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LIVING IN HOSPITALITY 

A.  Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.

B.    De stichting Living in Hospitality beoogt het huisvesten van doelgroepen waar 

de samenleving niet in voorziet en streeft met nieuwe woonvormen naar het 

bewerkstelligen van sociale en maatschappelijke innovatie.

C.   Living in Hospitality: Hét hotelmanagement en de inkooporganisatie voor bewoners.
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INHOUD

• Living in Hospitality

• Gemeente Gorinchem

• Planontwikkeling: de Gildenwijk 

• Desenco Vastgoed Beheer

• Bronvermelding

IN
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AANLEIDING

• Werkplan 2020 Taskforce Wonen en Zorg. 

• Woonvisie Nederlandse gemeenten.

• Landelijke programma’s voor specifieke doelgroepen.

• Aspecten: wonen, welzijn en leefbaarheid.

• Gerelateerde media-uitingen; zie bronvermelding.

IN
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SITUATIESCHETS
• Bejaardenhuizen zijn gesloten.

• Eenzaamheid veroorzaakt veel leed.

• Bejaarden houden ziekenhuisbedden bezet.

• Ouderen wonen vaak te groot.

• Levensloopbestendig maken eigen woning komt nauwelijks

van de grond.

• Doorstroming in woningmarkt stagneert.

• Jongeren, vaak zzp’ers, kunnen moeilijk een huis kopen.

• Nieuwe leefstijlen vragen om andere woonvormen.

• Mensen in echtscheiding kunnen geen huis vinden.

• Veel overlast en criminaliteit op vakantieparken.

• Huurprijzen vrije sector kunnen niet verder omhoog.

• Gemiddelde overwaarde woningbezitters is € 128.000

• Kabinet stelt task-force transitie in wonen en zorg aan.
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WHY

• Vraag en aanbod woonmarkt sluit 

niet aan.

• Gemeenten moeten hun Woonvisie 

vertalen naar prestaties.

• Ontbreken van voldoende 

woonvormen met onder-steunende 

voorzieningen. 

• Woonmarkt is niet ingericht op 

tijdelijke woonsituaties.

• Doorstroming in huizenmarkt 

stagneert.

• Woningbouworganisaties zijn 

gehouden aan beperkende strenge 

wet- en regelgeving.

• Lokale en regionale economie wordt 

belemmerd en loopt schade op.

• Wonen op vakantieparken is niet 

gewenst.

HOW

• Ontwikkel flexibele woonconcepten 

op maat.

• Bedenk alternatieve woonvormen.

• Hergebruik incourante  locaties en 

panden.

• Onderzoek knelpunten, stagnatie 

en doorstroming (bewoners, 

bedrijfsleven en gemeente).

• Betrek gemeente, bewoners, 

bedrijfsleven en zorgorganisaties 

bij de planontwikkeling.

• Stel het lokale ambitieniveau van 

deze vier partijen vast.

WHAT

• Living in Hospitality (LIH) voorziet 

met haar woonconcept in flexibele 

appartementen die voorbereid zijn 

op levensloopbestendig wonen.

• LIH combineert diverse leefstijlen 

en ondersteunt daarbij op 

duurzame wijze. 

• LIH voorziet in long stay en 

short stay huisvesting.

• LIH werkt met nieuwe woonvormen 

aan sociale en maatschappelijke 

innovatie.

• Levert een economische bijdrage 

aan de gemeente, het bedrijfsleven 

en bewoners.

WHY, 
HOW, 
WHAT?
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LIVING IN HOSPITALITY MISSIE

De scheiding van wonen en 

zorg dwingt mensen om zelf 

de regie te nemen als men 

langer thuis wil wonen. De 

procedures en regelgeving zijn 

echter dermate complex, dat 

levensloopbestendig wonen in 

de praktijk nauwelijks haalbaar 

lijkt. Door de dynamiek in de 

wereldeconomie is het vinden, 

werven en flexibel huisvesten 

van kenniswerkers en 

arbeidsmigranten noodzakelijk.

