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Imagining 
the home of 
the free
Stel dat we het wonen opnieuw zouden 
uitvinden met alle middelen van nu, hoe 
zouden we het dan ontwerpen? Bewust 
van de balans tussen de wens voor auto-
nomie en de behoefte aan gezamenlijk-
heid. Met respect voor de natuur en haar 
bronnen, met welzijn als uitgangspunt.

Een kans? We moeten. We leven in een wereld met beperkte midde-
len en eindeloze ambities. Een combinatie die niet werkt, vooral op 
de lange termijn. Onze ecologische footprint is bij elkaar opgeteld 
onhoudbaar. De wens voor meer individuele mogelijkheden lijkt 
met een groeiende populatie onmogelijk. Lijkt onmogelijk. Want, 
de oplossing schuilt in een paradox. We vinden ons individuele 
geluk binnen de kracht van het collectief.

Hoe? Welkom in de wereld van Commons. 
Home of the Free

Why?
At Commons we understand the delicate ba-

lance between me, us and them. We believe we 
need to reconnect to make more out of life. It’s 

time for the evolution of our living space.
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It’s time
Gedreven door de kennis vanuit de sociale wetenschappen en de mogelijkheden vanuit 
technologie, krijgen we de kans om ‘social’ en ‘human-centered’ design effectief te com-
bineren. Daarmee brengen we de twee belangrijkste kernbehoeften voor wonen samen: 
de deelname aan het collectief en de behoefte aan autonomie.

Binnen het werkdomein wordt deze combinatie steeds meer 
gemeengoed: concepten zoals Spaces en Wework zijn ongekend 
succesvol en veroveren stad na stad. Kantoorcomplexen waarin 
leden niet alleen kunnen werken, maar ook zakelijke verbindingen 
aangaan, zichzelf kunnen ontwikkelen of kunnen ontspannen. Een 
eigen kantoor of bureau binnen een gedeelde kantooromgeving. 
Holistische concepten, passend bij de middelen en de mens van nu.

Wanneer we deze ontwikkeling in het woondomein plaatsen, 
zien we de afgelopen jaren ook een sterke toename van co-living 
communities in grote steden. In een wereld waarin de eenpersoons-
huishoudens groeien en lokale culturen vervagen, zoeken mensen 
nieuwe verbindingen. Ook al hebben we de mogelijkheden om ge-
heel zelfvoorzienend te zijn, blijft de behoefte aan sociale interactie 
sterk. Iets van alle tijden, blijkt uit sociologische onderzoeken. Het 
is de drijvende kracht achter het succes van de mens.

Onderzoek laat ons ook zien dat een duurzame verbinding tussen 
mensen, cultuur en natuur de toekomst heeft. We moeten niet 
alleen, we willen. En we kunnen: gedreven door de technologie van 
nu, de digitalisering. De technologie die access-over-ownership 
eenvoudig toegankelijk maakt. Die dankzij de hoeveelheid digitale 
informatie, keuzes  ‘data driven’ maakt en die dankzij machi-
ne-learning ons steeds scherper laat analyseren. Wanneer we deze 
technologieën intelligent inzetten, wordt de mens in staat gesteld 
zich te verbinden, onderling en met de omgeving.

Het paradigma ‘Living as a service’ is geboren en draagt de naam: 
COMMONS.

”Homo sapiens, it turns out, is the most 
cooperative species on the planet when it co-
mes to living alongside those who are beyond 

our next of kin.”

Kate Raworth, Doughnut Economics:  
Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist
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Reinventing  
the way of  
living
Het ultieme woonplezier ontwerpen voor 
het nu, met oog op de toekomst, dat is 
het uitgangspunt van COMMONS. Een 
duurzaam woonconcept waarin verbin-
ding centraal staat, maar met respect 
voor de autonomie en privacy van elk 
individu. Het beste van beide werelden. 
Het beste voor onze wereld.

COMMONS biedt mensen een ecosysteem met een privé-woning 
binnen een woongebouw met gedeelde diensten. Een COMMONS 
locatie biedt 200 tot 300 leden een eigen plek in een integraal 
service concept. Maar, het is verre van een ‘serviced living’ formule. 
Want naast ‘pay-per-use’, staat vooral ‘shared ownership’ centraal.

Voor een gezond ecosysteem is het gevoel van eigenaarschap een 
voorwaarde. Daarom zijn de leden mede-eigenaar van het lokale 
concept en daarmee mede-verantwoordelijk voor de gedeelde 
diensten van de gemeenschap. Hiermee bieden we de maximale 
mogelijkheden voor de individuele bewoners, maar met een mi-
nimale collectieve voetafdruk. Door collectief eigenaar te worden 
van het ecosysteem en gezamenlijk de invulling te bepalen, zijn de 
bewoners geen gast, maar maken ze er hun thuis van.

We strive to be the home of the 
free. Understanding both the need for 

autonomy as for connection, we value the 
living space to its full extent. Therefore all of our 

residents are co-owner of the concept and respon-
sible for its shared services: the commons. This way 
we enhance the life of the individual resident, while 
reducing the total footprint of the collective. We do 

this by using intelligent design in every aspect 
of our formula: the building, its services 

and the governance.
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Designed  
for happiness
De design principes van COMMONS zijn 
gestoeld op het ‘Circle of Happiness’ model. 
Hierin zijn de belangrijkste aspecten voor 
een bewust en gelukkig leven onderzocht en 
samengebracht. Deze facetten zijn doorver-
taald binnen de formule van COMMONS en 
worden door design, bestuur en program-
mering in de formule geactiveerd. Circle 

of Happiness
Career                                Lifestyle       

      
    P

erso
na

l d
ev

el
op

m
en

t  
   

   
    

    
   H

ea
lth

     
      

       
           Relationship                          Finance 

Relationship 
Vriendschappen 
Relatie 
Sociale interactie

Finance 
Zekerheid 
Transparantie

Career 
Werk 
Kennisdeling 
Ervaringen delen

Health 
Voeding 
Beweging 
Muziek

Personal development 
Ambitie 
Inspiratie

Lifestyle 
Impact 
Duurzaamheid



12 13

Interactie  
door design
• Privé-appartement in een verbonden 

gemeenschap.    
• Ruimte voor rust, bezinning en indi-

viduele reflectie.
• Programmering van betekenisvolle 

ontmoetingen.

