
College

Een collectief woonproject 

opzetten



Waarden: 
Welke waarden willen we realiseren

door anders te wonen?



NODIG:



DOCUMENTEN

• Externe visie

• Interne visie

• Programma van Eisen

• Stappenplan



• Document waarin je de uitgangspunten
van je project uitdraagt naar alle 
overige partijen: toekomstige 
bewoners, gemeente, corporatie, 

architect

Externe visie, definitie:



Externe visie:

• Begin met een kleine 

kerngroep (4-7 p.)

• Ga op bezoek bij andere 

projecten

• Formuleer afhaakpunten: wanneer 

hoeft het niet meer?

• Haak aan bij officiële 

documenten



Optioneel: locatie, 

financiering, expertise 

van de groep

Externe visie bestaat uit:

Aanleiding/meerwaarde van 

het project

Uitgangspunten/pijl

ers —> doelen en 

middelen

1

2

3



Interne visie,definitie:

• Document waarin je omschrijft hoe je 

je als groep organiseert en wat de 

groep bindt, gericht op huidige en 
toekomstige (kern)groepsleden en 

bewoners



Interne visie



• Wat wil je samen doen
• Wat wil je delen
• Wat voor bewoners zoek je
• Betrokkenheid en enthousiasme
• Werkgroepen

Interne visie



Besluitvormi

ngCommunicati

e

Werkgroepe

n

Betrokkenheid
& 

enthousiasme

Bewonersprofie

l

Interne visie



Schrijven van visie:

• Hou ‘m collectief

• Schrijf helder, vermijd 

wollige taal

• Wees niet te voorzichtig 

in je taalgebruik



Programma van eisen,
definitie:

• De concrete basis voor de 

bouwtekening



Programma van eisen, onderdelen:

• Oppervlaktes bewoond

• Woningtypen

• Oppervlaktes gemeenschappelijk

• Verkeersruimte (gangen, entree)

• Buitenruimte



Programma van eisen, onderdelen:

• Technische eisen

• Milieueisen

• Locatie



Programma van eisen

• Neem een 

bestaand PvE 

als voorbeeld

• Maak 

onderscheid 

tussen eisen 

en wensen

• Zet hoog 

in…
• … maar 

wees 

realistisc

h

• Formuleer 

afhaakpunte

n

• Beschrijf 

functione

el

• Ondubbelzinn

ig    en 

eenduidig



STAPPENPLAN



STAPPENPLAN
Broedfas

e

De-boer-op-

fase

Uitwerkingsfa

se

Uitvoeringsf

ase



Sociale huur
Wooncoöperatie
Koop met privé-bezit
Koop via woonvereniging
Koop met erfpacht
Nog iets heel anders

Broedfase:

• Visies
• PvE
• Organisatie
• Onderzoek naar architecten
• Financieringsmogelijkheden:



• Rechtsvorm, statuten
• PR-materiaal: website, 

folder
• Contacten met derden: 

gemeente, corporatie, 
financierder

De-boer-op-fase:



• Samenstellen bewonersgroep
• Architect en aannemer selecteren
• Schetsontwerp maken
• Haalbaarheidsstudie
• Aankoop locatie

Uitwerkingsfase:



• Bouw of 
renovatie

• Openings-
feestje

• Start 
bewoning

Uitvoeringsfase:



STAPPENPLAN

Vink af Stel bij



Partners

• Gemeente
• Woningcorporatie/financierder
• Aannemer en architect
• Waterschap
• Provincie



Voordelen voor gemeente en 

woningcorporatie:

• Leefbaarheid en vitale 

wijk

• Verantwoordelijkheden 

naar bewoners

• Variatie in de buurt 

• Sociale binding en 

zelfredzaamheid

Partners



Partners

Belang woningcorporaties:

•De Goede Woning

•De Woonmensen

•Ons Huis

•Vivare

•Volkshuisvesting Arnhem

•Portaal

•Actium

•ProWonen

•Woonbeheer Borne

•Kleurrijk Wonen

•Woonbedrijf Ieder1

•Plavei

•Laris

•Woonservice IJsselland

•Sité Woondiensten

•Woonstede

•Sprengenland Wonen

•Lefier

•Domesta

•Ons Huis

•SJHT



Partners

Belang woningcorporaties:

•Domijn

•De Woonplaats

•Oosterpoort

•Woningstichting Bergh

•Waard Wonen

•Viverion

•Woonconcept

•Portaal

•De Gemeenschap

•SSHN

•Standvast Wonen

•Woongenoot

•De Woningstichting

•WBO Wonen

•Salland Wonen

•Rhenense Woningstichting

•De Goede Woning

•De Marken

•Rentree

•Welbions

•De Alliantie



Partners

Belang woningcorporaties:

•Wonen Limburg



• Leef je in in je samenwerkingspartners

• Lees officiële stukken en sluit daarop aan

• Zorg dat je goed voorbereid bent

• Wees niet bang voor bestuurders

Partners



Zelfbeheer



Zelfbeheer, definitie

• Er is sprake van zelfbeheer als

huurders en/of kopers zich

organiseren om gezamenlijk hun

woonsituatie vorm te geven. 

Democratische controle en

vrijwillige deelname door de 

bewoners staan daarin centraal.



• Zelfredzaam/
samenredzaam

• Zorgzaam/ leefbaar
• Sense of ownership
• Betaalbaar
• Meerwaarde voor

de buurt

Zelfbeheer



• Toewijzing
• Onderhoud/beheer
• Administratie
• Gemeenschappelijke voorzieningen

Zelfbeheer



Zelfbeheer

• Gelijkwaardige 
samenwerkings-
partners

• Verantwoordelijk-
heden overnemen

• Zeggenschap
• Beide partijen hebben 

voordeel



Algemeen



Vragen?