LIH richt zich op het in 

gezamenlijkheid ontwikkelen, 

realiseren en bevorderen 

van betaalbare (middenhuur) 

appartementen die voorbereid 

zijn op levensloopbestendig 

wonen inclusief het bieden 

van plaatselijke facilitaire 

ondersteuning aan bewoners, 

georganiseerd vanuit één 

centrale locatie in Nederland. 

Samen met gemeenten, 

bedrijfsleven, zorgorganisaties 

en bewoners brengen we 

behoeften samen in een flexibel 

woonconcept, dat meerdere 

woonstijlen en gemêleerde 

bewonersgroepen huisvest. We 

bevorderen onderling contact 

en voorkomen een monocultuur. 

Dit geeft een belangrijke 

maatschappelijke meerwaarde. 

Met LIH spelen we in op 

de veranderende vraag 

aan huisvesting inclusief 

bijpassende ondersteuning 

én brengen we beweging 

in de doorstroming van de 

woonmarkt, waarin de markt 

en het reguliere woonaanbod 

niet voorziet. Daarbij nodigen 

we huurders uit om via een 

obligatiefonds hun vermogen 

uit eigen woningbezit in te 

brengen. Het LIH woonconcept 

is schaalbaar; het geleerde 

nemen we mee bij de 

uitwerking van toekomstige 

woonprojecten. Daarbij 

biedt onze partner, Desenco 

Bastgoed Beheer BV, de 

mogelijkheid om uw vermogen, 

tegen een interessante rente, 

onder te brengen in het 

obligatiefonds.
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KERNWAARDEN 
LIVING IN 
HOSPITALITY
Wij zijn een sociale onderneming…

• binnen een coöperatieve vereniging.

• handelt zonder winstoogmerk.

• hanteert een hoge 
kwaliteitsnormering.

• genereert inkoopkracht.

• factureert transparant.

• heeft één aanspreekpunt.

• stelt de ‘gastbeleving’ van bewoners 

centraal.
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DOELSTELLING EN SCOPE
• Sociale community

Gezamenlijke lobby en activiteiten, gastheer-vrouw,

aandacht voor bewoners.

• Veilige woonomgeving

Dagelijks toezicht, camerabewaking, Domotica,

bewaakte entree.

• Ontzorgt bewoners

Schoonmaak, klusjes, maaltijden, taxiservice,

pakketservice.

• Faciliteert bewoners

Inkoop, beheer, aansturing en monitoring vanuit

één centraal punt.

SAMEN 
VEILIG 
ONTZORGD
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INITIATIEFNEMER

Initiatiefnemer Henk Seij (DGA Desenco Group) introduceerde in 1993 met zijn  

advies- en managementbureau het revolutionaire kantoorconcept “Het nieuwe 

werken” in Nederland. Desenco adviseerde Raden van Bestuur van grote 

ondernemingen, zoals het Nederlands Rode Kruis, Kifid, Lloyd’s Register Nederland, 

ProRail, Nederlandse Vereniging van Banken, bij het effectiever en efficiënter 

inrichten van hun werkomgeving en het benutten van het jaarlijks facilitair budget. 

Zijn ervaring, kennis en netwerk zijn waardevol bij het oplossen van complexe 

maatschappelijke woon-, zorg- en welzijnsvraagstukken en dilemma’s. Met de  

introductie van stichting Living in Hospitality als shared service center, verwacht hij 

een belangrijke dienstverlening toe te voegen aan de Nederlandse maatschappij bij 

het oplossen van veel knelpunten.
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CO-CREATIE

• Desenco  Group staat voor co-creatie, co-making en co-management.

• Samen met mede-investeerders en bouwkundig partner Van Dorp 

Installaties ontwikkelde Henk Seij het Living in Hospitality concept.

