
“It is not just a house, it’s a way of living”

Samenleven
Samenwonen

Connie

Samenredzaam

Neem voor meer informatie contact op:

info@wolwonen.nl

of bel: 06 202 311 14



WOL is een wooninitiatief dat mensen uit verschillende generaties wil samenbrengen om een 

woon- en leefgemeenschap te vormen.

WOL is een wooncollectief, waarin junioren, medioren en senioren gezamenlijk een gemeenschap 

vormen, onderscheidend, reproductief en navolgbaar.

WOL is een afspiegeling van de participatiesamenleving in samenwonen, samenleven, samen-

redzaam; welzijn boven welvaart.

Wol is duurzaam in productie (bouwvorm, materiaalgebruik en bouwproductie) en gebruik (duur-

zame energieopwekking, financiering en recycling).

WOL heeft haar eigen identiteit:

  - Onderscheidend en reproductief

  - Gericht op een nichemarkt

  - Meer welzijn dan welvaart

  -  Toekomstgericht en toekomstbestendig

  - Oud en jong helpen elkaar

  -  Zorg, wooncomfort  en woonwelzijn

  - Duurzaamheid in realisatie en gebruik

  - Samenwonen voor alle leeftijden

  - Een voorkeur voor biosociaal wonen

  - Baas in eigen huis middels collectief particulier opdrachtgeverschap

  - Samenwonen, samenleven, samenredzaam

  - Collectieviteit in de collectieve voorzieningen

  - Individueel waar gewenst, collectief waar nodig

  - Zelfregulerend 

  - Waar mogelijk cyclisch gefinancierd

Wol wil deze woonprojecten graag met iedereen realiseren, uiteraard vooral met de toekomstige 

bewoners in collectief particulier opdrachtgeverschap. Maar ook kunnen woningcorporaties en 

zorgpartners een rol binnen het realiseren van deze woonprojecten spelen.

Meldt u zich bij WOL. Wij komen graag bij u langs om onze ideeën omtrent dit initiatief aan u toe 

te lichten.

“Het samenbrengen van mensen uit 

verschillende generaties is niet alleen financieel 
aantrekkelijk, het bestrijdt eenzaamheid en 

zorgt voor meer sociale cohesie”
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Reproductief Onderscheidend Iedere leeftijd

Welzijn i.p.v. welvaart Voor wat hoort wat Biosociaal wonen

Flexibiliteit Zelfregulerend CPO Cyclisch

Financiering

De markt 
en 
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Sociale 
uitgangspunten

Steeds opnieuw bruikbaar.

Als een steen in de vijver.

Inspirerend, reproducerend.

Een nieuwe manier van denken 

over samenwonen.

Ontwikkelen en ontdekken van 

nog niet bekende stedenbouw-

kundige modellen.

Niet scheiden maar juist mixen 

van doelgroepen.

Junior/Medior/Senior.

Gebruik maken van elkaars 

kracht.

Collectief welzijn in plaats van 

individuele welvaart.

Samen ben je nooit alleen.

Een gezond hollands principe.

Zorg voor elkaar.

Jong voor oud en oud voor 

jong. Uitwisseling van ideeën, 

goederen en diensten.

Wonen met passie voor mens, 

natuur en milieu.

Niet één manier is zaligmakend 

doelen kunnen op vele manie-

ren worden bereikt.

Geen keurslijf maar diversiteit 

respect en plezier. 

Samenwonen, samenleven, 

samenredzaam.

In feite samenregulerend!

Collectief particulier opdracht-

geverschap. 

Collectieve particuliere vermo-

gensinvesteringen.
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