
3e bijeenkosmst Blok 14 Holenkwartier 

8 december 2020

Welkom



● We nemen deze bijeenkomst op 
(alleen voor intern gebruik)

● Camera (bij voorkeur) aan en geluid uit.

● Vraag? Stel deze dan via de chat.

Praktische zaken



Speaker en 
Gallery View

Chat: stel hier je vraagVideo aan/ uit

Geluid 
(aan)/ uit



Agenda

• Presentatie voorlopig ontwerp - Niels Bon
• Toelichting woonpunten - Anita Snel
• Uiteen in groepen:

- Community
- Kennismaken
- Voorlopig ontwerp

• Toelichting/ samenvatting drie groepen
• Afsluiting



fijn wonen

Agenda

1. Wat zijn woonpunten?

2. Waarom woonpunten?

3. Hoe kan ik woonpunten verdienen?

4. Gaat het wel eerlijk?

5. Wanneer is de toewijzing?



fijn wonen

Wat zijn woonpunten? 

● Ander manier van toewijzen woningen

● Meten van je betrokkenheid

● Verdien woonpunten door inzet



fijn wonen

Waarom woonpunten? 

● Inzet

● Motivatie

● Betrokkenheid

● Vormen van community



fijn wonen

Hoe kan ik woonpunten verdienen?

● Inschrijving Woonmatch

● Deelname bijeenkomsten

● Goed idee uitwerken

● Activiteit organiseren

● Inleveren motivatie

● Motivatie-/kennismakingsgesprek



fijn wonen

Gaat het wel eerlijk? 

● Zorgvuldig

● Commissie Woonpunten Blok 14

● Staffellijst op website

● Algemene voorwaarden



fijn wonen

Wanneer is de toewijzing? 

● Afronden ontwerp

● Afronden inrichting gemeenschappelijke ruimtes

● Huurprijzen bepalen

● Eind 2021 / begin 2022



We gaan het komende uur uiteen in drie groepen. 
Hier bespreken we drie thema’s:

● Community
Wat versta jij onder een community? Hoe zie jij dit in Blok 14?

● Ontwerp
We horen graag van jou wat je van het voorlopig ontwerp vindt!

● Kennismaken
Heb je een groen en rood voorwerp klaarliggen? En een voorwerp met een 
persoonlijk verhaal?

Elke 20 minuten wisselen de presentatoren van kamer. Jij hoeft dus niets te 
doen, elk onderwerp komt aan bod.

Na een uur komen we allemaal hier terug voor een terugkoppeling en 
afsluiting.

Drie groepen, drie thema’s



fijn wonen

Naar de kamers …

Tot zo!



Welkom terug!

● Community

● Ontwerp

● Kennismaken

Terugkoppeling



● Op www.blok14.nl vind je deze presentatie en een 
verslag van de bijeenkomst.

● Woonpunten toevoegen? 
Klik op de link in de chat. 
blok14.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst-3/woonpunten

Vul het e-mailadres in waarmee je bent aangemeld!

Tot slot

Nog vragen? Mail naar info@blok14.nl

http://www.blok14.nl/
https://blok14.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst-3/woonpunten


Tot slot



Bedankt voor jullie aandacht!