• Met co-creatie willen we in nauwe samenwerking met de gemeente, het 

bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en bewoners het 

lokale ambitieniveau vaststellen en onderbouwen.
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Bewoners

Shor  stay (huur)

Long stay (huur)

Fr
on

t o
f  

ce open 7 dagen per week van 07:00-23:00

B
ack of  ce open op werkdagen van 09:00-17

:0
0

Leveranciers Leveranciers

Leveranciers

Le
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rs

LeveranciersLeveranciers

Leveranciers

Le
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rs

Main supplier

Huurders kunnen desgewenst 

ontzorgd worden door onze 

hospitality services. De basis hiervan 

wordt gevormd door onze frontoffice 

en backoffice. 

De frontoffice biedt diensten als 

schoonmaak, catering, animatie, 

toezicht en wordt dagelijks bemand 

door een gastheer of –vrouw.

De backoffice zorgt voor centrale 

inkoop, administratie en monitoring 

van de geleverde kwaliteit en sluit 

contracten af met main suppliers.

Bewoners sluiten een abonnement 

af voor de hospitality services en 

ontvangen hiervoor maandelijks een 

factuur. 

12
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FRONTOFFICE (LOKAAL): 

• Open dagelijks van 07:00  

tot 23:00 uur.

• Gastheer/gastvrouw, receptie, 

gemeenschapsruimte, restaurant, 

boodschappen, schoonmaak, 

was- en strijkservice, catering 

service, opslag,  extramurale 

zorg, Domotica, beveiliging, 

taxiservice, animatie, uitstapjes, 

fitness, printservice.

HOE 
WERKT 
HET?
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BACKOFFICE (CENTRAAL): 

• Open op werkdagen van  

09:00 tot 17:00 uur.

• Aansturing en monitoring, 

contractmanagement, 

servicedesk, financiële 

administratie, inkoop (lokale) 

leveranciers.

HOE 
WERKT 
HET?
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WOONSTIJLEN LIH: 
HUURAPPARTEMENTEN

SHORT STAY

• Huurtermijn: 2 maanden  

tot 2 jaar.

• Gemeubileerde huur.

• Volledig gemeubileerd en 

gestoffeerd.

• Catering, schoonmaak, 

ontbijtservice.

• Circa 20% appartementen.

LONG STAY

• Huurtermijn: onbepaald.

• Middenhuur.

• Niet gemeubileerd.

• Catering, (extramurale) zorg, 

animatie, taxiservice, toezicht.

• Circa 80% appartementen.
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BEWONERS HUURAPPARTEMENTEN

SHORT STAY

• Tijdelijk woonzoekenden die 

gedurende een korte periode 

gemeubileerde woonruimte 

nodig hebben, zoals:

 - arbeidsmigranten

 - kenniswerkers

 - revaliderende personen

 - mantelzorgers

 - doorstromers woonmarkt

 - tijdens een echtscheiding

LONG STAY

• Echtparen of alleenstaanden 

die kleiner of toegankelijker 

willen wonen en behoefte 

hebben aan sociale integratie 

met omwonenden in een veilige, 

ontzorgde woonomgeving.
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Van Dorp  
Installaties
DOMOTICA
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LEVENSLOOPBESTENDIG 
WONEN MET DOMOTICA

• Domotica geeft comfort, veiligheid en gemak in en om de woning.

• Integrale aansturing verwarming, toegangscontrole, zonwering, etc.

• Effectief gebruik dus lagere gebruikskosten.

• Domotica geeft (letterlijk) meerwaarde aan de woning.
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TECHNOLOGIE VEILIGHEID EN COMFORTLiving in Hospitality

Comfort

Veilig

Zorgeloos

Vereenvoudig de toegang tot je woning en dagelijkse routine met automatische instellingen
voor licht, temperatuur, gordijnen, muziek etc. Handig als de verlichting s ’nachts voor heel 
even gedimd aangaat wanneer je naar het toilet gaat.

Veiligheid op alle vlakken! Inbraak, brand, water, CO. Versterk de alarmering bij jouw thuis met
verlichting en geluid.

In geval van nood kun je heel gemakkelijk om hulp vragen aan 1 van de contactpersonen of aan
een professionele dienstverlener.

