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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 een tijdelijke en flexibele woonoplossing.  
Een thuis voor mensen met verschillende achtergronden,  
die dezelfde wens delen:  
een betaalbare woning in de stad. 

INTRODUCTIE



De wooncrisis dreigt het fundamentele recht op een woning voor velen in gevaar te brengen. Oude huizen in de stad 
blijven in prijs stijgen en nieuwbouw projecten focussen zich op de meer welvarende bewoner.  Dit creëert niet alleen 
ongelijkheid tussen mensen met verschillende achtergronden, ook verstoort het de manier waarop juist verschillende 
mensen in een buurt met elkaar samen leven.  Hoe je woont in een stad bepaalt hoe communities, buurten en 
bewoners in contact komen.  

Daarom is het nu tijd om ongelijkheid, eenzaamheid en te hoge huurprijzen in de stad tegen te gaan. Tijd voor een 
flexibel en snel te ontwikkelen woonproject wat een thuisbasis in de stad voor iedereen kan bieden.

ACHTERGROND



OPLOSSING



R WAY OF LIVING
Fijn, betaalbaar & maatschappelijk verantwoord wonen in de stad



WOON 
CONCEPT

R way of living bestaat uit 4 essentiële 
onderdelen die het voor de bewoners mogelijk 
maken om er betaalbaar en maatschappelijk 
verantwoord te kunnen wonen:  



R LIVING 
BETAALBAAR WONEN DOOR PARTICIPATIE 

R WAY 
EEN THUISBASIS & WERKGELEGENHEID VOOR 
KWETSBARE GROEPEN 

R SHARING 
ONTMOETING TUSSEN BEWONERS ONDERLING 
EN DE BUURT 

R STAY 
EEN BIJZONDER VERBLIJF IN DE STAD

4 ONDERDELEN



 LIVING Betaalbaar wonen door participatie 

De bewoners ontvangen huurkorting door zich 
minimaal 4 uur per week in te zetten voor de 
community, de R Stay woningen of in het 
buurtpaviljoen. 

Participeren in de community kan zijn: 

•  de boodschappen doen 

•  website bijhouden 

•  het beheren van de woonkamer 

•  activiteiten of events organiseren 

•  het verzorgen & ontvangen van bezoekers 

•  werken in het paviljoen 

•  tuinieren in de gedeelde tuin



WAY Een thuisbasis & werkgelegenheid voor 
kwetsbare groepen 

R Way biedt mensen een thuisbasis die een extra 
stabiele en sociale omgeving nodig hebben. 
Binnen de community is voldoende 
werkgelegenheid zodat kwetsbare bewoners zich 
10-38 uur per week kunnen inzetten, in de vorm 
van een stage of baan.  

Er is ruimte om nieuwe hospitality skills te leren binnen R Stay of 
het buurtpaviljoen. Ook kunnen bewoners zich verder ontwikkelen 
door kennisdeling binnen de community. R Way biedt een fijne 
woonomgeving aan kwetsbare groepen die soms buiten de 
maatschappij worden gezet. 



SHARING Ontmoeting tussen bewoners onderling 
en de buurt 

Het buurtpaviljoen en de gedeelde 
woonkamer bieden ruimte voor ontmoeting 
tussen bewoners en buurt. 

Daarnaast zorgt de commerciële invulling van het 
paviljoen voor de betaalbaarheid van de woningen. De 
bewoners runnen een commerciële ruimte met 
buurtfunctie zoals een koffiezaak, galerij of bibliotheek, 
om zo inkomsten genereren.  

Ook speelt R Sharing een belangrijke rol in de 
deeleconomie door als uitgiftepunt van deelbare spullen 
te fungeren.



STAY Een bijzonder verblijf in de stad 

De R Stay woningen geven bezoekers de kans om 
direct met lokale bewoners & buurt in contact te 
komen, om een stad echt te leren kennen. 

R Stay biedt bezoekers van de stad een nieuwe, lokale ervaring 
van één dag tot een aantal maanden. De inkomsten uit de R Stay 
woningen zorgen eveneens voor de huurkorting van de bewoners. 
Bezoekers dragen hierdoor bij aan de leefbaarheid en gelijke 
kansen voor iedereen bij R way of living. 



R LIVING 
BETAALBAAR WONEN DOOR PARTICIPATIE 

R WAY 
EEN THUISBASIS, WERKGELEGENHEID & 
SUBSIDIE VOOR KWETSBARE GROEPEN 

R SHARING 
ONTMOETING TUSSEN BEWONERS EN BUURT 

R STAY 
EEN BIJZONDER VERBLIJF IN DE STAD 

+ €€

+ €€

R Sharing en R Stay zorgen voor inkomsten, zodat de woningen betaalbaar blijven



HOE WERKT HET 
SAMEN?

1. Betaalbaar wonen door participatie; door diensten te 
verlenen in de community blijft de huur betaalbaar voor de 
bewoners. 

2. Gelijke woonkansen; de betaalbaarheid geeft 
woningzoekenden een gelijke kans op een thuisbasis, wat zorgt 
voor inclusieve community vorming tussen bewoners van 
verschillende achtergronden. 

3. Circulaire zorg; door actief te participeren in de community 
kan je dagelijks bezig zijn, ontmoet je anderen, leer je van elkaar 
en zorg je voor elkaar.



4. Ontworpen voor ontmoeting; het ontwerp van de woningen is 
zo ingericht dat ontmoeting tussen bewoners en de buurt 
makkelijk en regelmatig plaatsvindt.  

5. Flexibele bouw; het ontwerp van het gebouw is tijdelijk, flexibel 
en verplaatsbaar. Daarom kan R way of living meebewegen met 
de (behoeftes van de) stad.



BETAALBAAR & 
MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
WONEN

De impact van R way of living: 

1. Betaalbaar wonen door participatie 

2. Gelijke woonkansen 

3. Circulaire zorg 

4. Ontworpen voor ontmoeting 

5. Flexibele bouw 

Zo werken de onderdelen binnen R Way of Living voor de 
bewoners samen. Het biedt iedereen een kans op een woning in 
de stad en is daarom betaalbaar & maatschappelijk 
verantwoord wonen. 



WAAROM  
R WAY OF LIVING?

• Een betaalbaar woonconcept van en voor de lokale 
bewoners. 

• Een tijdelijke en duurzame oplossing voor de 
(wooncrisis in de) stad. 

• Flexibel, verplaatsbaar en snel bouw ontwerp wat 
mee groeit met de ambities van de stad. 

• Een lokale gemeenschap die zelf(standig) circulair 
zorg geeft en krijgt. 

• Directe en langdurige betrokkenheid van de gemeente 
op de leefbaarheid van een gemeenschap. 

• Een stad in een stad; een diverse gemeenschap die (de 
identiteit van) de stad representeert.



R WAY OF LIVING
Fijn, betaalbaar & maatschappelijk verantwoord wonen in de stad
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