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INLEIDING 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting R way of living het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 14-12-2022 en 10-

01-2023 . Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig. 

INTRODUCTIE 
De wooncrisis brengt het recht op een woning voor velen in gevaar. De ongelijkheid tussen 

verschillende culturele en leeftijdsgroepen groeit en het verstoort de manier waarop mensen 

in een buurt en of wijk met elkaar samenleven. Om de balans in een stad of buurt te 

behouden moet daar wat aan gedaan worden. 

De manier waarop mensen werken, reizen en de interactie tussen privé en werk is aan het 

veranderen.  Hierdoor ontstaat de behoefte naar een nieuwe invulling “ short-stay” locaties.  

Platforms als Airbnb hebben de huizenmarkt verstoord. Het woningaanbod voor 

woningzoekenden is hierdoor gedaald en buurten raakten uit balans door de ‘’mismatch’’ 

tussen bewoners en bezoekers. Traditionele bouw wordt steeds duurder en met het 

stikstofbeleid moet er anders gebouwd worden. 

Ook verandert de manier waarop we in huizen wonen. Het aantal mensen dat alleen woont 

is van 1947 tot 2017 gegroeid naar meer dan 3 miljoen en zal doorgroeien naar 3,6 miljoen, 

wat 25% van de bevolking van Nederland zal zijn in 20471 

In de hernieuwde Nationale woon- en bouwagenda (2022)2 gaat speciale aandacht uit naar 

de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Ook wordt er ruimte 

gecreëerd voor alternatieve woonvormen waarin flex- & circulair wonen de boventoon voert.  

Stichting R way of living biedt met een vergelijkbaar woonconcept dé manier voor steden 

om woontekorten (tijdelijk) op een betaalbare, duurzame en snelle manier op te lossen en 

iedereen de kans te geven om in de stad te wonen, te werken en te bezoeken.  

Door hospitality/short-stay te koppelen aan een woongemeenschap, ontstaat een bijzondere 

interactie: ‘’Een bijzondere ervaring voor bezoekers, beheerd door bijzondere locals, die in 

ruil daarvoor betaalbaar kunnen wonen.’’ 

Het idee is afkomstig van Remco Gerritsen (1969), een ervaren hospitality professional die 

wereldwijd hetzelfde zag: te weinig betaalbare woningen voor lokale bewoners en een 

veranderende hospitality industrie.  

  

                                            
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden 
2https://open.overheid.nl/repository/ronl0343841159fc06a67a58b04ad520068192c521d1/1/pdf/nati

onale-woon-en-bouwagenda.pdf 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden
https://open.overheid.nl/repository/ronl0343841159fc06a67a58b04ad520068192c521d1/1/pdf/nationale-woon-en-bouwagenda.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl0343841159fc06a67a58b04ad520068192c521d1/1/pdf/nationale-woon-en-bouwagenda.pdf
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1. MISSIE 
Iedereen heeft recht op een woning in de stad, en toch is er een groep die steeds buiten de 

boot valt. Daarom is het tijd voor oplossingen. Stichting R Way of Living biedt tijdelijke en 

flexibele woonoplossingen voor iedere alleenstaande tussen 27 en 97 jaar oud, die bereid is 

tot participatie. Een thuis voor mensen met verschillende achtergronden, die dezelfde wens 

delen: betaalbaar wonen in de stad. 

Stichting R way of living gelooft in een inclusieve stad en een thuisbasis voor de doelgroep. 

De stichting is op een missie om door de ontwikkeling en realisatie van een uniek 

woonconcept3 de bestaande woontekorten op te lossen. Dit zorgt ervoor dat iedereen weer 

fijn, betaalbaar en maatschappelijk verantwoord kan wonen in de stad. Zo wordt de sociale 

cohesie in steden hersteld en heeft iedereen een gelijke kans op de woningmarkt.  

2. VISIE 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het bouwen van circulaire, flexibele en 

verplaatsbare woningen die meebewegen met de ambities van de stad. De Stichting initieert 

en ondersteunt de verdere ontwikkeling en realisatie van het woonconcept R way of living 

en de daarbij behorende overige concepten.  

● R Living: betaalbaar wonen door participatie. 

● R Way: een thuisbasis & werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. 

● R Stay: een bijzonder verblijf in de stad. 

● R Sharing: ontmoeting tussen bewoners onderling en de buurt. 

 

Stichting R way of living brengt wonen terug naar de kern: betaalbaar wonen in een goed 

en duurzame woning binnen een veilige omgeving met fijne buren. We bieden een 

circulaire community voor en door elkaar.  

