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 Samenwerkende wooninitiatieven (2014):  

 
-   Akropolistoren 
-   Blijven wonen in de Binnenstad 
-   CV Noorderzon 
-   EigenWijs met Leegstand  
-   Vereniging Akropolis Amsterdam  
-   Vereniging Wonen Ouderen Amsterdam-centrum  
-   Villa des Roses 
 
  Sinds voorjaar 2016 een vereniging 
 
      



Programma’s 

   Gemeenschappelijk wonen en oud worden 

•  Betaalbare huurwoningen 50+, desgewenst ook 
koop, bij elkaar 

•  Nabuurschap 

•  Gemeenschap, delen, wederkerigheid 

•  Ingebed in de buurt 

•  Transformatie lege gebouwen en nieuwbouw 	  
•  Financiële solidariteit, gezamenlijk verantwoordelijk 



	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  
	  Gemakkelijker gezegd dan gedaan? Samen sterk. 

 
 Hoe komen we aan een pand? Aan een locatie? 
 Hoe komen we aan geld? Hoeveel is nodig? 
 Hoe om te gaan met de vastgoedmarkt? 
 Waar moeten we zijn bij de gemeente? 
 Hoe vorm je een groep als je nog geen locatie hebt? 
 Hoe vorm je een sterk wooncoöperatief? 
 Hoe maak je een concreet plan en met wie? 
 Met welke (lastige) regels heb je te maken? 
 Zijn ouderen aantrekkelijk genoeg voor de markt? 
 	  



 Tot	  nu	  toe	  bereikt	  
-‐	  	  Voldoende belangstellenden Akropolistoren 
-  Regelmatig overleg gemeente over beleid 
-  Bundeling achterban bij projecten 
-  Werkgroep Panden & Kavels 
-  Succesvol promoten woonwensen ouderen 
-  Versterking netwerken 
-  Noodzakelijke kennis verzamelen en delen 
-  Oprichting Platform met website 
-  Motivatie om door te gaan en delen in succes 
-  Samenwerking met andere initiatieven 
-  Startsubsidie Maagdenhuis/Brentano 



	   	  PWIA is een vereniging 

Leden:	  woonini9a9even	  (zoveel	  mogelijk)	  	  
Belangstellenden:	   	  Nieuwsbrief;	  aansluiten	  bij	  
	   	   	   	   	   	   	  ini9a9ef;	  deelnemen	  project	  

Ac9viteiten:	  iedereen	  is	  welkom.	  
Website,	  nieuwsbrief,	  themabijeenkomsten,	  
verenigingsac9viteit,	  netwerkbijeenkomsten	  



	  Meedoen 
 
  -  Aanmelden als wooninitiatief/woongroep 
  -  Aanmelden als belangstellende 
  -  Aansluiten bij wooninitiatief en actief meedoen 
  -  Meedoen met het Platform 
  -  Deelnemer werkgroep Panden & Kavels 
  -  Meedoen met de activiteiten van het Platform 
  -  Expertise inbrengen en ontwikkelen 
 
Doel: zoveel mogelijk gezamenlijke woonprojecten waarin we 
optimaal oud kunnen worden  
	  


