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Anders werken aan wonen

De Nederlandse woningmarkt is toe aan een drastische 
verandering. Door de stijgende huizenprijzen en een tekort 
aan (sociale) huurwoningen is het voor veel groepen in de 
samenleving bijna onmogelijk om een geschikte woning te 
vinden. En dat terwijl de behoefte aan woonruimte alleen maar 
groeit. Daarnaast hangt de woonopgave nauw samen met andere 
complexe uitdagingen op het gebied van klimaat en inclusie. 
Daarom nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
ontwerpers uit om in samenwerking met overheden, organisaties, 
deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van 
vraagstukken rondom wonen.

Dien uiterlijk 28 maart 2022 een voorstel in en ontvang tot 
€ 30.000 voor de 1e fase.

Klik hier voor meer informatie. 

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die 
vragen om ingrijpende aanpassingen van onze leefomgeving. 
Welke rol kan ontwerp hierin spelen? Het Actieprogramma 
Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 is een stimuleringsprogramma 
om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij de aanpak van deze 
opgaven te versterken en een integrale benadering te 
stimuleren.

Vragen, zorgen, twijfels, meer informatie, keertje meedenken 
of sparren? Dit zijn onze contactgegevens:

actieprogramma@stimuleringsfonds.nl
+31 (0) 10 310 79 37

Altijd op de hoogte blijven van onze activiteiten op het gebied 
van ruimtelijk ontwerp? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  
De nieuwe ruimte.
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https://stimuleringsfonds.nl/subsidies/open-oproep-anders-werken-aan-wonen
https://www.stimuleringsfonds.nl/dossiers/actieprogramma-ruimtelijk-ontwerp
https://www.stimuleringsfonds.nl/dossiers/actieprogramma-ruimtelijk-ontwerp
https://signup.ymlp.com/xgmqqswqgmgb


Binnen de open oproep zijn we op zoek naar projecten die op drie 
verschillende schaalniveaus vernieuwende perspectieven, stra-
tegieën en oplossingen weten te ontwikkelen. Projectvoorstellen 
mogen zich richten op één specifiek schaalniveau of juist verbin-
dend te werk gaan.

andere woningen
De Nederlandse woningmarkt kent een eenzijdig woningaanbod. 
Welke duurzame en inclusieve woonconcepten kunnen ontwikkeld 
worden? Concepten die aansluiten op de huidige en toekomstige 
woonbehoeften, en daarmee de doorstroom in de woningmarkt 
stimuleren. 

andere wijken
Veel wijken in Nederland zijn toe aan opwaardering. Welke integrale 
oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van inclusieve, adaptieve en duurzame wijken, 
als het gaat om de woonopgave op wijkniveau?

andere systemen
De ontsporing van de woningmarkt in Nederland wordt in verregaan-
de mate veroorzaakt door economische belangen. Hoe kan ontwerp 
lokale en regionale overheden en marktpartijen bijstaan in het her-
definiëren van bestaand beleid en/of het ontwikkelen van een breed 
gedragen, duurzaam en inclusief beleid rondom wonen? 



Alles op een rijtje 

fase 1  →

bedrag: € 30.000

looptijd: mei 2022 – 
januari 2023

aantal te honoreren 
voorstellen:

15

deadline: 28 maart 2022

fase 2  →

bedrag: € 40.000

aantal te honoreren 
voorstellen:

15

impactfase

bedrag: € 7.500

aantal te honoreren 
voorstellen

6

In de eerste fase is per project maximaal € 25.000 beschikbaar voor 
kennisontwikkeling (ontwerpend onderzoek) en € 5.000 voor kennis-
deling.
 
In de tweede fase is per project maximaal € 35.000 beschikbaar voor 
verdieping van de kennisontwikkeling (ontwerpend onderzoek) en 
€ 5.000 voor kennisdeling.



jaar 1 jaar 2 jaar 3

looptijd project max. 2,5 jaar >

impactfase 0
16 x € 5.000 6 x € 7.500

matchmaking kennisdeling

procesbegeleider

fase 1
15 x € 30.000

vervolg
15 x € 40.000

reflectie
2 x € 20.000

intervisie

OO

werkbijeenkomst

Open Oproep



Vorm een team
De woonopgave hangt samen met veel verschillende aspecten, 
denk aan sociologie, economie, klimaat, cultuur, beleid, ecolo-
gie, inclusie en meer. Het is nagenoeg onmogelijk om vanuit één 
discipline rekening te houden met al die aspecten. Daarom is het 
belangrijk om in samenwerking aan de slag te gaan met deze 
complexe opgave. Denk hierbij aan een team bestaande uit een 
ontwerper en partijen als een gemeente, gebiedsontwikkelaar, 
woningcorporatie, VvE, marktpartij, woningcoöperatie of een 
groep woningzoekenden.

Juist het combineren van al die belangen en perspectieven leidt 
vaak tot nieuwe inzichten en kansen. Onmisbaar in dit proces 
zijn de ontwerpers. Zij zijn in staat om de complexiteit van al die 
belangen te verbinden en inzichtelijk te maken.

stap 1



Zet ontwerpend onderzoek centraal
In deze open oproep zien we ontwerpend onderzoek als een 
methode om concrete ruimtelijke voorstellen, strategieën en/of 
concepten te ontwikkelen die helpen bestaande systemen te her-
definiëren of opnieuw in te richten. In co-creatie met verschillen-
de belanghebbenden doe je actiegericht onderzoek naar moge-
lijke oplossingsrichtingen door te verbeelden, te ontwerpen en te 
experimenteren. Deze manier van werken leidt tot toekomstper-
spectieven die tot de verbeelding spreken, maar ook tot nieuwe 
inzichten voor beleidsvorming bij overheden en marktpartijen.
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Schrijf je voorstel
Het is tijd om jullie voorstel te schrijven met daarin de volgende 
zes onderdelen:

1. Projectplan     
2. Begroting en planning   
3. Communicatieplan voor kennisdeling  
4. Cv’s van de betrokken ontwerpers
5. Uittreksel handelsregister KvK
6. Representatieve afbeelding

tip! In de open oproep op onze website vind je meer informatie 
over de zes onderdelen én lees je waar we jullie voorstel op be-
oordelen. Ook vind je er onze ‘Leidraad voorbereiding subsidie-
aanvraag’ die houvast biedt bij het opstellen van het projectplan.

Wil je een keer met ons sparren over jullie voorstel? We denken 
graag mee!
Mail naar actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

stap 3



Aanvraag indienen
Je bent er! Je hoeft het voorstel nu alleen nog maar in te dienen. 
Dat doe je via onze eigen online aanvraagomgeving op 
aanvragen.stimuleringsfonds.nl. Selecteer de ronde ‘Open 
Oproep Anders werken aan wonen’ en volg de stappen. 
Je hebt tot en met 28 maart 2022 de tijd om dit te doen.

let op! Maak op tijd een aanvragersaccount aan. Het duurt 
een werkdag voordat een nieuw account is geactiveerd.
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http://aanvragen.stimuleringsfonds.nl


En nu… wachten op de selectie!
De selectie wordt uiterlijk 10 mei 2022 via de digitale aanvraag-
omgeving aan de aanvragers bekendgemaakt. 

Geselecteerde voorstellen kunnen na afronding van de eerste fase 
van het project indienen voor een verdere uitwerking voor een 
bedrag van maximaal € 40.000. Na afronding van de vervolgfase 
hebben zes projecten de mogelijkheid om een voorstel van 
maximaal € 7.500 in te dienen voor het vergroten van de impact 
van hun project.

stap 5


