
METHODIEK LOCATIE VOOR SOCIALE COÖPERATIES 

 

Methodiek in een notendop 
Wat is deze methodiek Instrument om locatie voor Sociale Coöperaties te krijgen 

Wat heb je eraan Met weinig of geen budget toch een locatie bemachtigen 

Hoe te gebruiken Zie Stappenplan 

Aan de slag …  
 

Ervaringsdeskundigen  Zie (websitepagina hierover)  

Contactpersoon Naam: Mels Niessen  
E-mail: info@futureoffame.nl   
Mobiel: 06-18810741 

 

 

Waarom is een locatie belangrijk voor Sociale Coöperaties? 
Waarborgen van bestaanszekerheid betekent hard werken.  

Werk dat je niet zomaar vanaf de bank thuis kan doen, ondernemers vinden het immers al moeilijk 

om van huis uit te werken. En in Sociale Coöperaties komen mensen samen die veel meer doen dan 

ondernemen, ze werken aan nieuwe manieren om in hun eigen bestaan te voorzien. En dat doen ze 

samen. Om daadwerkelijk samen te kunnen werken is een werkplaats nodig. Maar, als je al een 

werkplaats weet te vinden dan vormt de (hoge) huur vaak een onneembare drempel. Toch hebben 

juist Sociale Coöperaties kansen om aan werkplaatsen te komen. Future of Fame heeft zo’n kans 

ontwikkeld.  En ook nog op een wel heel bijzondere locatie: een oud klooster in Amersfoort.  

 

 

De werkplaats van Future of Fame 
Future of Fame kan niet bestaan zonder werkplaats. Er zijn plekken nodig voor jongeren die stage of 

werkervaring op komen doen maar ook voor allerhande mensen die zichzelf uit de uitkering willen 

werken. Future of Fame is een mengelmoes van allerlei mensen, van jongeren tot ouderen, van 

mensen die met een tijdelijke tot levenslange beperkingen nieuwe vorm proberen te geven aan hun 

leven.  
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Stappenplan: van vinden tot intrekken    

1. Wanneer is een locatie geschikt?  

2. Hoe vind je zulke locaties?  

3. Hoe ga je het gesprek aan met de eigenaar?  

4. Hoe huren als geen huur kunt betalen?  

5. En valse concurrentie….. ? 

 

 

Aan de slag 
Download de methodiek en het stappenplan op de website www.initiatief.nu van Sociale Alliantie.  

 

Ervaringen delen 
Deel jouw ervaringen met anderen. Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor een 

interview om jouw ervaringen met anderen te delen op www.initiatief.nu.  

 

Meer weten? Neem contact op met: 
Naam: Mels Niessen 

E-mail:  info@futureoffame.nl   

Mobiel: 06-18810741 
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