Vereenvoudig de toegang tot je woning en dagelijkse routine 

met automatische instellingen voor licht, temperatuur, 

gordijnen, muziek etc. Handig als de verlichting ‘s nachts voor 

heel even gedimd aangaat wanneer je naar het toilet gaat.

Veiligheid op alle vlakken! Inbraak, brand, water, CO2.  

Versterk de alarmering bij jouw thuis met verlichting en geluid.

In geval van nood kun je heel gemakkelijk om hulp vragen 

aan één van de contactpersonen of aan een professionele 

dienstverlener.
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TECHNOLOGIE VEILIGHEID 
EN COMFORT

Sfeervol! Zorg voor de juiste sfeer geheel automatisch of met slechts 1 druk op de knop. 
Combineer de sfeerverlichting in de huiskamer met de juiste romantische muziek playlist en 
gesloten gordijnen voor een gezellige avond.

Living in Hospitality

Entertainment

Digitaal Bewust

Energie

Regel het zo in dat alle apparaten, de thermostaat, de verlichting enz. vanzelf uitgaan wanneer 
de sensoren bijvoorbeeld geen beweging meer waarnemen.

Monitoring. Jouw online wereld wordt 24/7 bewaaktMonitoring. Jouw online wereld wordt 24/7 bewaakt.

Sfeervol! Zorg voor de juiste sfeer geheel automatisch of met 

slechts één druk op de knop. Combineer de sfeerverlichting 

in de huiskamer met de juiste romantische muziek playlist en 

gesloten gordijnen voor een gezellige avond.

Regel het zo in dat alle apparaten, de thermostaat, de 

verlichting enz. vanzelf uitgaan wanneer de sensoren 

bijvoorbeeld geen beweging meer waarnemen.
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WERKING TECHNOLOGIE 
WOONCONCEPT LIH

Message Broker Van Dorp

Private LTECCTV

Private LTE server

Brandmeldcentrale

telefonie
SIP

API
API

API

ESPA

SIP

IP

API

Message App VDZ

IP

BHV

IP

Management
Rapportage

Digitale ontvangst

IP

Hospitality

Schematische weergave oplossingen Van Dorp

GBS ToegangscontroleZorg
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GUESTCOMPASS
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GUESTCOMPASS

• GuestCompass is de online tool voor bewoners.

• Hier komt alle informatie samen.

• Ook Domotica-aansturing via GuestCompass.

• Veel gebruikt in hotels, vakantieparken, zorghotels.

• Beheerder van het GuestCompass is LIH.
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VOORBEELD GUESTCOMPASS
VOORDELEN

• Eén digitaal aanspreekpunt

voor bewoners.

• Integratie met Domotica.

• Toegangscontrole.

• Via internet bereikbaar; app

is niet nodig.
scan me

https://voorbeeld.guestcompass.nl
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VOORDELEN WOONCONCEPT LIH

• Voorziet in maatschappelijke behoefte.

• Gevarieerd aanbod van wooncategorieën en leefstijlen.

• Stad wordt aantrekkelijker door meerdere leefstijlen te bieden.

• Appelleert aan aspecten ‘veilig, leefbaar en zorgzaam’.

• Ondersteunt WMO-verantwoordelijken binnen het zorgdomein met ‘urgente’

huisvestingsoplossingen.

• Draagt bij aan gemeenschapszin in de wijk.

• Stimuleert de lokale economie.

• Duurzaam hergebruik van incourante locaties.

• Versterkt de ruimtelijke kwaliteit in een wijk.

• Schaalbaar concept voor andere gemeenten.
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GEMEENTE 
GORINCHEM
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AMBITIE 
GEMEENTE 
GORINCHEM

De extramuralisering en loskoppeling van 

wonen en zorg resulteert in extra behoefte 

aan (semi)zelfstandige huurwoningen met 

zorg en diensten. Daarbij zet de gemeente 

in op creatieve leefstijlen en flexwonen en 

zoekt gedurfde ideeën voor de stad  

(à la IBA).

Zie bronvermelding.



