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BEYOND NOW

CONCEPT- EN PROJECTONTWIKKELING
GROEN, GEZOND, GASTVRIJ
WE HELPEN CONSUMENTEN EN PROFESSIONALS IN HET ONTWIKKELEN VAN 

WONINGEN EN BUURTEN DIE VERRASSEN EN MENSEN RAKEN



MISSIE

MENSEN VAN BETEKENIS LATEN ZIJN & EENZAAMHEID TEGENGAAN
SAMENWERKEN AAN VERLEIDENDE HUIZEN EN BUURTEN
MEER MOGELIJK MAKEN (VOOR MENSEN MET EEN KLEINE BEURS)
STREVEN NAAR KLIMAATVRIENDELIJKE EN CIRCULAIRE OPLOSSINGEN



1. WAT ZIEN WE OM ONS HEEN?

2. INSTEEK WOONCONCEPTEN

3. VOOR DE VERGETEN GROEP

4. WAT DE DOELGROEP ZOEKT

5. VOOR GEMEENTEN

6. GREEP UIT ONZE CONCEPTEN

7. TOT SLOT

INHOUD

GENIETEN

VERBINDEN

ONTPLOOIEN

LEVEN!

KERNWAARDEN



WAT ZIEN WE OM ONS HEEN?

Arbeidsmarkt in zorg en welzijn sterk 
onder druk.

Eenzaamheid neemt nog steeds niet 
af, maar juist toe.

Betekenisvol leven is gewenst.

Stedenbouwkundige structuren 
versterken de anonimiteit eerder dan 
dat ze die laten afnemen.

Betaalbaarheid in de woningmarkt 
sterk onder druk.

Geen of nauwelijks doorstroming.

Samenredzaamheid betekent uit- of 
afstel van de zorgvraag of aanspraak 
op WMO.





Er is de laatste jaren vooral gebouwd voor 
gezinnen, studenten en starters, maar niet voor 
de grijze golf in het middensegment.

60% van de 55-plussers wil eigenlijk wel 
verhuizen, maar vindt geen aantrekkelijk (en 
betaalbaar) aanbod.

Er worden te weinig aantrekkelijke woningen 
gemaakt, terwijl Nederland snel vergrijst.

CPO-collectieven zijn vaak risicovol/onzeker en 
geen echt goed antwoord op de aantallen die 
gemaakt moeten worden voor deze doelgroep.

VOOR DE ‘VERGETEN’ DOELGROEP



INSTEEK WOONCONCEPTEN

Aantrekkelijke woon- en 
leefconcepten voor de grote 
groep 50-plussers in het 
middensegment.

Met slimme voorzieningen 
= groot zelf-organiserend 
vermogen.

Waardoor mensen langer 
onbezorgd kunnen leven, 
zonder hulp/geld van 
familieleden of gemeente.



FEITEN EN CIJFERS
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BELANGRIJK VOOR IDEALE WOONSITUATIE

BRON: ENQUÊTES ONDER 50-PLUSSERS

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Kleiner wonen

In de voor mij vertrouwde gemeenschap of buurt blijven wonen

In de nabijheid van vrienden of familie wonen

Het gemak van winkels ervaren

Weinig onderhoud aan mijn huis en/of tuin

Een veilige omgeving

Een woning waar ik onbezorgd oud kan worden

Een woning in of nabij zorgvoorzieningen

Een energiezuinig huis

De nabijheid van groen

Beschikbaarheid van verschillende gemeenschappelijke ruimten

Een zwembad en fitness letterlijk om de hoek

Wonen met gelijkgestemden



• Een niet te groot maar ook niet te klein huis, gelijkvloers en 100% onze smaak (type, architectuur)

• Natúúrlijk levensloopbestendig!

• Op een handige plek – niet te ver van winkels, cultuur, recreatief groen en OV

• Logeerplek voor de kinderen

• Betaalbaar (koop en huur)

• Slimme oplossingen voor mobiliteit & duurzaamheid: comfort & klimaat moeten hand in hand gaan

• Een netwerk/community waarin je van betekenis kunt zijn voor anderen en kunt rekenen op anderen –
zonder al te veel vaste verplichtingen

• Ruimte voor ontmoeten & gezelligheid (binnen en buiten), maar niet te overdadig (want dat is duur)

• Groot genoeg om niet de hele tijd op elkaars lip te zitten, klein genoeg om niet op te gaan in de massa (80-
200 eenheden = ideale omvang)

• Vaak ook met een hospitalitymanager die van alles voor je kan regelen en organiseren…

• … inclusief de misschien (later) wel benodigde zorg, maar afijn, nu even niet want we gaan nu lekker dansen 
(ergo: géén zorgstigma of ziekenhuisgeur!)

• En als er dan toch een urgente zorgvraag is, dan graag omringd met ”een normaal’ leven

WAT DE DOELGROEP ZOEKT..



Behapbare projecten met een flink volume 
= ook écht iets doen voor de ‘vergeten doelgroep’ en 
de specifieke woningvraag onder deze groep

Doorstroming! 50-plussers laten bij verhuizing 
(eengezins)woningen achter voor de volgende 
generatie woningzoekenden!

Lastenverlichting: grote aantallen ouderen die langer 
voor elkaar en zichzelf zorgen (uit- of afstel van de 
zorgvraag of aanspraak op WMO)

Sterk sociaal weefsel/eigenaarschap in de buurt: 
inclusie en verbindingen binnen en buiten de 
community

VOOR GEMEENTEN



Buurtschap De Deel

ZES VAN ONZE PROJECTEN

Dorpsplein Mierlo-Hout ParkEntree Geworteld Wonen

Meewonen Landgoed Haarendael



DORPSPLEIN MIERLO-HOUT (HELMOND)



PARKENTREE (SCHIEDAM)



GEWORTELD WONEN (RIJSWIJK)



BUURTSCHAP DE DEEL (NIEUWLEUSEN)



MEEWONEN (WINTERSWIJK)



LANDGOED HAARENDAEL (OISTERWIJK)



IN ONZE VISIE

Buurten richten op eigenaarschap, laagdrempelige 
ontmoetingen, participatie en natuurinclusie.

Anonimiteit zoveel mogelijk voorkomen.

Woningen voor senioren renderen financieel – in 
het nu – minder dan gezinswoningen. Want minder 
volume en vaak bredere gevels.

Om ze toch te realiseren is een nieuwe manier van 
verkavelen noodzakelijk.

De grondwaarde mede bepalen op basis van 
contant te maken besparingen op termijn uit WMO 
en zorg.



DANK VOOR DE 
AANDACHT

IR. ALEX SIEVERS MCD 
BEYOND NOW
ALEX@BEYONDNOW.NL
0650685175
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