“ Maatschappelijk verantwoord wonen voor iedereen” 

 

Ter realisatie van beschreven woonconcept brengt de Stichting de juiste marktpartijen 

samen en acquireert het bij plaatselijke en regionale overheden. Ook ondersteunt & 

coördineert het stichtingsbestuur bij de financiering en het maken van een businessplan. Bij 

uiteindelijke realisatie controleert de Stichting de uitvoerende entiteit. Het 

stichtingsbestuur zal een actieve evaluerende rol spelen in de exploitatie om het succes van 

het woonconcept te waarborgen. 

  

                                            
3 https://www.rwayofliving.com/woonconcept 

https://www.rwayofliving.com/woonconcept
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3. DOEL 
De stichting heeft ten doel: 

● Het helpen oplossen van woon tekorten in steden door betaalbaar en maatschappelijk 

verantwoord wonen mogelijk te maken (bouwen van circulaire, flexibele en 

verplaatsbare woningen die meebewegen met de ambities van de stad); 

● Het bevorderen van de sociale cohesie in steden en buurten (Uniek woonconcept 

tijdens exploitatie); 

● Het bevorderen van gelijke woonkansen voor onze doelgroep. 

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is op dit moment afhankelijk van bijdragen van 

derden in de vorm van giften en donaties inzake het ‘’operationeel draaiende’’ houden 

van de stichting. In de ontwikkelperiode zullen financiële mogelijkheden uitgebreid 

worden naar leningen en equity.  In het geval van winst in exploitatieperiode, zal het 

bestuur een plan van aanpak ontwikkelen om de gelden te besteden binnen de 

doelstellingen en/of de gelden te gebruiken voor onderzoek binnen de doelstelling.  

4. STRATEGISCH PLAN 
De stichting tracht haar doelen te bereiken door de realisatie van het unieke woonconcept 

op te delen in meerdere fases. In deze fases zullen de rollen en verantwoordelijkheden van 

het bestuur veranderen en meebewegen. Dit, om transparantie en de juiste 

organisatiestructuur te bewaken.  

Fase 1 – Acquisitie 

● De Stichting initieert en ondersteunt de verdere ontwikkeling en realisatie van het 

woonconcept R way of living. 

● Het interesseren van, en acquireren bij plaatselijke en regionale overheden met als 

doel een haalbare business case realiseren op de aangewezen locatie; 

● Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid en relevante 

stakeholders; 

● Het verkrijgen van een locatie voor de ontwikkeling en realisatie van het 

woonconcept; 

● Het samenbrengen en samenwerken met natuurlijke personen en rechtspersonen die 

verwante doelstellingen nastreven; 

● Het opstellen van een businesscase en een haalbaarheidsstudie; 

● Het faciliteren/ Acquireren van financiële middelen; 

● In overleg met lokale overheden kan de stichting ook de rol als ontwikkelaar op zich 

nemen, in dat geval zal er een losse entiteit worden opgericht voor dit specifieke 

doel; 

● Het stichtingsbestuur en Raad van Toezicht geven toestemming inzake overgaan naar 

de volgende fase. 

● En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
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Rol Stichtingsbestuur: Uitvoerend – Acquisitie bij Gemeenten, Grondbedrijven en andere geïnteresseerde 

partners. Het uitdragen van het concept in de markt en het samenbrengen van partijen tot “ project/business case”. In 

deze Fase is er geen personeel in dienst en zullen er ook geen verbintenissen worden aangegaan. Uitzondering hierop is 

een verzoek vanuit een gemeente om een leidende rol in deze fase te nemen. 

 

Fase 2 – Business case –rol: 

● Het opzetten van de juiste entiteit met de juiste stakeholders; 

● Het leggen van contacten en samenbrengen van de juiste marktpartijen ter realisatie 

van het project; 

● Het samenbrengen van financiële middelen en potentiële investeerders. 

● Het opzetten van juiste uitvoerende organisatiestructuur voor de ontwikkeling, 

realisatie en exploitatie van het woonconcept; 

● Budgetbewaking; 

● Concept bewaking; 

● Het delen van vergaarde informatie/Data/Conceptboek voor de juiste opzet van het 

woonconcept; 

● En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Rol Stichtingsbestuur: Coördinerend & Controlerend – In deze fase zal/kan er iemand van vanuit het 

bestuur toetreden in de directie van de, nog op te zetten, uitvoerende entiteit of zal het bestuur recruitment-proces 

begeleiden van de directeur. Het doel; de realisatie van het project binnen de tijdslimiet en budget en het opstarten 

van de concepten samen met het bouwteam. 

 

Fase 3 – Realisatie  

● Het bouwen van circulaire, flexibele en verplaatsbare woningen op tijdelijke grond; 

● Vastleggen van grond opties voor minimaal 30 jaar (op te delen in 2 x 15 jaar); 

● Het opzetten van een circulaire lokale gemeenschap die de stad representeert; 

● Starten met de juiste partijen voor R Way; 

● De verdere ontwikkeling en realisatie van woonconcept R way of living; 

● Operationeel concept. 