IN

31

UITGANGSPUNTEN  
GEMEENTE GORINCHEM

• Woon- en transformatievisie Gorinchem.

• Noemers 2032: groei, bereikbaarheid, duurzaamheid.

• Gemeente wil meewerken aan maatschappelijke woondoelen.

• Gemeente wil meer variatie in wijken en wooncategorieën.

• Gemeente wil meer leefstijlen naar Gorinchem halen.

• Gemeente nodigt ondernemers uit om hieraan creatief invulling te geven.
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WOONBEHOEFTE 
GORINCHEM

• Vergrijzing neemt toe (2017-2040).

• Ouderen zoeken toegankelijker woning met ondersteuning.

• Bewoners zoeken (bovenkant) sociaal- en middenhuur

appartementen (€ 550 - € 1.100).

• Mensen uit EU willen kwalitatief goede short stay-faciliteiten.

• Behoefte aan tijdelijke woonconcepten bij scheiding.

• Woningen waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
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SPECIFIEK VOOR DE GILDENWIJK

• Ontwikkelrichting: meer diversiteit, ontmoetingen en middenhuur.

• Voormalige kantoorgebouwen benutten voor uitwerken wijkvisie.

• Gildenwijk voor innovatieve woonconcepten.

• Ontwikkelen variatie groepen, alternatieve woonvormen.

• Huurwoningen Gildenwijk van slechte kwaliteit.

• Behoefte aan verhuizing binnen de Gildenwijk.

• Verduurzaming woning en woonomgeving.
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CONCLUSIE

Het Living in Hospitality concept sluit aan bij de 

Woonvisie en ambitie van de gemeente Gorinchem. 

Samen met de gemeente onderzoeken wij graag 

de afwegingskaders voor de Gildenwijk. 
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PLANONTWIKKELING: 
DE GILDENWIJK 
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LOCATIE

Gorinchem
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Nationaal Park De Biesbosch

A27

Utrecht A27
40 minuten

Geldermalsen
54 minuten

Breda A27
30 minuten

Deil A15
20 minuten

Centrum
8 minuten

Station
6 minuten

Linge
10 minuten

Bus
4 minuten

Piazza
2 minuten

Dordrecht
40 minuten

Rotterdam A15
40 minuten
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Situatie Schets Rekenmodel Gorinchem 1 April 2020 Roodbeen Architectuur Hilversum 

LIVING
IN HOSPITALITY

SITUATIESCHETS

Het voormalige 

belastingkantoor in Gorinchem 

wordt gesloopt en maakt 

plaats voor drie nieuwe 

gebouwen met in totaal 

124 huurappartementen.

Roodbeen Architectuur
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Vroedschapstraat
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80m2
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90m2
70m270m2

LIVING IN 
HOSPITALITY

Algemene ruimte 
200m2 gebruiks-
oppervlakte  (de 
bruto vloeropper-
vlakte is 250m2).

LONG STAY (VERHUUR)
7 woonlagen met op iedere laag 
4 apparementen, totaal zijn er 
28 apparementen.

14 apparementen van 80m2 

 (totaal 1.120m2).
14 apparementen van 60m2 
(totaal 840m2). 

De totale gebruiksoppervlakte van 
het gebouw is 1.960m2 (de bruto 
vloeroppervlakte is 2.670m2).

SHORT STAY (VERHUUR)
1 woonlaag met 12 apparementen 
van 50m2 (totaal 600m2).

LONG STAY (VERHUUR)
4 woonlagen met op iedere laag 
12 app arementen, totaal zijn er 
48 apparementen van 50m2  
(totaal 2.400m2).

De totale gebruiksoppervlakte van 
het gebouw is 3.000m2  (de bruto 
vloeroppervlakte is 3.720m2).

ALGEMEEN

Apparementen: 124

Perceel: 4.850m2

Bebouwd oppervlak: 1.820m2

Aan te leggen terrein: 3.030m2

Gebruiksoppervlakte: 8.040m2

Bergingsruimte: 500m2 BVO

Bruto vloeroppervlakte: 11.140m2

Noot: Alle aantallen bij 
benadering.