Cultuur  
als strategie
• Gebalanceerde en participerende 

bewonersgroep.
• Inclusieve filosofie, met duidelijke 

regels en transparantie.
• Participerende functie in de gemeen-

schap, ook buiten het gebouw.

Gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid
• Combinatie van access-over-owner-

ship en shared-ownership.
• Gedeelde ruimtes, services en verant-

woordelijkheden.
• Businessmodel op basis van gemeen-

schappelijke voordelen en verant-
woordelijkheid.

Slimmer  
met domotica
• Integratie van slimme apparaten 

(Internet of Things).
• Digitale toegang tot de gemeenschap 

en diensten.
• ‘Data driven’ optimalisatie voor 

gedeelde inzet van middelen.

Intelligente  
architectuur
• Ambitie om circulair te bouwen met 

een materialenpaspoort.
• Gebruik van modulaire en flexibele 

bouwtechnieken.
• Interactie wordt gecreëerd door de 

nadruk te leggen op de architectuur 
van de tussenruimten.

Ecologisch  
in balans
• De balans tussen mens en natuur 

staat centraal.
• Gebruik van verticale landbouw en 

groenvoorzieningen. 
• Efficiënt gebruik van grondstoffen en 

energie.

Build upon  
a smart foundation
Elk ontwerp is in de praktijk succesvol als het fundament 
goed is, en dit na realisatie actief wordt onderhouden.

Binnen de COMMONS formule faciliteren we daarom de bijzondere balans tussen autonomie 
en samenhang. Tussen weelde en duurzaamheid, tussen technologie en menselijkheid. Om die 
balans te borgen is de formule van COMMONS gestoeld op de volgende pijlers.
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Living as a 
service
Wanneer we het wonen opnieuw uitvin-
den, laat deze zich het beste omschrijven 
als ‘Living as a service’. Een model waarin 
we de basis woonvoorziening comple-
menteren met flexibele services op af-
roep. Hiermee bieden we de maximale 
mogelijkheden voor de individuele bewo-
ner, maar met een minimale collectieve 
voetafdruk.

Met een inrichting gebaseerd op de Circle of Happiness biedt COM-
MONS precies wat ‘body, mind and soul’ nodig hebben voor een 
gelukkig leven. Door dit vanuit een acces-over-ownership formule 
aan te bieden, kan veelzijdigheid worden aangeboden zonder 
onnodige verspilling. De design principes geven de kaders aan, 
waarbinnen de members als mede-eigenaar van het gebouw collec-
tief kunnen bepalen welke services aangeboden worden. Hiermee 
ontwikkelt de locatie zich op basis van collectieve behoefte.

Persoonlijk 
Elke bewoner heeft de beschikking over een 

eigen woning met privé voorzieningen, zoals 
een woonkamer, slaapkamer, keuken, 

toilet en badkamer.

Gedeeld
Aanvullend op de eigen woning heeft een 

bewoner toegang tot de gedeelde ruimtes en 
voorzieningen, zoals werkplekken, recrea-
tiefaciliteiten en mobiliteitsoplossingen.
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De balans tussen 
zij, wij en mij
Een belangrijke ontwerpopgave is het verbinden of schei-
den van publieke, gemeenschappelijk en persoonlijke 
ruimtes. Daarom vind je de openbare ruimtes zoals het 
café, de pop-up winkels, de atelierruimte en mobiliteits- 
oplossingen op de begane grond, waarmee we de locatie 
verbinden met de omgeving. Naarmate je verder in het 
gebouw komt wordt het gebruik van de ruimtes steeds 
persoonlijker: van openbaar naar samen, naar privé.

Het gebruik van kleuren in de abstracte verbeelding is ingezet om de nadruk te leggen op de 
mogelijkheden voor diversiteit in gebruik. Op de verschillende verdiepingen kunnen geheel 
verschillende typen en aantallen wooneenheden worden gerealiseerd. Kleinere plekken voor 
gemeenschappelijk gebruik op deze verdiepingen versterken op vergelijkbare wijze deze 
diversiteit.

Onze ambitie is om verschillende van dit type gebouwen te realiseren om op grotere schaal 
positieve invloed te hebben en om verschillende opties te kunnen aanbieden. Door in verschil-
lende steden dergelijke concepten te realiseren kan je vertrekken uit een gebouw in het ene 
land zonder dat je afstand hoeft te nemen van het geheel. In de toekomst zal er de vrijheid zijn 
om woonruimte te gebruiken voor korte periodes en vaker te verhuizen, binnen een pand, de 
gemeenschap of zelfs internationaal.

Persoonlijke ruimtes

Gedeelde ruimtes

Openbare ruimtes
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Openbare 
ruimtes
Het openbare hart van een COMMONS-lo-
catie bevindt zich op de begane grond. 
De openbare ruimte biedt toegang tot de 
gedeelde en eigen vertrekken en is daar-
bij ontworpen voor interactie.

Hier komen bewoners, buren en bezoekers samen en maken 
gebruik van de openbare voorzieningen. Op de begane grond 
bevinden zich onder andere het ontmoetingsplein, de dropbox en 
het café.

