
PROGRAMMA
'Ruim baan voor de wooncoöperatie'

10:30-11:00 Meet & Greet  
ontmoet Wooncoöperatie Rust en Reuring (Utrecht) + Vereniging Bajesdorp
(Amsterdam) + Woonvereniging Roggeveenstraat (Den Haag) 

11:00-11:10 Opening
door Trevor James, bestuursvoorzitter van Cooplink, en Natasja van den Berg,
dagvoorzitter

11:10-11:25 Inleiding 'Hoe geef je wooncoöperaties de wind in de rug?' 
door Frans Soeterbroek, socioloog, adviseur en activist 

11:25-12:45 Paneldiscussie 'Ruimte voor wooncoöperaties, hoe pakken we het aan?' 
o.l.v. dagvoorzitter Natasja van den Berg met Maarten van Poelgeest (adviseur
AEF), Sanne Groot Koerkamp (initiatiefneemster De Jelt), Frank van den Heuvel
(publicist coöperatieve samenleving) en Bernard Smits (bestuurder WBVG)

12:45-13:05 Meet & Greet, én lunch
ontmoet Ecodorp Boekel (Brabant) + Strowijk IEWAN (Nijmegen) + 
CPO Co-housing Arnhem

13:05-13:30 Meet & Greet, én lunch
ontmoet Wooncoöperatie De Wereldbuur (Gelderland) + Wooncoöperatie De
Jelt (Utrecht) + Ecodorp Zuiderveld (Nijmegen)

13:30-14:45 Parallelsessie 'Financiering, de opties voor wooncoöperaties i.o.' 
met Clemens Mol (adviseur wooncoöperaties Woon), Aart Cooiman (Rabobank),
Siward Zomer (Energie Samen) en Joram Kraaijeveld (Vereniging Bajesdorp)

13:30-14:45 Parallelsessie 'Krachten bundelen, hoe kunnen we samen meer bereiken' 
met koepelorganisaties o.l.v. Trevor James (Cooplink) 

14:45-15:00 Dankwoord
door Natasja van den Berg, dagvoorzitter

15:00-16:00 Locatiebezoek + borrel 
bezoek aan vier wooncoöperaties: De Warren + De Torteltuin + Stroom +
Acropolis IJburg (wandeling van circa 10 minuten)

13:30-14:45 Parallelsessie 'Zelfbeheer, ontdekkingsreis naar coöperatief denken en werken'
met Bernard Smits (bestuurder WBVG) en Marian Aarts (Ecodorp Zuiderveld)
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Trevor James is bestuursvoorzitter van Cooplink. Na zijn studie werkte hij als architect sociale
woningbouw en vervolgens als architect en procesbegeleider bij een organisatie van en voor
wooncoöperaties in Londen. Sinds 1981 is hij in Nederland betrokken bij de oprichting en
begeleiding van veel zelfbeheerprojecten. Ook was hij mede-initiatiefnemer van Waardevol
Wonen, expert bij het Programma Klushuur van Platform31, kennispartner van het Programma
Wooncoöperaties van Platform31, auteur van Menukaart Zelfbeheer van Corpovenista en
mede-auteur van publicaties van Platform31. Als adviseur bij Vannimwegen ondersteunde hij
meerdere bewonersgroepen en woningcorporaties bij het realiseren van vormen van
zelfbeheer. Trevor vervulde bovendien vele advies- en bestuursfuncties. 

SPREKERS
'Ruim baan voor de wooncoöperatie'

Natasja van Berg is medeoprichter en partner van Tertium. Stakeholdermanagement en
burgerparticipatie bij de energietransitie en lokaal beleid zijn haar specialisaties. Ze heeft een
groot bestuurlijk netwerk en is al jaren een betrokken bij discussies over energie en
duurzaamheid in Nederland. Natasja is een veelgevraagd gespreksleider en treedt op als
kwartiermaker voor publiek-private samenwerkingsprojecten. Zo is ze onder meer betrokken
bij het opzetten van een Buurt Energie Systeem in verschillende gemeenten.

Sanne Groot Koerkamp heeft een missie, namelijk de woningmarkt eerlijker maken. Twee jaar
geleden gooide ze het roer om en werd ze van hoofdredacteur van tijdschrift Quest,
woningmarktconsulent. Sindsdien is ze betrokken bij de Utrechtse doe-het-zelf
wooncoöperatie De Jelt en werkt ze bij Rabo SmartBuilds, het modulaire woningbouwconcept
van Bankier van de Energietransitie van de Rabobank. Daarnaast werkt ze aan haar droom; het
oprichten van een alliantie van impactvolle instituties, die samen locaties ontwikkelen voor
collectieve, betaalbare woonvormen, die in balans zijn met de natuur, de aarde en haar
bewoners. 

Trevor

Natasja

Frans Soeterbroek alias de Ruimtemaker is socioloog en verbindt als adviseur, activist en
publicist de wereld van stads- en gebiedsontwikkeling met die van gemeenschapsvorming en
democratisering. Hij heeft zich gespecialiseerd in maatschappelijke gebiedsontwikkeling. De
afgelopen jaren heeft hij vooral gemeenten en bewonersgroepen geadviseerd over de invoering
van de omgevingswet en over binnenstedelijke verdichting. Begin september verschijnt bij
uitgeverij VALIZ zijn essay over binnenstedelijk verdichten met bewoners. 