IN

ENTREE

ENTREE

LONG STAY (VERHUUR)
9 woonlagen met op iedere laag 
4 apparementen, totaal zijn er 
36 apparementen.

18 apparementen van 90m2  

(totaal 1.620m2). 
18 apparementen van 70m2 
(totaal 1.260m2).

De totale gebruiksoppervlakte van 
het gebouw is 2.880m2 (de bruto 
vloeroppervlakte is 4.000m2).

SITUATIESCHETS
& GEBOUWINDELING

GEBOUW 1

GEBOUW 2

GEBOUW 3

Roodbeen Architectuur
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INDELING 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
RUIMTE

Hoofd entree

TUIN

Woonkamer 
Bar

Gastvrouw/
heer

Opslag

Sanitair

Keuken

Salle 
Polyvalante

Bovenaanzicht
Ruimte Stichting Living in Hospitality

Appartementen

Appartementen

Appartementen

Appartementen

Appartementen

Appartementen 45

1,5

Fietsen, 
containers etc.

Algemene 
ruimte LIH

Hoogtedoorsnedes RUIMTE LIVING IN HOSPITALITY

Grand café  40m2

Salle Polyvalante 100m2

Keuken 20m2

Gastvrouw/heer 20m2

Opslag/sanitair 20m2

Totaal 200m2 GO

Totaal 250m2 BVO

Noot: Alle aantallen bij 
benadering.

Roodbeen Architectuur
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SCHETS INDELING 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
RUIMTE

Roodbeen Architectuur



IN

42

VOORBEELD SFEER 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE
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IMPRESSIE INRICHTING 
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE
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INDELING APPARTEMENTEN

Woningtypes Rekenmodel Gorinchem 1 April 2020 Roodbeen Architectuur Hilversum 

4 kmr won
90m2

18 stuks

3 kmr won
80m2

14 stuks

3 kmr won
70m2

18 stuks

2 kmr won
60m2

14 stuks

2 kmr won
50m2

60 stuks

Noot:
Alle aantallen bij benadering!

LIVING
IN HOSPITALITY

Roodbeen Architectuur
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SCHETS INDELING 
SHORT STAY 
APPARTEMENT

Roodbeen Architectuur
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SFEER INRICHTING 
APPARTEMENT - TRADITIONEEL
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SFEER INRICHTING 
APPARTEMENT - MODERN
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IMPRESSIE MODERNE INRICHTING 
APPARTEMENT
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ARCHITECTUURVISIE 
NIEUWBOUW 
GILDENWIJK
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WOONLASTEN OBV 
HUUROPTIEPAKKETTEN (INCLUSIEF 21% BTW)

Bewoners kunnen kiezen voor kale huur met service-abonnement, maar kunnen ook een IKEA-inrichting afnemen voor 
een vast maandbedrag en additionele diensten zoals ontbijtservice. Daarnaast zijn de woningen voorbereid voor 
Domotica. Bewoners kunnen Domotica afnemen voor eigen rekening, geregeld door de stichting, waarschijnlijk met 
een Wmo-bijdrage.
Verhuur optiepakketten long stay

Schatting woonlasten per maand

appartementen huur lidmaatschap inrichting IKEA 
(optioneel)

Domotica bijkomende 
service

totaal

50m2 short stay - - - pm

50m2 - - - pm pm -

60m2 - - - pm pm -

70m2 - - - pm pm -

80m2 - - - pm pm -

90m2 - - - pm pm -

NB: bijkomende kosten kunnen zijn ontbijtservice, klusjes, etc.

Domotica is voor rekening van de bewoner, die daarvoor waarschijnlijk recht heeft op een WMO-bijdrage.  
Levering via de Stichting. Woningen voorbereid bij de bouw.

Voor short stay is de IKEA-inrichting begrepen in de huurprijs, evenals schoonmaak, bed- en handdoeken verschonen, etc. 
Daarnaast kunnen extra services worden afgenomen zoals ontbijt in het appartement of in de gezamenlijke ruimte.

