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DUS Architects en Partizan Publik ontwikkelen binnen het 

programma ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak’ strategieën 

voor coöperatief wonen in de 21e eeuw.  

     De woningmarkt ligt stil, terwijl de groep van mensen die 

een woning zoekt toeneemt. Er is – al dan niet onder invloed 

van de crisis – een trend dat mensen openstaan om bezit te delen. Woningbouwcorporaties 

staan onder financiële en maatschappelijke druk. De misstanden bij bestaande corporaties 

leiden tot publiek ongenoegen. Er is met name in Amsterdam een grote groep mensen die al 

jarenlang in een eigen inkomen kan voorzien, maar momenteel bij banken geen hypotheek los 

krijgt. Deze nieuwe arbeidersklasse zoekt mogelijkheden voor toegang tot de woningmarkt. 

Gezien de scherp gedaalde bouwvergunningsaanvragen, lijkt het erop dat de 

woningbouwproductie van de corporaties flink zal afnemen. 1    

     Vanuit bovenstaande observaties wordt in vijf stappen onderzocht of en hoe een alternatieve 

woningbouwcoöperatie kan worden opgericht in Amsterdam: De Open Woon Coop. 

 

 

Manifest 
De eerste stap betrof het opstellen van een manifest waarmee de uitgangspunten van de Open 

Woon Coop werden onderzocht. De tweede stap was een diner met twaalf mensen waarin het 

thema en manifest zijn besproken. Uit dit gesprek kwamen twee wezenlijke onderdelen voor de 

nieuw te vormen Open Woon Coop naar voren:  

1. nieuwe organisatievormen (communities) en  

2. nieuwe woonvormen (typologieën). 

 

 

Communities 
De derde stap (en in die fase zit het project nu) betreft het analyseren van een vijftal 

organisatieprincipes van communities middels een grafische analyse. De principes worden in kaart 

gebracht: hoe komen de communities tot stand; wat/wie zijn de verschillende actoren; welke 

verschijningsvorm hebben ze; welke financiële  structuur is gewenst; hoe ziet de sociale 

‘congregatie’ eruit; et cetera. 

 

                                                 
1
 Zie ook: Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters (UvA, Centre voor Urban 

Studies. September 2013).  
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Die vijf principes zijn: 
1. Ultimaker model - symbiose tussen corporate & community (delen tussen bedrijf en 

gemeenschap)  

2. Community Curator - individuele vormgever van het collectief (delen onder toezicht)  

3. Gemeenschappelijk Wonen model - historie (delen door ideologie)  

4. Global home / space share model - delen van meerdere zelfstandige woonruimten  

5. Facebook / Datingsite model - individuen vinden individuen (delen tussen individuen) 

 

 
Gemeenschappelijk Wonen project Nieuwegein: Samenleefvormen voor de 21e eeuw. (DUS architects) 

 

 

Locaties 
In de vierde stap worden de verschillende communities gekoppeld en getoetst aan een vijftal 

mogelijke ontwikkellocaties in Amsterdam. Resultaat zijn meerdere provocatieve 

‘ontwikkelscenario’s voor nieuwe wooncoöperatieven’, weergegeven in conceptmaquette en 

grafisch stappenplan met ontwikkelaanpak. 

     Uiteindelijk worden verschillende ontwikkelscenario’s voor communities en locaties 

weergegeven in een matrix waardoor de slagingskansen van de verschillende modellen 

overzichtelijk kunnen worden vergeleken. Tijdens deze stap in het onderzoek zullen de modellen 

worden voorgelegd aan het team van (amateur-)experts ter toetsing en aanscherping van de 

modellen.  

 

 

Oprichting Open Woon Coop 
De mogelijke vijfde stap betreft het opstellen van de overkoepelende statuten voor de Open 

Woon Coop waarbinnen de verschillende ontwikkelscenario’s worden aangeboden aan potentiële 
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leden. Het einddocument van deze fase van het onderzoek is een pamflet voor de overkoepelende 

organisatie van de Open Woon Coop met daarin: 

- Plan van aanpak voor oprichting. 

- Concept statuten voor de Open Woon Coop (ook toe te passen op de vijf ontwikkelscenario’s) 

- Vijf provocatieve ontwikkelscenario’s 

 

 

Vervolg 
Doel is het daadwerkelijk oprichten van de 

Open Woon Coop en een of meerdere van 

voornoemde ontwikkelstrategieën verder te 

brengen in een vervolgonderzoek. 

     Zie over de ideeën die de basis vormen voor 

de Open Woon Coop ook: 

- De 7 principes van Rochdale uit 1844.  

> Lees verder 

- 14 Observaties van de Open Woon Coop.  

> Lees verder 
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