● En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Rol Stichtingsbestuur: Controlerend – Controle op uitvoerende entiteit ten behoeve van de juiste 

uitvoering en realisatie van woonconcept binnen de kaders van de business case. Overleg met de directie van de 

uitvoerende entiteit. De aandachtspunten zullen zijn:  algemene voortgang, financiële voortgang en conceptbewaking. 

 

Fase 4 – Exploitatie  

● Aanname proces huurders; 

● Een participerende community die in ruil voor een bijdrage aan de community, 

betaalbaar kan wonen in de stad; 

● Opbrengsten vanuit de exploitatie worden gebruikt voor huurkortingen en realisatie 

en uitbreiding naar nieuwe locaties;  

● Een circulair, flexibel en verplaatsbaar woonconcept dat meebeweegt met de 

ambities van de stad; 

● En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
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Rol Stichtingsbestuur: Controlerend/ Coördinerend – Controle op directie van de uitvoerende entiteit 

ten behoeve van juiste uitvoering en realisatie van woonconcept binnen de kaders van de business case en opbrengsten. 

 

Fase 5 – Evaluatie/Optimalisatie 

● Evaluatie en controle op de huidige exploitatie. 

● Concept aanpassen en optimaliseren vanuit evaluatie en controle op huidige 

exploitatie. 

● Het aanpassen van de Business Case en deze ter goedkeuring bij de RvT voorleggen. 

● En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Rol Stichtingsbestuur: Controlerend/ Coördinerend – Evalueren van exploitatie in vergelijking met 

concept Standards en business case. Voorstellen voor optimalisatie en aanpassing worden vanuit het bestuur voorgelegd 

aan RvT. Aanpassingen & optimalisaties worden opgenomen in concept handboek en verwerkt in lopende exploitatie(s). 

5. FONDSENWERVING 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, 

giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts worden 

aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In de ontwikkelfase worden de 

mogelijkheden tot leningen en equity tevens onderzocht. 

6. BEHEER VAN VERMOGEN 
De uit de fondsenwerving verkregen gelden worden in eerste instantie ondergebracht op een 

rekening op naam van Stichting R way of living bij BUNQ BANK te Amsterdam. Deze gelden 

worden vervolgens benut voor het bereiken van de doelen.  

Bij opheffing, of als blijkt dat de stichting haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting 

worden opgeheven. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling heeft. 

7. HET BESTUUR 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, het financieel beheer en de interne en 

externe communicatie van de stichting in verschillende fases beschreven in het strategisch 

plan. De stichting heeft een (oprichtings-)bestuur dat bestaat uit de volgende drie 

bestuursleden. 

Voorzitter: Dhr. R. Gerritsen 

Penningmeester: Dhr. J.W. Vugts 

Secretaris: Dhr. J.B. Mulder 

Bestuursleden ontvangen buiten de geldelijke vacatieregeling geen beloning. De 

vacatieregeling zal pas ingaan na akkoord van de RvT. 
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7.1 Vergadercyclus 

Het bestuur vergadert minimaal zesmaal per jaar. Tijdens de vergaderingen dient het 

beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast 

onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

7.2 Samenwerking 

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat de stichting zich adviseren en 

ondersteunen door een aantal organisaties, vrijwilligers en professionele adviseurs. Onder 

andere op het gebied van financieel beleid, communicatie en werving van donateurs en de 

uitvoering van projecten/wensen. 

 

8. RAAD VAN TOEZICHT 
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad 

terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar 

het belang van de stichting. De RvT bestaat uit de vier volgende leden: 

Mevr. M. Usta 

Mevr. S. van der Sluis 

Dhr. H.A. Zanting 

Dhr. L.L.G. Hendricks 

 

9. COMMUNICATIE 
De website www.rwayofliving.com is het communicatiekanaal voor de stichting. Via de 

informatie en communicatie die daarbij plaatsvindt worden bezoekers geïnformeerd over de 

stichting, de missie en het doel en op deze manier aangespoord worden om te doneren. 

Op de website communiceert de stichting naast haar beleid en informatie ook het jaarverslag 

in het oprichtingsjaar, oktober 2022 is besloten om 2022 en 2023 in 1 rapportage te melden 

(Eind 2023). 

Contactgegevens: 

Stichting R way of living 

Middenweg 171 A 

1098 AM Amsterdam 

URL: www.rwayofliving.com 

E-mail: Info@rwayofliving.com 

 

KvK-Nummer: 87996529 

IBAN: NL12 BUNQ 2079611755 

RISN: 864471221 
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