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In Nederland is geruime tijd te weinig gebouwd voor 

werkende jongvolwassenen die aan het begin staan van 

een wooncarrière. Zelfs al hebben ze werk, dan nog duurt 

het verkrijgen van een woning in de stad, die aan redelijke 

eisen voldoet, vaak te lang. 

Dit leidt tot een instabiele woonsituatie en beïnvloedt 

het leven van deze jongeren vaak aanzienlijk. Hierdoor 

belanden velen al jong in een negatieve spiraal. Dit is 

inmiddels een probleem dat verstrekkende gevolgen heeft.

Change= is opgericht om deze groep jongvolwassenen te 

gaan bedienen. Change= zal deze groep jongvolwassenen 

gaan bedienen door de klassieke wijze van ontwikkelen te 

verlaten -zowel in de aanpak als in de wijze van financiering. 

In het inschakelen van vele belanghebbenden ligt mede de 

sleutel naar succes. 

Huisvesting is van primair belang voor ieder individu met 

betrekking tot het genereren van een kwalitatief hoge en 

welvarende levensstijl. Juist voor jongeren is huisvesting 

een basisfundament om een succesvolle start en een 

welvarende toekomst te creëren. Huisvesting is ook 

de basis van levensplezier, geluk en maatschappelijk 

succes. Kwaliteit van leven en levensvreugde wordt 

gestuurd door een keten van elementen. Deze elementen 

zijn huisvesting, werkgelegenheid en leefomgeving. Al 

deze elementen zorgen voor een samenhang en hebben 

interactie met elkaar. Het is de totale samenhang die leidt 

tot ontwikkeling, maatschappelijk succes, vreugde, geluk 

en dus toekomst perspectief. 

WOONOMGEVING

Uitgangspunt is een woonomgeving te creëren, waaruit 

mensen zelfvertrouwen putten. Als mensen trots zijn op 

hun woonomgeving blijven ze er graag wonen, zijn ze er 

zuinig op en vormen zich sociale netwerken. Dit alles heeft 

weer een positieve uitstraling op de woonomgeving. 

Dit betekent dat bij de overgang van de buiten- naar de 

binnenwereld, het gebouw moet uitstralen midden in de 

maatschappij te staan, erbij te horen en uit te nodigen om 

binnen te komen. 
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