Inkomend verkeer 
Door nieuwe ontwerpen en technologie toegankelijk te maken 
willen wij de bewoners en omgeving inspireren en creativiteit aan-
moedigen. Denk aan bijvoorbeeld aan atelierruimte of een pop-up 
winkel die podium biedt voor verschillende ondernemers.

Uitgaand verkeer 
Op de begane grond zijn de gedeelde vervoersmiddelen om de we-
reld in te trekken toegankelijk. Hiermee heeft de COMMONS-bewo-
ner op afroep de beschikking of een scala van vervoersmiddelen, 
van auto, bestelbus tot fiets.
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Gedeelde 
ruimtes
Op de gemeenschappelijke verdiepingen 
zijn de gedeelde en gemeenschappelijke 
services van COMMONS te vinden. Deze 
zijn voor bewoners vrij toegankelijk of 
persoonlijk te reserveren. 

De exacte invulling van de gedeelde services wordt in samenspraak 
met de community vormgegeven, maar we denken op dit moment 
aan gedeelde voorzieningen als: filmzaal, gameruimte, bibliotheek, 
gezamenlijke keuken, fitnessroutes, groenplaatsen, ontspannings-
ruimten en ontmoetingsplaatsen.

Designed for interaction 
Op de verdiepingen zullen gedeelde ruimtes multifunctioneel 
ingericht worden. Door de inzet van kunst en inspiratie willen 
we met deze ruimtes geprogrammeerde interactie en spontane 
ontmoetingen stimuleren.

Designed for work 
Op de gedeelde etages bieden we diverse type werkplekken: van 
flexplekken tot vergaderruimte.

Designed with nature 
Met verticale landbouw worden onze bewoners voorzien van lokaal 
geteelde voeding, als aanvulling op de eigen voorraad.

Designed for leisure 
Het dakterras voegt een extra dimensie toe stedelijk wonen. De 
plek waar bewoners evenementen organiseren en samen buiten 
kunnen zijn.
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Persoonlijke 
ruimtes
Door het gebouw liggen de persoonlijk 
georiënteerde services van COMMONS. 
Veelzijdigheid in afmetingen, inrichting 
en gebruik van ruimtes staat centraal in 
het ontwerp van de woningen.

COMMONS biedt zowel kleinere studio’s als ruime eengezinswo-
ningen en woningen voor groepen aan. Daarbij heeft elke bewoner 
de mogelijkheid deze zelf in te richten of met inrichting te be-
trekken. De precieze invulling hiervan zal op basis van de locaties 
worden vormgegeven.

Shared between you 
Door het benutten van gemeenschappelijke gastenkamers bespa-
ren bewoners ruimte binnen de persoonlijke woningen. Hiermee is 
er schaalbare gastvrijheid en kunnen gasten gemakkelijk verwel-
komd worden worden binnen de gemeenschap.

Door het delen van woon gerelateerde apparatuur, zoals keu-
kenapparatuur en gereedschappen wordt efficiënter gebruik 
gemaakt van voorzieningen die niet dagelijks gebruikt worden. Dit 
zorgt voor meer keuze tegen lagere kosten.

Voor persoonlijk gebruik zoals diners of feesten en voor gezamen-
lijke etentjes, workshops en evenementen zijn enkele gedeelde 
ruimtes te gebruiken op afspraak. Daarmee zijn deze services welis-
waar gedeeld, maar privé inzetbaar.   

Hiermee heeft elke COMMONS-bewoner precies wat deze nodig 
heeft.



24 25

The COMMONS facilitators
Om de bewoners en de community te faciliteren, biedt COMMONS twee hulpmiddelen: 
fysiek in de vorm van een host en digitaal in de vorm van de app.

Host
Binnen elke locatie is een host aanwezig vanuit de organisatie, als  
sleutelfiguur tussen bewoners en service partners. Deze host is een 
essentieel onderdeel van de community en heeft daarin een actieve 
en ondersteunende rol.

Verantwoordelijkheden
• Bewaakt de formule binnen de locaties.
• Is aanspreekpunt voor nieuwe wensen. 
• Is aanspreekpunt bij problemen.
• Organiseert evenementen en activiteiten.

App 
Naast deze fysieke vertegenwoordiger hebben bewoners ook de 
beschikking over de COMMONS app, die bewoners 24/7 toegang tot 
alle services geeft. De app fungeert daarnaast als sociaal netwerk en 
biedt een digitale marktplaats voor de gemeenschap.

Features 
• Onderlinge communicatie tussen bewoners.
• Communicatie met serviceorganisatie.
• Activeren van services.
• Planning van activiteiten en evenementen.
• Reserveren van ruimtes en mobiliteitsoplossingen.
• Platform voor nieuwe ideeën.
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Membership model
Als lid participeer je in een levendige en inspirerende gedeelde woonomgeving. Met het 
Membership model realiseren we een inclusieve en gemeenschappelijke woonomgeving. 
Door alle betrokkenen mee te laten delen in de waardevermeerdering van het concept, 
het gebouw en de exploitatie wordt de participatie en verantwoordelijkheid versterkt. 
De waardecreatie voor leden is dus zowel financieel, ecologisch als sociaal.

De keuzes in mate van participatie zullen verschillen. Omdat we ons 
richten op een mix van bewoners bieden we een ruime keuze aan. 
Daarmee is er altijd een membership vorm die past bij de levensfase 
en bijbehorende condities.

Governance 
Er is een duidelijke formele governance structuur en besluitvor-
ming. Uitgangspunten daarin zijn:

• Maximale transparantie.
• Optimale inzet en gebruik van grondstoffen, ruimte, kapitaal, 

energie, talent en technologie.
• Sociale relevantie voor deelnemers en omgeving.
• Maximale vrijheid met gezamenlijke principes.
• Verantwoordelijkheid door betrokkenheid.
• Contracten op maat met heldere afspraken per situatie.