Als gemeente 
geïnteresseerd in een 
co-creation 
grondwaardeberekening? 

Neem dan contact met 
ons op door middel van 
het invulling van het 
contactformulier.

https://www.desencogroup.com/#contact
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BRONVERMELDING

• RaboResearch - Economisch Onderzoek.

• Gemiddeld €128.000 overwaarde bij 80% Nederlandse huizenbezitters.

• Plus Onderzoek: Vind maar eens een geschikt huis.

• Gebrekkig woningbeleid voor ouderen gaat gemeenten miljarden kosten.

• Werkplan 2020 Taskforce Wonen en Zorg.

• Versnellen op innovatiethema’s Langer thuis in de inclusieve wijk.

• Huurplafond bereikt in meer dan 20 Nederlandse steden.

• CPB: koopkracht groeit na 2022 niet meer door vergrijzing.

• Woon- en transformatievisie Gorinchem.

• Prestatieafspraken Wonen 2020.

• De toekomst van de woningmarkt

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=K-rpPz1MpCJtM8qVhwfpYN4qbVh6YIV8HL4nlToEVIpVA-QSJXImRK8ymtzkFhrL&i=ZOFTt0QvpXg68n2-BA4aVEJeTnhCNzoEPKZ52wVCszjhyiSv3zPDJunApxplrfyvnxCqzrIvMrLMY3zp7AhWgA&k=l95V&r=L2Grn-3cfySFQDONps1Lpp0ngMtewwt1oOh2MLcTO-YqeHDTBZBE4_BOWryN3I72&u=https%3A%2F%2Feconomie.rabobank.com%2Fpublicaties%2F2020%2Fapril%2Fkwart-miljoen-ouderenwoningen-gevraagd%2F
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/kwart-miljoen-ouderenwoningen-gevraagd/
https://www.banken.nl/nieuws/21643/gemiddeld-128000-overwaarde-bij-80-nederlandse-huizenbezitters
https://www.plusonline.nl/langer-zelfstandig-wonen/plus-onderzoek-vind-maar-eens-een-geschikt-huis
https://www.actiz.nl/nieuws/resultaten-onderzoek-anbo-en-actiz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/01/21/werkplan-2020-taskforce-wonen-en-zorg
https://www.platform31.nl/nieuws/versnellen-op-innovatiethema-s-langer-thuis-in-de-inclusieve-wijk
https://www.pararius.nl/nieuws/huurplafond-bereikt-in-meer-dan-20-nederlandse-steden
https://nos.nl/artikel/2310961-cpb-koopkracht-groeit-na-2022-niet-meer-door-vergrijzing.html
https://www.gorinchem.nl/files/2019-10/Woon-%20en%20transformatievisie%20Gorinchem.pdf
https://www.poort6.nl/templates/NieuwsDetail.aspx?ItemID=214&PageID=148
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3633/de-toekomst-van-de-woningmarkt-spread.pdf
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CO-CREATORS

• Stichting LIH

• Van Dorp Installaties

• Roodbeen Architecten

• Boag Bouwkostendeskundigen

• Servast Vastgoed Consultancy

• Improven Management Consultants

• Desenco Vastgoed Beheer

IN

Roodbeen Architectuur
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CONTACT

Stichting Living in Hospitality 

Hoenkoopsebuurtweg 71 

3421 GC Oudewater

www.livinginhospitality.nl 

info@livinginhospitality.nl

KvK: 72664398 

http://www.livinginhospitality.nl
mailto:info%40livinginhospitality.nl?subject=
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DISCLAIMER

Op deze informatie rust auteursrecht. Niets 

uit deze presentatie mag deels, of geheel 

worden gekopieerd, verspreid, gebruikt voor 

eigen gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Stichting Living in Hospitality. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten of 

plichten worden ontleend.

Genoemde bedragen zijn indicatief en inclusief 

21% BTW. Prijspeildatum 22-04-2020.
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