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Waarom G&G?

Maatschappelijke en vastgoedwaarde:

=> 2 Kanten van dezelfde medaille!

• Eenzaamheid

• Hoge Zorgkosten

• Inclusiviteit

• Goede verdichting

• Meer participatie

Gebruiker centraal -> Geluk ->

Maatschappelijke waarde + 

Vastgoedwaarde



#Samenwerken

Bewonersgeluk ontwikkelen van 

ideologie naar verdienmodellen, net 

als nu bij ‘harde’ duurzaamheid. 

Juli werkt hierbij samen met belegger

Syntrus Achmea en ontwikkelaar

Blauwhoed.



Kennisopbouw

• Literatuuronderzoek en data 

verzamelen (15 projecten) door 

Happiness Lab

o Wat maakt mensen gelukkig 

en gezond?

o Hoe gelukkig en gezond 

maken onze gebouwen 

mensen?

• Lessen uit de 

omgevingspsychologie

• Interviews met ‘not usual

suspects’

• Pilots als ‘Samen Zelfstandig’



G&G tools

• G&G thema’s

• Geluks PvE

• Geluks Morfologische Kaart



G&G thema’s

• VERBINDING creëren tussen de 

bewoners

• INVLOED geven aan alle 

stakeholders, incl. bewoners

• GEZONDHEID stimuleren



Geluks PvE en Geluks
Morfologische Kaart

• Gebouwen ontwerpen die geluk & 

gezondheid bevorderen én de stad 

sterker maken

• Ambitieuze maar realistische 

plannen maken voor meerdere 

stedelijke settingen



Samen Zelfstandig

Collectief wonen in de stad voor 

zelfstandig wonende senioren.

PvE voor G&G          +     Doelgroep

• Verbondenheid  ->    Collectiviteit

• Invloed                ->    Activering

• Gezondheid         ->    Zelfzorg

-> Gebruik Nudging



Paradigmaveranderingen nodig:

• Gaan denken in winst en waarde ipv alleen winst: andere definitie van 
GBO/BVO verhoudingen, exploitatie als onderdeel investering zien etc. 

• Ontwerpen vanuit een analyse van echt gedrag ipv makelaars aannames. 
Daar ook nudging bij gebruiken.

• Veel beter analyseren wat al gebouwd is: leren van onze projecten ipv
maar doorhollen.

• Veranderbaarheid als een logische kwaliteit gaan zien, verhuizen in je 
eigen huis, hoe leuk is dat. 

• Een fysiek plan combineren met een sociaal plan om de collectiviteit 
succesvol te laten zijn.  

• Participatie zien als een inspiratie en niet als bedreiging van je proces.
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Groepssessies

‘Hoe maken we gelukkige en gezonde verdienmodellen?’



G&G thema’s

• VERBINDING

Je verbonden voelen met je 

woonomgeving maakt mensen 

gelukkig, blijkt uit onderzoek. Dat zit 

onder andere in collectieve plekken 

en functies, trots zijn op hoe je 

woont, en het stimuleren van 

toevallige ontmoetingen. 



G&G thema’s

-> Heb je ideeën hoe we verbinding 

meer onderdeel van onze plannen 

kunnen maken? Maar ook hoe we dat 

in onze financiële modellen kunnen 

inpassen?

-> Wat is ervoor nodig dit in je eigen 

organisatie voor elkaar te krijgen?

VERBINDING
Je verbonden voelen met je 

woonomgeving maakt mensen 

gelukkig, blijkt uit onderzoek. Dat zit 

onder andere in collectieve plekken en 

functies, trots zijn op hoe je woont, en 

het stimuleren van toevallige 

ontmoetingen. 



G&G thema’s

• INVLOED

Het hebben van invloed op hoe je 

woont, autonomie, maakt mensen 

ook gelukkiger. Invloed op hoe iets 

ontworpen wordt, met co-design en 

co-creatie. Maar ook invloed op je 

woning, het ‘kunnen verhuizen in je 

eigen huis’-principe. Invloed hebben 

op het beheer van je woning en je 

woonomgeving. En natuurlijk 

betaalbaarheid, want dan hebben 

veel mensen iets te kiezen.



G&G thema’s

-> Heb je ideeën hoe je bewoners meer 

invloed kunt geven in hoe ze wonen, 

zowel bij de planvorming als bij het 

beheer? 

-> Wat is ervoor nodig dit in je eigen 

organisatie voor elkaar te krijgen?

INVLOED
Het hebben van invloed op hoe je 

woont, autonomie, maakt mensen ook 

gelukkiger. Invloed op hoe iets 

ontworpen wordt, met co-design en 

co-creatie. Maar ook invloed op je 

woning, het ‘kunnen verhuizen in je 

eigen huis’-principe. Invloed hebben 

op het beheer van je woning en je 

woonomgeving. En natuurlijk 

betaalbaarheid, want dan hebben veel 

mensen iets te kiezen.



G&G thema’s

• GEZONDHEID

Een woonomgeving die je helpt 

gezond te lezen is ook een 

belangrijk Geluksfactor. Gezonde 

materialen, zoals hout en groen. 

Gezonde installaties. Maar ook 

geholpen worden gezonde 

gewoontes te ontwikkelen, oftewel 

nudging.



G&G thema’s

-> Heb je ideeën hoe we gezondheid 

als een logisch onderdeel van onze 

StiKo’s kunnen gaan zien? 

-> Wat is ervoor nodig dit in je eigen 

organisatie voor elkaar te krijgen?

GEZONDHEID
Een woonomgeving die je helpt gezond 

te lezen is ook een belangrijk 

Geluksfactor. Gezonde materialen, 

zoals hout en groen. Gezonde 

installaties. Maar ook geholpen 

worden gezonde gewoontes te 

ontwikkelen, oftewel nudging.



Geluk & Gezondheid door:

• VERBINDING

Je verbonden voelen met je woonomgeving maakt mensen gelukkig, blijkt uit 

onderzoek. Dat zit onder andere in collectieve plekken en functies, trots zijn op 

hoe je woont, en het stimuleren van toevallige ontmoetingen. 

• INVLOED

Het hebben van invloed op hoe je woont, autonomie, maakt mensen ook 

gelukkiger. Invloed op hoe iets ontworpen wordt, met co-design en co-creatie. 

Maar ook invloed op je woning, het ‘kunnen verhuizen in je eigen huis’-principe. 

Invloed hebben op het beheer van je woning en je woonomgeving. En natuurlijk 

betaalbaarheid, want dan hebben veel mensen iets te kiezen.

• GEZONDHEID

Een woonomgeving die je helpt gezond te lezen is ook een belangrijk 

Geluksfactor. Gezonde materialen, zoals hout en groen. Gezonde installaties. 

Maar ook geholpen worden gezonde gewoontes te ontwikkelen, oftewel nudging.



Groepssessies

‘Hoe maken we gelukkige en gezonde verdienmodellen?’
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Bedankt voor jullie input!