Er is een Community access team bestaande uit lokale leden die de 
intake van nieuwe leden en leveranciers begeleiden. We doen dit 
om wederzijdse verwachtingen zo helder mogelijk te maken.  

De members kunnen direct of via de Commons vertegenwoordiger 
actief meedoen met het opstellen van het lokale business plan. De 
participanten zijn daarmee stakeholder van de exploitatie.  

Kortom: voel je vrij, kies de vorm die bij je past. 
 Join the home of the free!

Stap 1  
Hoe wil je leven?
Veelzijdigheid in afmetingen, inrichting en gebruik van ruimtes staat centraal in het ontwerp van de privé-woningen. Binnen de 
woningen is er de mogelijkheid om het interieur zelf in te richten of volledig ingericht te betrekken. Naast de vaste woning zijn er 
aanvullende opties, die op afroep ingezet kunnen worden, zoals: opslagruimte of een gastenkamer.

Stel je ruimte samen
Kies het aantal en de grootte:
•  Woonkamer
• Slaapkamer
• Keuken
• Badkamer

Kies aanvullende opties:
• Gemeubileerd
• Balkon
• …
•  …

Kies flexible services:
• Gastenkamer
• Opslagruimte
• Garage
• …

Deze opties zijn flexibel aan en uit te 
zetten via de Host en de App.
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Stap 2 
Welke services wil je gebruiken?
In COMMONS kunnen leden gebruik maken van werkgerelateerde faciliteiten, zoals ateliers, werkplekken en vergaderruimtes. Je kunt 
af en toe thuis werken of als freelancer of bedrijf kiezen voor een vaste bedrijfsruimte.

Alle bewoners hebben beschikking over dezelfde basisdiensten en services, onafhankelijk van de grootte van hun woning. Het gaat 
hierbij om kerndiensten als: nutsvoorzieningen (Internet, licht, geluid, elektra, water), groenvoorziening, schoonmaak en onderhoud. 
Specifieke faciliteiten worden afgerekend op basis van het gebruik.

Gedeelde services 
algemeen

Basisvoorzieningen
• Licht
• Geluid
• Energie
• Internet
• Schoonmaak
• Onderhoud
• App
• Host
• Dropbox
• Wasmachines
• Stofzuiger / Dweil / Bezem

Natuur
• Inpandige flora
• Tuinen
• Verticale landbouw
• Verse groente en fruit
• Dakterras

Ontspanning
• Cafe
• Bar
• Ontmoetingspleinen
• Gemeenschappelijke keuken
• Game room
• Fitnessroute
• Filmzaal
• Kunst & inspiratie
• Muziek ruimte
• Spa / Wellness

Marktplaats
• Huishoudelijke apparatuur
• Vraag en aanbod

Gedeelde services 
op aanvraag
Mobiliteit
• Auto
• Fiets
• Scooter
• Boot

Werk
• Vergaderruimte
• Atelier
• Event space
• Pop-up store

Overige
• Gedeelde keuken
• Gastenkamer
• Sportlessen

Woonkamer Woonkamer (groot)

Slaapkamer (normaal)

Natuur Natuur Natuur

Mobiliteit WerkMobiliteit

Badkamer

Slaapkamer (groot)

Basisvoorzieningen Basisvoorzieningen Basisvoorzieningen

Mobiliteit WerkMobiliteit

Slaapkamer (groot)

Badkamer

Ontspanning Ontspanning Ontspanning

Overige WerkOverige

OverigeWerk

Keuken

Opslagruimte Opslagruimte

Keuken (groot)

Marktplaats Marktplaats Marktplaats

Werk MobiliteitWerk

Overige

Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek

Kantoorruimte Kantoorruimte

Balkon Gemeubileerd

Garage

1 1

3

Standaard Standaard Standaard

Boot Event spaceFiets

1

1

Standaard Standaard Standaard

Fiets VergaderruimteAuto

1

2

Standaard Standaard Standaard

Sportlessen AtelierGastenkamer

SportlessenEvent space

1

1 1

1

Standaard Standaard Standaard

Vergaderruimte FietsenPop-up

Spa / Wellness

Ja Ja Ja

1 2

1 1
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The Commons Mentality 
Mensen floreren en zijn het gelukkigst wanneer ze bij een groep horen met dezelfde 
waarden. Een groep waar ze een bijdrage aan kunnen leveren, waarmee ze ervaringen 
kunnen delen en geïnspireerd van raken. Leden van COMMONS zijn mensen die willen 
bouwen aan een betere wereld, een wereld waarin we geluk nastreven en waaraan we 
actief deelnemen.

Dat betekent niet dat de COMMONS gemeenschap een homogene 
groep is. Sterker nog, voor kruisbestuiving en een gezonde gemeen-
schap is juist een mix van alle leeftijden, achtergronden, interesses 
en religies waardevol. Voorwaarde is wel dat de leden dezelfde 
kernwaarden aanhangen en daardoor dezelfde mindset hebben.

Mentality-onderzoek 
Die mindset-analyse wordt vanuit marktonderzoeker Motivaction 
in het Mentality-model onderverdeeld. Vanuit dat model zijn de 
segmenten Kosmopoliet, Post-materialist en Post-moderne hedo-
nist geschikt voor de COMMONS formule, samen goed voor 32% van 
de Nederlanders. Zij dragen in hun waardepatronen de uitgangs-
punten van de COMMONS mentality.

The mindset
All inhabitants of COMMONS share the 
following mindset:

Living mentality
1. Actively taking part in a community.
2. The need to belong to a bigger social group.
3. Giving and taking should be in balance.
4. Use of natural materials and beauty.
5. Respecting nature and our environment.

Personal traits
1. Being naturally curious about new possibilities. 
2. The need for access instead of ownership.