Frans

Maarten van Poelgeest is partner bij Andersson Elffers Felix (AEF). Hij sterk inhoudelijk
gedreven, met oog voor posities en belangen en beweegt zich in bestuurlijk-complexe
omgevingen. Hij heeft ruime gemeentelijke bestuurlijke ervaring o.a. als wethouder en
kwartiermaker van het Amsterdamse Wooncoöperatieprogramma. Zijn expertise is ruimtelijke
ordening, gebiedsontwikkeling, klimaat en energietransitie. Gesteld voor een puzzel, een
ingewikkeld probleem, zal Maarten altijd opzoek gaan naar de oplossing.

Maarten

Frank A.M. van den Heuvel is maatschappelijk ondernemer en  publiceert veelvuldig artikelen,
essays en columns over onderwerpen op het snijvlak van bedrijfsleven, overheid &
maatschappij. Zo schreef hij voor het CDA de publicatie 'De cooperatieve samenleving'. Hij
deed ruime ervaring op bij verschillende banken en maatschappelijke organisaties. Hij is nu
directeur NZO en bekleedt vele nevenfuncties (waaronder het toezicht op de Vereniging Eigen
Huis en coöperatie Vitelia). 

Frank



Joram

Bernard Smits studeerde architectuur en ging na zijn studie in 1987 als kraker wonen in Casa
de Pauw in Arnhem. In die periode werd dit voormalige klooster door de WBVG gelegaliseerd
en verbouwd voor woongroepen in zelfbeheer. Gefascineerd door het leven in een
woongemeenschap verruilde hij in 1995 zijn positie van huurder voor die van verhuurder en
werd hij bestuurder van de WBVG. Sindsdien houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en
verhuur van allerlei vormen van collectief wonen in zelfbeheer als sociale verhuurder maar ook
als groot pleitbezorger voor de wooncoöperatie. Bernard is mede-oprichter van Cooplink.

Clemens Mol is programmaleider wooncoöperaties bij !WOON. Al bijna twee decennia lang
helpt hij bewonersinitiatieven bij het omzetten van hun idealen in concrete werkelijkheid. Zo
helpt hij wooncoöperaties bij het opbouwen van hun organisatie, waarbij het uitgangspunt
zelforganisatie en zelf doen is. Daarvoor zet hij zijn kennis van juridische zaken, coöperatieve
financiering, groepsvorming en organisatieopbouw in. Clemens is medeoprichter van Cooplink
en medeauteur van het handboek wooncoöperaties dat in september 2022 uitkomt.

Joram Kraaiijveld is curator, docent en schrijver en zet zich in voor de positie van kunstenaars
en de waarde van de kunsten voor de samenleving. Hij werkt aan actieve vormen van
solidariteit binnen en buiten de kunsten. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de
Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector 2021-2024, de richtlijn
kunstenaarshonoraria en de Fair Practice Code. Namens Platform BK schreef hij samen met
Bart Stuart het onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst’ over verschillende vormen van
beheer van atelierpanden in Nederland. Hij is voorzitter van vereniging Platform BK, lid van de
CAWA, en lid van de coöperatieve zelfbouw broedplaats Bajesdorp.

Bernard

Clemens

Aart Cooiman is werkzaam bij Rabobank REF als sectorspecialist Bouw, (Zorg)Vastgoed,
Woningcorporaties en Wooncollectieven. Sinds enkele jaren is hij betrokken bij het oplossen
van de woningmarktproblematiek, met name bij de derde weg tussen kopen en huren in: het
huren van jezelf en wellicht later ook het kopen met elkaar. Dat is een pittige klus in een
woningmarkt die door systemen, regelgeving, toezicht en bestaande belangen star is en waar
de oplossing van mismatch vraag en aanbod en betaalbaarheid verder weg lijkt te zijn dan ooit.
Daarnaast wordt Aart regelmatig door initiatieven gevraagd om de financierbaarheidsvraag te
verkennen.Aart

Siward Zomer is coöperatief directeur van Energie Samen, de branchecoöperatie van
energiecoöperaties, en secretaris van de Europese federatie van energiecoöperaties
REScoop.eu en bestuurslid bij de NVDE. Hij zit namens de energiecoöperaties en agrariërs met
windturbines aan de elektriciteitstafel van het klimaatakkoord. Siward is zeven jaar voorzitter
geweest van coöperatie De Windvogel en heeft verschillende coöperatieve windparken mede-
ontwikkeld. Hij was daarnaast tot voor kort STAK bestuurder bij Windpark Zeewolde en
Windpark Duurzame Energieproductie Exloermond. In zijn vrije tijd is hij bestuurder bij twee
lokale energiecoöperaties in Amsterdam, De Groene Hub (Gaasperdam) en MeerEnergie
(Watergraafsmeer).  

Siward

Marian Aarts is een Brabantse boerendochter die in 1988 richting Nijmegen is getrokken. Ze
heeft vele jaren als groepsleider in de psychische zorg gewerkt en toen dat meer een
kantoorbaan begon te worden, is ze de techniek en bouw ingestapt. Ze werd STEK-monteur.
Daar de zorg en bouw beiden haar passies zijn is ze sinds 2015 helemaal op haar plek bij CVEG
(Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland). Het doel van de CVEG is om meerdere
ecodorpen te realiseren in Gelderland. Marian was projectleider van het sociale huur project
Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen dat in 2021 is gerealiseerd in samenwerking met
wooncorporatie Talis. Marian


