
 

September 2021 

Raad van Advies 
 
 
 

 
Christoffel Klap is directeur van Woningstichting Ons Doel en al vele jaren aan 
het werk in de volkshuisvesting. Zijn interesse ligt zijn volwassen leven lang al bij 
zelfbeheer en andere beheervormen; hij heeft dat vaak met zijn werk kunnen 
combineren. Christoffel is nu vooral op zoek naar woonconcepten die passen bij 
de principes van een inclusieve samenleving, zoals de wooncoöperatie. 
 
 
Darinka Czischke is associate professor aan de Faculteit voor architectuur en de 
gebouwde omgeving van de TU Delft. Sinds 2014 houdt zij zich bezig met 
(internationaal) onderzoek naar en kennisdeling over 'collaborative housing', 
waaronder ook wooncoöperaties. Darinka heeft een indrukwekkend staat van 
dienst als onderzoeker en auteur op het gebied van de (internationale) 
volkshuisvesting. 
 
 
Flip Krabbendam is al vele jaren betrokken bij Centraal Wonen. Als lid van de 
redactie van Gewoon Anders, als architect van drie Centraal Wonen-projecten 
én als bewoner van Centraal Wonen Delft. Betrokkenheid vindt hij essentieel 
voor de omgang met elkaar en met de gebouwde omgeving. Zijn expertise? Het 
ontwerpen van co-housing in samenwerking met bewoners. 
 
 
Kees Kort is organisatieadviseur, onder meer in de woonsector. Daarnaast is 
Kees commissaris bij een woningcorporatie en visitator van woningcorporaties. 
Sinds 1986 woont Kees in verschillende woonverenigingen in het land en nu in 
een hofje in Middelburg. Allen zijn mede door hem opgericht. In de jaren 80-90 
was Kees actief betrokken bij de doorontwikkeling van de juridische vorm 
'woonvereniging'. 
 
 
Tineke Lupi is gepromoveerd stadssocioloog. Voorheen was zij projectleider 
Experimenten- en Actieprogamma Wooncoöperaties bij Platform31 en sinds  
2 ½ jaar programmamanager Vernieuwend Wonen bij gemeente Almere. Tineke 
is betrokken bij verschillende wooncoöperatie-initiatieven in en rond 
Amsterdam, zowel professioneel als privé. 
 
 
Walter Hamers was tot 1 september jl. voorzitter RvB en bestuurder van 
corporatie Talis in Nijmegen. Talis realiseerde vier nieuwbouw-
wooncollectieven en telt zo’n twintig woonverenigingen. Walter vervulde 
bovendien de rol van landelijk ambassadeur Wooncollectieven in de sociale 
sector namens de sector woningcorporaties 2017/2018. 
 
 

 
 