Believes
1. Use of innovation and technology to grow.
2. Being energy positive as a community.
3. Being self-supporting in basic resources (water, food, etc).
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TRADITIONEEL
behoeden

MODERN
bezitten     verwennen

nieuwe conservatieven 
8%

traditionele 
burgerij 

17%

moderne 
burgerij 

17%

gemaks- 
georiënteerden 

10%

opwaarts 
mobielen 

15%

post- 
materialisten

post- 
moderne 

hedonisten

kosmopolieten

POSTMODERN
ontplooien     beleven

13%

10%

9%

WAARDEN >

Kosmopoliet
Open en kritische wereldburgers die 
postmoderne waarden als ontplooien en 
beleven integreren met moderne waarden 
als maatschappelijk succes, materialisme 
en genieten.

Post-materialist
Maatschappijkritische idealisten die 
zichzelf willen ontplooien, stelling nemen 
tegen sociaal onrecht en opkomen voor 
het milieu. 

Postmoderne hedonist
Postmoderne hedonisten De pioniers van 
de beleveniscultuur, waarin experiment en 
het breken met morele en sociale conven-
ties doelen op zichzelf zijn geworden.

13% 9%10%
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Meet  
our members
Vanuit de Design Thinking methode en op ba-
sis van de Motivaction Mentality-milieus heb-
ben we onze doelgroepen gedefinieerd in de 
vorm van persona’s. Deze zijn als uitgangs-
punt genomen voor onze service design (user 
experience) inrichting en het cultuurmodel. 
Ze vormen onze marktdefinitie en zijn de be-
langrijkste doelgroepen.

Starters
Leeftijd:   25 - 35 jaar 
Huishouden: 1 - 2 personen 
Mentality-milieu:  kosmopolieten

Customer insight 
Anne en Set zijn starters die graag in de stad willen wonen. Ze zijn bei-
den ondernemend en hun inkomen is bovengemiddeld. Ze vinden het 
belangrijk om te leven in een omgeving met een sterke sociale cohesie. 
Ze willen dingen organiseren voor anderen, denk aan feestjes en evene-
menten. Ze weten nog niet waar ze over 5 jaar zullen wonen en werken. 
Ze zijn zeer duurzaam in hun leven en werk en zijn erg geïnteresseerd in 
de nieuwste technologische innovaties en gadgets. Ze houden ervan om 
actief betrokken te zijn, zowel fysiek als mentaal met sport, mindfulness 
en discussies. Een bewust stel.

Gezinnen
Leeftijd:   30 - 45 jaar 
Huishouden:  3 -6 personen 
Mentality-milieu:  kosmopolieten

Customer insight 
Anja heeft twee dochters en ze heeft een hoog inkomen. Ze houdt van 
haar eigen autonomie maar deelt ook graag met anderen. Ze leest veel 
boeken, is zeer sportief en deelt graag ervaringen. Een van haar dochters 
woont in New York, maar komt regelmatig even terug naar Nederland. 
Anja neemt actief deel aan de deeleconomie. We moeten alles delen 
wat we kunnen missen. Boeken, spullen, gedachten etc. Anja is ook erg 
toegankelijk. Ze houdt van het idee van een groot en gelukkig gezin. Ze 
organiseert graag culturele uitstapjes met kleine groepen.

Alleenstaanden
Leeftijd:   45 - 60 jaar 
Huishouden:   1 - 3 personen 
Mentality-milieu:  post-materialisten

Customer insight 
Anja heeft twee dochters en ze heeft een hoog inkomen. Ze houdt van 
haar eigen autonomie maar deelt ook graag met anderen. Ze leest veel 
boeken, is zeer sportief en deelt graag ervaringen. Een van haar dochters 
woont in het buitenland, maar komt regelmatig even terug naar Ne-
derland. Anja neemt actief deel aan de deeleconomie. We moeten alles 
delen wat we kunnen missen. Boeken, spullen, gedachten etc. Anja is ook 
erg toegankelijk. Ze organiseert graag culturele uitstapjes met kleine 
groepen

Bewoners
Members van COMMONS willen bouwen aan 

een betere wereld, een wereld waarin we geluk 
nastreven en waaraan we actief deelnemen.
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Senioren
Leeftijd:   60 plus 
Huishouden:  1 - 2 personen  
Mentality-milieu:  kosmopolieten

Customer insight 
Andre en Saskia werken aan projecten waar ze een passie voor hebben. 
Ze hebben twee kinderen van mid-twintig die niet meer thuis wonen. Ze 
houden ervan om in de stad te wonen en een intens leven te leiden vol 
met vrienden, muziek, sociale evenementen en ze dragen hier op een 
bewuste manier aan bij. Ze houden van culturele evenementen en zijn 
erg milieubewust. Ze delen ook graag hun spullen, kennis en ervaringen. 
Ze houden van muziek en zijn betrokken ondernemers

Partners
• Cafe
• Gemeenschappelijke tuin
• Pop up store
• Verticale Landbouw
• Schoonmaak
• Onderhoud
• Wellness
• Thuiszorg
• Sportbegeleiding
• Dierenverzorging

Nomaden
Leeftijd:   25 - 35 jaar 
Huishouden:  1 - 2 personen 
Mentality-milieu:  post-moderne hedonist

Customer insight 
Michael is graphic designer en heeft vaak veel werkopdrachten lopen. 
Hij kan dit werk overal uitvoeren en zit niet aan een vast kantoor gebon-
den. Hij reist dan ook over de hele wereld en verblijft vaak een aantal 
maanden in stad. Omdat hij vaak maar een korte periode op één plek 
blijft vindt hij het prettig als hij kan verblijven in een volledig ingerichte 
kamer/appartement en gebruik kan maken van spullen in plaats van ze 
te bezitten.

