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sociale voorzieningen op basis van grassroots

project of wil je meedoen? Neem dan
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gemeenschappelijke goederen.

Een nieuw en collaboratief
model voor het organiseren van
sociale voorzieningen

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-programma
voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van
subsidieovereenkomst No. 687922.
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PIE NEWS PLATFORM
Het PIE News online platform zal mensen die zich
bezighouden met commonfare helpen door:
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BETROKKENHEID
PIE News kan alleen succesvol zijn met de
directe betrokkenheid van de uiteindelijke
gebruikers; de echte eigenaars van het
platform. Daarom vinden er drie pilots plaats
in Nederland, Italië en Kroatië. Zo kunnen
deelnemers vanaf dag één direct invloed
uitoefenen op het ontwerp en de realisatie en
verbetering van het PIE News Platform.

van het PIE News Platform door nauw
samen te werken met kleine zelfstandigen
in Amsterdam, bijstandsgerechtigden in
Rotterdam en niet-Westerse migranten in
Den Haag. Dit alles in nauwe samenwerking
met lokale netwerken en organisaties die bij
het project betrokken zijn.

