
Toekomstbestendig wonen is een van de grootste  
maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende 
decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je 
kinderen.
Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan 
toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in 
de transformatie naar vitale gemeenschappen middels 
kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. 
We ondersteunen wooncoöperatie (CCO of CPO) initiatieven 
in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen 
we middels een financiële bijdrage vanuit ons Coöperatief 
Fonds. 

Voordelen van Samen Zelfbouwen 

Wonen zoals je wilt
 Bouw je zelf dan heb je veel zaken in eigen hand. In 
principe is alles mogelijk.

Alles bij de hand
Met elkaar kun je bedenken welke voorzieningen je 
belangrijk vindt.

Samen kan je meer
Samen sta je sterker. Je profiteert van elkaars kwaliteiten 
en kan voorzieningen met elkaar delen.

Regie in eigen hand
Vrijheid om het te doen zoals jij het wilt en financiële 
ruimte omdat zelf bouwen goedkoper kan zijn dan 
uitbesteden

Samen bouwen en 
samen leven kan veel 
voordelen bieden
Speciaal voor klanten die samen een woonproject (CCO of CPO) 
willen realiseren biedt Rabobank financiële ondersteuning 
vanuit het coöperatief fonds. 



Ondersteuning en informatie 

Ikwoonleefzorg.nl 

www.Platform31.nl 

www.zorgsaamwonen.nl

www.knarrenhof.nl  

www.cooplink.nl  

www.crowdbuilding.nl  

www.droomwonenbrabant.nl  

https://www.zelfbouwinnederland.nl 

Aanvraag indienen voor coöperatief fonds

Voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag  verwijzen wij u naar onze website 
www.rabobank.nl/amsterdam. 

Specifieke vragen kunnen worden gericht aan 
communicatie.mra@rabobank.nl. 
Graag in de onderwerpsregel vermelden dat het gaat 
om financiële ondersteuning Wooncoöperatie initiatief

De officiele benaming voor Samen Zelfbouwen is 
‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO). Dit 
houdt in dat je met een groep mensen een 
woonproject realiseert, en van het begin tot het 
einde betrokken bent bij de ontwikkeling ervan.

De vijf fases van een CPO project

1. Voorbereiding. Door het invullen van de 
woonwijzer heb je binnen vijf minuten jouw 
woonprofiel in beeld, dat je vervolgens met anderen 
kan delen.
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/sa
men-zelfbouwen/woonwijzer/test
2.  Locatie bepalen via gemeente, rijksoverheid of 
verzamelsite. Zorg ervoor dat het plan op zoveel 
mogelijk punten aansluit op de plannen van de 
gemeente met wonen, welzijn en duurzaamheid
3. Financiering regel je zelf binnen het project maar 
veel andere zaken financier je met elkaar zoals het 
oprichten van een vereniging, aanvragen 
gezamenlijke rekening en inhuren CPO-adviseur
4. Ontwerp en budget bepalen voor je ideale woning
5. Je eigen hypotheek binnen een CPO project. Het is 
verstandig als iedereen een financieringstoets uit laat 
voeren bij een geldverstrekker. Dat geeft geen 
garantie, maar wel een beter beeld bij de 
haalbaarheid van het project.

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/sa
men-zelfbouwen 

Aanmeldcriteria 

- Het online aanvraagformulier is correct ingevuld. 

- De aanvrager is (of wordt) klant van de bank.  

- De aanvrager ontvangt mogelijk ook subsidie vanuit 
stimuleringsfonds RVO Wonen en Zorg (SRWZ)

- Hooguit 50% van de kosten worden vergoed met een 
maximum van 5000 euro. 

- De mogelijke bijdrage geldt voor aanvragen van1 
januari 2023 tot en met 31 december 2023

- De bijdrage kan worden aangevraagd als het initiatief is 
erkend door de Gemeente (je zit in de kaartenbak)


