
Gewoon EAZY®
LEVEN ZOALS DAT BIJ  JOU PAST

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

http://www.marketingfacts.nl/berichten/dynamische-a-b-tests-leer-je-klant-kennen-via-e-mail
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Gewoon 
EAZY

Is een leefconcept waar betaalbaarheid, duurzaamheid en 
leefbaarheid centraal staan.



The WHY of Gewoon EAZY

Gewoon EAZY gelooft erin dat de 
huidige manier van leven, leren, 
werken en ontmoeten anders 
kan en moet. 

Onze huidige wijze van leven past niet 
meer bij de beschikbare grondstoffen 
voor zowel voeding als bouw. We 
putten onze grondstoffen uit en kijken 
vooral naar de korte termijn 
oplossingen om dit “op te lossen”.

Het tekort aan goed geschoolde 
medewerkers wordt de komende 
jaren alleen maar groter en toch 
blijven veel huidige organisaties 
op het bestaande businessmodel 
voort gaan.

Daarnaast is er ook een grote 
groep ouderen die de huidige 
versnelling niet meer kunnen 
volgen, echter wordt de bij hen 
beschikbare kennis minimaal 
uitgenut.

De samenleving wordt steeds 
harder en eenzaamheid is niet 
alleen meer onder ouderen een 
actueel onderwerp. 



The HOW of Gewoon EAZY

Gewoon EAZY wil met een 
nieuwe woon, leer, werk en 
social concept op de markt 
komen dat echt 
toekomstbestendig is en kijkt 
naar de lange termijn door kort 
cyclisch te werken.

Gewoon EAZY gaat met 
grondstoffen uit de regio werken 
als je kijkt naar onze voeding. Uit 
de regio kan heel dichtbij zijn 
zoals op het dak of etage van de 
locatie. Het kan ook door nieuwe 
samenwerkingen met de 
agrariërs uit de directe omgeving. 

Gewoon EAZY gaat met circulaire 
grondstoffen werken als je kijkt 
naar de bouw en bouwt niet voor 
de eeuwigheid maar voor een 
periode van 0 tot 15 jaar. Na 
deze periode worden de 
grondstoffen weer verwerkt in 
nieuwe componenten. 

Gewoon EAZY gaat de huidige 
vakvrouw/man koppelen aan de 
ambachtsvakvrouw/man van de 
toekomst om zo samen tot 
nieuwe concepten te komen als 
je kijkt naar wonen, werken, 
leren en leven.

Gewoon EAZY gaat een 
leefconcept ontwikkelen waar 
mensen op een laagdrempelige 
manier met elkaar in contact 
worden gebracht en waar samen 
leven de nieuwe standaard is. 

Gewoon EAZY werkt met de Hoge 
School Utrecht en de MBO 
Utrecht samen om vanuit een 
interprofessionele samenwerking 
tussen opleidingen en scholen tot 
een gedragen concept te komen 
waar de verschillende betrokken 
vakgebieden allemaal een 
steentje aan bijgedragen hebben. 



The WHAT of Gewoon EAZY

Gewoon EAZY gaat een leefconcept
ontwikkelen, realiseren en beheren  
waar betaalbaarheid, circulariteit en 
duurzaamheid centraal staan.

Betaalbaarheid wordt getoond in  
leefomgevingen voor  studenten, 
sociale huur, midden huur en zelfs 
hogere huur. Betaalbaarheid wordt 
gerealiseerd door echt anders naar de 
wijze van bouwen, financieren, 
renderen en beheren te kijken. 

Betaalbaarheid wordt ook 
gerealiseerd door het  aanbieden van 
sharing. Bewoners/gebruikers hoeven 
niet zelf alles aan te schaffen.  Denk 
hierbij aan het delen van allerlei 
producten én diensten. “Pay for use” 
én “Earing by profession”.  

Circulair wordt getoond in de wijze 
waarop wij tot deze leefomgevingen 
komen en ook waar we deze 
omgevingen realiseren. Wij gebruiken 
aan de start zo min mogelijk nieuwe 
grondstoffen en zorgen er voor dat de 
producten die wij gebruiken na 
verloop van tijd weer gebruikt worden 
als grondstof voor nieuwe producten.

Sociale cohesie wordt mede getoond 
in dat het straks mogelijk is je eigen 
huis echt letterlijk te verhuizen. Ook is 
het mogelijk je eigen huis uit te 
breiden met extra ruimtes wanneer 
jouw leven zich aan het ontwikkelen 
is. Je blijft wonen in je eigen sociale 
domein en je huis groeit of krimpt 
mee met jouw behoeften.

Duurzaamheid wordt niet alleen 
getoond in producten en diensten 
maar vooral ook in het realiseren van 
een leefgemeenschap die er voor 
elkaar is en die elkaar helpen op de 
momenten dat het nodig is. Gewoon 
EAZY is een leefomgeving waar de 
mens echt centraal staat en waar 
menselijk contact de standaard is.



Wat maakt Gewoon EAZY uniek voor 
bewoners?

• Gewoon EAZY woonunits zijn in staat om zich aan te passen aan de 
verschillende levensfases van de bewoners,

• Bewoners kunnen de woonunit zelf indelen,

• Bewoners kunnen het volledige interieur leasen,

• Bewoners hebben de beschikking over allerlei diensten,

• Bewoners kunnen eigen diensten aanbieden, 

•Bewoners hebben een App om in contact met elkaar te staan én hun huis 
aan te sturen,

• Er zijn verschillende gezamenlijke ruimtes in/op/onder het complex,

• Echt pay-for-use en Earning-for-Profession,

• Bewoners staan echt centraal!



Wat maakt Gewoon EAZY uniek qua 
bouw?

•Gewoon EAZY werk met een stalenframe dat mee kan groeien/krimpen 
met de behoefte,

• Woonunits worden prefab gefabriceerd en letterlijk in het frame 
geschoven,

• Alles wat gebruikt wordt in de bouw is her te gebruiken,

• Producenten kunnen eigenaar blijven van de geïnstalleerde producten,

• Complex is minimaal energie neutraal,

• Het complex is letterlijk aan te passen aan de wensen en behoeften.

• Woningen

• Centrale ruimtes zoals huiskamers, tuinen, keukens, etc..

• Werkruimtes



Wat maakt Gewoon EAZY uniek voor 
investeerders?

•Het stalenframe wordt aangeboden als belegging,

• Zeer snelle realisatie van het complex, snel rendement,

• Complex verandert mee met de vraag/behoefte, lagere 
leegstand,

• Gewoon EAZY is een echte MVO-organisatie,

• Hoge bewonerstevredenheid.



Wat maakt Gewoon EAZY uniek qua 
organisaties?

• Gewoon EAZY wordt voor een groot gedeelte gerund door 
studenten,

• Gewoon EAZY heeft  minimaal 40% mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en/of een beperking in dienst,

• Gewoon EAZY blijft innovaties aanjagen en toepassen in het 
leefconcept,

• Gewoon EAZY biedt diensten aan die passen bij de behoefte 
van de bewoners/gebruikers.



Gewoon 
EAZY

Space 10

Is nu op zoek naar partijen waarmee wij samen 
dit leefconcept tot realisatie gaan brengen.

https://space10.io/project/the-urban-village-project-a-vision-for-liveable-sustainable-and-affordable-homes/

