen. De regeling opent naar verwachting in
het najaar van 2022.

