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WVTTK architecten

King Arthur Groep is een innovatieve 
onderneming die zich volledig toegelegd heeft 
op het luisteren naar de vraag van senioren. 
Het woonconcept Inspirerend wonen wordt 
gerealiseerd in de organisatievorm Collectief 
particulier opdrachtgeverschap. Dit vraagt 
om een communicatiemiddel waarmee de 
collectieve vraag van de doelgroep vorm krijgt. 

WVTTK ontwikkelde een spelbord waarmee 
de locatie aan de ronde tafel kan worden 
vormgegeven. Tijdens het spel wordt het 
ontwerp stap voor stap opgebouwd aan de hand 
van de thema’s groen, ontmoeting, parkeren 
en voorzieningen. Per thema worden collectief 
en/of idividueel keuzes gemaakt waarmee de 
woonwens vorm krijgt. De spelleider kan het 
verloop beïnvloeden door kanskaarten in te 
brengen. 

Het concept in hoofdpunten:
1. Ruime levensloopbestendige woningen in een 
    kleinschalige setting
2. Ruimtes en faciliteiten om te genieten, 
    te ontmoeten en te ondernemen
3. Services op maat
4. Inspraak in woning- en kavelkeuze, indeling, 
   inrichting gezamelijke en openbare ruimtes, 
   dienstenpakket (optioneel)
5. Één aanspreekpunt en een persoonlijke 
   projectbegeleiding
6. Strategische keuze geschikte locaties:
   - Oppervlakte 2200 m2 tot 6000 m2 
   - Bebouwingspercentages 50 - 70% 
   - In een woonwijk, buurt of centrum 
   - Openbaar vervoer binnen 500 meter 
   - Winkelcentrum op loopafstand binnern 
     500-1000 meter 
   - (Medische) voorzieningen binnen 500-1000 
     meter 
   - Toegankelijk voor auto’s en fietsen  
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