Lokale 
Partners 

Naast de reguliere bewoners, die enkel COM-
MONS als woon-, leef- en werkruimte benut-
ten, zijn er ook lokale partners die onderdeel 

uitmaken van de members. We geven en-
kele voorbeelden van type partners.
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COMMONS

MOM

LocationLocation Location

COMMONS 
Capital

Organization 
De organisatie van COMMONS wordt opgezet als een ecosysteem, met onderdelen die 
elk hun eigen expertise hebben en hun eigen business model organiseren. Samen facilite-
ren ze het geheel, aangestuurd vanuit een centrale identiteit bewaking: think global, act 
local.

MOM 
Mom is het moederbedrijf dat het concept beheert en organiseert. 
Deze onderneming is verantwoordelijk voor het continue ontwik-
kelen van het concept en het ondersteunen van de verschillende 
locaties. Vanuit deze entiteit wordt ook advies gegeven aan derden. 

COMMONS 
COMMONS is een aparte entiteit die de spil vormt tussen het 
concept en de gebruikers. Dit organisatieonderdeel is verantwoor-
delijk voor het ontwikkelen, implementeren van het concept. Het 
lokale team organiseert samen met COMMONS de exploitatie. Ook 
sluit deze entiteit contracten met partners, die hun services willen 
aanbieden aan de gebruikers van de verschillende locaties.

COMMONS location 
Elke locatie wordt bestuurd vanuit een lokale organisatie. Hierin 
worden de community, services en het design locatiespecifiek gere-
aliseerd. Iedere locatie krijgt binnen de kaders van het concept de 
mogelijkheid zijn eigen karakter te ontwikkelen. Op lokale schaal 
bepalen de gebruikers samen hoe, wat en in welke mate er wordt 
gedeeld, welke activiteiten er worden georganiseerd, welke services 
nodig zijn etc. De kaders en inhoudelijke kwaliteitsbewaking wor-
den gewaarborgd vanuit COMMONS.

COMMONS Capital 
Het investeringsfonds COMMONS Capital zorgt voor de basisfinan-
ciering om de COMMONS locaties mogelijk te maken. Deze entiteit 
is eigenaar van het vastgoed van elke locatie. Verschillende partijen 
kunnen deelnemen aan het fonds, dat met de investeringen in 
COMMONS een duurzame innovatieve manier van leven mogelijk 
kan maken.
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Team 
Het concept is vanuit een persoonlijke, duurzame, professionele visie ontwikkeld. De uitwer-
king is gebaseerd op een samenwerking tussen ervaren en jonge partners die elkaar aanvullen. 
Het team is klein gestart en uitgebouwd tot een hechte groep die de visie delen en vanuit drive 
en bewezen expertise en ondernemerschap het concept uitbouwen en kunnen realiseren. Een 
sterke groep personen die samenwerken en netwerk en expertise samenvoegen. Een aantal 
quotes van de startgroep illustreert dat.

Ingrid  
van Rossum

Jarenlange observaties van mensen, behoeftes 
en ontwikkelingen hebben  in de afgelopen 20 
jaar geleid tot diverse innovatieve concepten 
en ondernemingen. Het samenbrengen van 
een groep mensen uit zeer diverse aanvullende 
hoeken maakt dat wij dit Commons concept 
nu groots kunnen aanpakken. Met als doel om 
bijzondere omgevingen en verbindingen te 
creëren voor vele mensen op bijzondere plek-
ken, daar waar het er toe doet, gebaseerd op 
de principes van cultuur, sociale structuur en 
betrokkenheid.

Joris 
ter Reehorst 

Door op grote schaal leefomgevingen te creë-
ren voor een duurzame toekomst geloof ik dat 
wij meer positieve invloed op het milieu en 
de wereld hebben. Als ondernemer, ontwer-
per en mens ben ik continue op zoek naar de 
balans tussen privé en gezamenlijkheid. Het 
gebruiken van de juiste tools is iets waarin ik 
veel ervaring heb opgebouwd gedurende mijn 
studie.

Aniek 
van Rossum

Vanuit mijn studie ondernemerschap aan 
Team Academy Amsterdam ben ik continue 
bezig met het ontdekken en implementeren 
van verschillende theorieën. We maken ge-
bruik van praktische tools,  kennis en ervaring 
om concepten te ontwikkelen en continu te 
testen.  Kritisch kijken naar in te vullen ser-
vices kan een groot verschil maken in leef-
plezier, ontspanning en onze footprint op de 
aarde. Alle delen komen voor mij samen in 
Commons: mens, natuur, design, technologie, 
duurzaamheid, ondernemerschap en plezier.’

Diederik 
Dam

Commons geeft vorm aan een veranderende 
maatschappij, Een maatschappij waarin met 
behulp van innovaties sommige zaken bereik-
baar zijn geworden voor velen en waardoor 
het ‘gemak’ wordt bediend. Maar waar tegelij-
kertijd het aloude concept van sociale cohesie 
opnieuw gedefinieerd dient te worden. Deze 
cohesie is gestoeld op zowel een intuïtieve als 
concrete samenhang en nut. En dat alles op 
een manier waarin zowel het gemeenschap-
pelijke tussen de individuen als zijn of haar 
autonomie zich optimaal kan ontwikkelen.  
Dat is Commons.

Gerrit 
Vos

Van kinds af aan was ik een futurist, alle nieu-
we sociale en technologische ontwikkelingen 
consumeerde ik gretig en ik droomde over het 
creëren van een perfecte wereld. Dit lag ten 
grondslag aan mijn passie interieurarchitect te 
worden. Met onze bijdrage aan Commons krijg 
ik nu de kans om samen met ons Workshop of 
Wonders team deze droom een stuk dichter bij 
de dagelijkse werkelijkheid te brengen.

