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bouw & zorg

In het land zIen we vanuIt het aedes-

actIz KennIscentrum wonen-zorg 

mooIe InItIatIeven van burgers op 

het gebIed van wonen, zorg en wel-

zIjn ontstaan. steeds vaKer nemen 

burgers zelf het heft In handen. op 

allerleI terreInen maar ooK rond 

wonen, zorg en welzIjn. de InItIa-

tIeven zIjn erg dIvers: zorgcoöpera-

tIes, dorpscoöperatIes, stadsdorpen, 

woongemeenschappen, buurtbedrIj-

ven, wIjKondernemIngen. burgerInI-

tIatIeven vragen een andere houdIng 

van zorg- en welzIjnsorganIsa-

tIes, corporatIes, bouwbedrIjven en 

gemeenten. luIsteren, ondersteu-

nen, meedenKen, nIet overnemen. het 

samenspel tussen burger, overheId 

en professIonal Is even zoeKen maar 

het Is een spannende en mooIe exercI-

tIe wat leIdt tot een varIëteIt aan InI-

tIatIeven dIe aansluIten bIj behoeften 

van burgers. In dIt overzIcht vIndt 

u een dIvers overzIcht van projec-

ten, allemaal vanuIt de burger zelf 

gestart met hulp van professIonals 

waar nodIg. het Kan gaan om woon-

projecten, herbestemmIngsprojecten, 

buurtprojecten of om ruImten voor 

ontmoetIng. de projecten sluIten 

aan bIj de vraag van de burgers. zIj 

regelen het zelf.

01  De Nieuwe Nachtegaal
een verzorgingshuis van corporatie woonbron is 

omgebouwd tot multifunctioneel voor en door 

de buurt in rotterdam. er is een buurtsuper en 

boodschappendienst gevestigd, waar mensen 

met een psychiatrisch ziektebeeld werken. 

02  lucas commuNity: wijkcoöperatie 
 voor bewoNDerNemers
het bruist er en de 40 amsterdamse onder-

nemende bewoners zijn divers en dynamisch. 

zzp-ers, vrijwilligers, informele verenigingen en 

coöperaties. zij werken samen in een voormalig 

schoolgebouw en ondersteunen elkaar.

03  oNs: buurthuis 3.0 geruND Door  
 coöperatief bewoNersbeDrijf
ons is het vernieuwde buurthuis in breda. de 

bewoners uit de wijk vormen samen een coöpe-

ratie en runnen een wijkrestaurant, verhuren de 

zalen en regelen de schoonmaak, met behoud 

van uitkering.

04  roDe rik 2.0: eeN oNtmoetiNgsplek  
 voor De buurt
de rode rik 2.0 is een huis van de wijk in vught. 

jong en oud zijn welkom en kunnen meedoen 

aan de  ontmoetingen en de activiteiten. ze 

ontstaan vaak spontaan.

05  thuishuis: sameN ouD worDeN
een thuishuis is een gewoon huis, in amstelveen 

en op andere plekken, voor vijf tot zeven alleen-

staande ouderen met een smalle beurs die niet 

alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen.

06  ’t Zorghuus ysselsteyN: kleiNschalig  
 woNeN 
’t zorghuus is een burgerinitiatief voor klein-

schalig wonen voor mensen met dementie en 

beperking in Ysselsteyn. bijzonder is dat de 

dorpsgemeenschap het initiatief heeft gereali-

seerd met de inzet van vrijwilligers.

07  logeerhuis veNray
In venray realiseerden vrijwilligers en bewoners 

met corporatie wonen limburg een logeerhuis 

voor mensen met dementie. logeerhuizen 

bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de 

zorg voor korte tijd over te dragen.

08  bouweN aaN eeN meergeNeratiewijk
ubuntuplein in zutphen is een toekomstgericht 

woon-werkcomplex. bewoners van alle leeftijden 

willen samen 'zinvol oud worden', plezier met 

elkaar beleven en waar nodig en mogelijk ook 

voor elkaar te zorgen.

09  stichtiNg aNDromeDa  
samen met studenten zetten ouderen in negen 

maanden tijd een levendige seniorensociëteit op 

in een bestaand pand in eindhoven. corporatie 

woonbedrijf en de gemeente faciliteerden het 

eigen initiatief van bewoners. 

10  strowijk NijmegeN
Initiatiefgroep ecologisch wonen nijmegen 

bouwt een duurzame wijk met gemeenschap-

pelijk wonen in nijmegen. de bewoners bouwen 

zelf mee. corporaties talis en wbvg, bouwbedrijf 

vastbouw, de gemeente en provincie zijn betrok-

ken.

LokaLe kracht in wonen, zorg en weLzijn

yvoNNe witter (1972) is 

adviseur bij het aedes-actiz 

Kenniscentrum wonen-zorg. 

binnen het Kenniscentrum richt 

zij zich op de thema‘s: lokale 

kracht, woonvariaties, kleurrijk 

wonen, eenzaamheid, welzijn  

en zorg en buur(t)projecten.  

zij schrijft over genoemde thema’s 

artikelen, houdt presentaties, 

zoekt naar innovaties en orga-

niseert excursies naar leerzame  

projecten in wonen, zorg en 

welzijn. 
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