Rob 
Nieuwenhuizen

De wijze waarop we wonen heeft me altijd 
verwonderd. Eindeloze wijken in voormalig 
boerenland. Horizontale en verticale rijen. 
Eenzame ouderen in te grote huizen. Vermo-
gen vast in stenen, en een jonge generatie die 
geen betaalbare woning kan vinden. Steeds 
meer voel ik de behoefte om me heen om 
wonen en samen leven anders te organiseren, 
van jong tot oud. Veel meer vanuit verbonden-
heid, flexibel en duurzaam. Dat sluit aan bij 
mijn ideeën en ambities en het is een geweldi-
ge gelegenheid om met het COMMONS-team 
letterlijk verandering te bouwen.
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Partner network 
We ontwikkelen met COMMONS een revolutionair concept dat sociale, technologische en 
architectonische inzichten samenbrengt. Daarom vinden we vertrouwen in partners met 
een staat van dienst in hun specialisatie. In co-creatie brengen we de formule verder tot 
leven. Op dit moment hebben de volgende partners zich gecommitteerd aan de visie van 
COMMONS en dragen bij aan de realisatie.

Fuenta 
Governance / Business development (concept creators) 
Door middel van creativiteit en inzicht in de nieuwe wereld, ontwikkelt Fuenta concepten en oplossingen 
die maatschappelijke en zakelijke doelen combineren. Dit kan de vorm krijgen van projecten bij bestaande 
organisaties die aansluiting bij elkaar zoeken, partnerships met gedreven personen of organisaties uit ons 
netwerk, of door op eigen kracht concepten te realiseren. Hierin zijn transformatie, sociologie, technologie, 
en ondernemerschap onze uitgangspunten.

Dam & Partners Architecten 
Architect 
Dam & Partners Architecten werkt aan uiteenlopende opdrachten: van complexe stedenbouwkundige plan-
nen tot kantoren en winkelcentra, theaters en stadhuizen, horeca en leisure, restauratieprojecten, woon- en 
kantoortorens, sociale woningbouw en luxe villa’s. Het bureau heeft een eigen, unieke architectuuropvatting 
en stijl ontwikkeld die zich voegt naar de visie óp en de context van de opgave.

Workshop of Wonders 
Interieur studio, projectinrichter & design galerie 
Workshop of Wonders ontwerpt toonaangevende interieur projecten op het gebied van woon-, hospitality-, 
werk- en leeromgevingen. In samenspel met de projectinrichting poot is het een one-stop interieur shop dat 
invulling geeft vanaf het concept tot aan de toiletrolhouder. Het veelzijdig en ervaren team ontwikkelt bij 
voorkeur hoogwaardige duurzame omgevingen met een lange levensduur die sterk inspelen op de unieke 
identiteit van de plek en de gebruiker.

Bureau aan Zee 
Service Design 
Aan Zee is een service design bureau dat producten en diensten ontwerpt, ontwikkelt en doorlopend optima-
liseert. Via agile methodieken werkt Aan Zee in co-creatie met ambitieuze opdrachtgevers om merken en user 
experiences te ontwikkelen.

Info.nl 
Digitale partner 
Wij zijn info.nl. Een club nieuwsgierige mensen die oplossingen zoekt voor complexe digitale vraagstukken. 
En deze vraagstukken versimpelen tot innovatieve, gebruiksvriendelijke online-ervaringen. Wij maken jouw 
eindproduct intuïtief en behapbaar voor iedereen: producent én consument.

Value & Purpose 
Business case  
Value & Purpose is een investerings- en advies maatschappij die een brede visie op ‘return on investment’ 
heeft. Het is onze droom om het harde van de financiële en juridische wereld te combineren met het zachte 
van duurzaamheid en levensplezier. Echte rijkdom komt volgens ons dan ook voort uit het hebben van goede 
relaties.

Green passion 
Groenvoorziening / duurzaamheid 
Green passion is ontstaan vanuit een wens voor een wereld met gelukkige en gezonde mensen. Mensen die 
genieten van lekker eten, goed voor zichzelf en elkaar zorgen en gezond ouder worden. Door werkervaring 
met complexe samenwerkingsverbanden in zowel de gezondheidszorg als in de voedselketen, zet Franca van 
Nunen de waarde van goede voeding in preventie-& zorgtrajecten op de kaart.
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Stepping stones
Een concept als COMMONS gaat uiteraard niet over één nacht ijs. Om te komen tot het 
concept en bijbehorende aanpak, hebben we de volgende weg bewandeld.

Conceptontwikkeling 
In 2018 begonnen we met het uitwerken van het idee naar een 
concept door de eerste brainstormsessies te houden. Het concept 
is doorontwikkeld door middel van onderzoek in de markt en het 
valideren van ideeën bij professionele partners uit verschillende ge-
bieden. Met instrumenten als het business model canvas, customer 
value proposition en design thinking hebben we het concept verder 
vorm gegeven. Gedurende dit jaar hebben we kennis vergaard over 
soortgelijke en inspirerende concepten, die ons verder hebben 
geholpen met ons eigen plan. Met de toevoeging van Workshop 
of Wonders als partner kregen we een injectie van kennis op het 
gebied van concept- en identiteitsintegratie.

Architectuur 
Volgende stap was het doordenken van de architectuur van het 
concept. Daarvoor sloot Dam & Partners Architecten aan, een gere-
nommeerde partij op het gebied van het ontwerpen en bouwen van 
vastgoed. Naast ervaring brengt Dam & Partners Architecten ook 
een groot netwerk binnen deze branche met zich mee.

Door de architecten zo vroeg mogelijk in de ontwikkelfase te 
betrekken kunnen we vanaf de eerste ontwerpkeuzes slim te werk te 
gaan. Tijdens het ontwerpproces denken wij niet alleen na over de 
benodigdheden en toepassing van het te ontwerpen gebouw voor 
de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Door te kiezen voor 
een modulaire bouwvorm is het mogelijk om ruimtes en woningen 
aan te passen naar de specifieke behoeften van dat moment. Dat 
geeft de ruimtes een meer veelzijdige invulling.

De panden worden ontworpen om zo zuinig mogelijk met energie 
en CO2 om te gaan, zodat ze een veel kleinere footprint krijgen. 
COMMONS zal onder leiding van Dam & Partners circulair gaan 
bouwen en gebruik maken van een materialenpaspoort om vast te 
leggen welke grondstoffen er verwerkt zijn en het hergebruiken 
makkelijker te maken.

Merkontwikkeling 
Na de inhoud zijn we aan de slag gegaan met de verpakking: het merk 
en de visuele identiteit. In co-creatie met partner Aan Zee Service 
Design hebben we een aantal voorwaarden geschept waar het concept 
als merk aan moet voldoen om succesvol te zijn. Deze hebben we uitge-
werkt naar een merkidentiteit, met een merkpaspoort, merknaam en 
een aanzet tot een huisstijl. Met als laatste bewijs, dit boekje.
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COMMONS ambieert meerdere locaties te realise-
ren in grote steden. Elke locatie biedt 200 tot 300 
leden een eigen plek. Lidmaatschap strekt verder 
dan de locatie: elke bewoner heeft toegang tot de 
andere COMMONS communities. Dit maakt dat je 
de bij een situationele verandering, zoals een ande-
re baan of de komst van een kind, niet direct hoeft 
te verlaten. Je past simpelweg je voorzieningen aan 
of verhuist naar een andere locatie. Onze ambitie is 
dat onze bewoners voor het leven kunnen blijven.

Onze aanpak gaat uit van de visie dat je pas echt verschil kunt maken vanaf een 
bepaalde schaalgrootte. Daarom beginnen we niet met één locatie, maar met drie 
locaties. Dat geeft meer ruimte om lokaal unieke systemen en services te ontwik-
kelen, die we bij succes voor meerdere locaties beschikbaar kunnen stellen. Met 
deze omvang worden we ook een relevante speler bij overheden en andere belang-
hebbenden, waardoor we meer mogelijk kunnen maken.

Onze ambitie is om verschillende gebouwen van dit type te realiseren om op 
grotere schaal positieve invloed te hebben en om verschillende opties te kunnen 
aanbieden. In de toekomst zal er de vrijheid zijn om woonruimte te gebruiken 
voor korte periodes en vaker te verhuizen, binnen een pand, de gemeenschap of 
zelfs internationaal. Door in verschillende steden dergelijke concepten te realise-
ren kan je vertrekken uit een gebouw in het ene land zonder dat je afstand hoeft te 
nemen van het geheel.

A lifetime & worldwide 
ambition starts here

Amsterdam

Utrecht

Eindhoven

Start
We zien de meerwaarde van COMMONS 

in alle stedelijke gebieden, wereldwijd. We 
beginnen echter in Nederland, in drie grote 

Nederlandse steden: Amsterdam, Utrecht en 
Eindhoven, waar de eerste contacten al 

zijn gelegd.
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Take a stake in the future
Neem een aandeel in de toekomst en participeer als investeerder in COMMONS capital, 
ons sociaal investeringsfonds. Als onderdeel van het COMMONS ecosysteem (zie ‘Organi-
zation’) financiert dit fonds de basis van het COMMONS concept. Met als focus: het gene-
reren van enerzijds rendement en anderzijds sociale innovatie, waarmee we de kwaliteit 
van leven verbeteren.

Vanuit die filosofie financiert COMMONS Capital de centrale 
organisatie, de generieke diensten en het vastgoed van elke locatie. 
Per locatie completeren de deelnemende members (bewoners) 
de financiering, waarmee lokaal het maatwerk wordt geleverd ten 
aanzien van inrichting van vastgoed en diensten.  

Waardecreatie, ROI op wat echt telt 
Met COMMONS Capital bieden we een nieuwe vorm van investeren. 
In onze visie is de ROI van een investering niet enkel in financiële 
parameters uit te drukken. Zoals Einstein het eerder stelde: “Not 
everything that counts can be counted, and not everything that can 
be counted counts.”

Maak meer van geld 
Uiteraard is de financiële ROI voor elke investeerder een indicator. 
Met COMMONS Capital voegen we daar een dimensie aan toe: socia-
le ROI parameters, zoals de ecologische voetafdruk en het leefple-
zier. In die combinatie maken we rendement op wat werkelijk telt 
en nemen we een duurzaam aandeel in de toekomst.

Startpunt 
COMMONS Capital kent bij aanvang een aantal betrouwbare en 
toegewijde investeerders. Deze combinatie van private en publieke 
partijen willen met COMMONS de slimmere manier van wonen 
mogelijk maken. We starten met drie COMMONS locaties in Neder-
land, waarbij elke locatie een investering van 35 tot 40 miljoen euro 
vraagt.

Waarom investeren?
• Ontvang een eerlijke financiële ROI en maak impact (social ROI). 
• Met volledige transparantie in de waardecreatie: merk, diensten, 

exploitatie en vastgoed.
• Krijg inzichten in nieuwe vormen van waardecreatie. COMMONS 

vormt het centrum van experimenten, leerzaam voor onze 
stakeholders. Bijvoorbeeld een experiment om sociale waarde te 
creëren en meetbaar te maken met de ‘Scale of significance’ of 
met vormen van ‘data driven’ besluitvorming.

• Wordt de drijvende kracht achter een innovatief en duurzaam 
concept dat een nieuwe standaard voor wonen wil realiseren.

Wil je meer weten over de COMMONS Capital of de investeringsmogelijkheden? 
Neem dan contact op met Ingrid@joincommons.com
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