
Start nu uw eigen woongroep  
in Rotterdam.

SAMEN WONEN IS 
SAMEN GENIETEN!

MEER INFORMATIE 

Op onze website vindt u meer informatie over deze prijsvraag 

en het inschrijfformulier of stel uw vragen per mail.

DOE MEE MET ONZE 
PRIJSVRAAG EN WIN!

www.sor.nl/woongroep

communicatie@sor.nl

Deelnemen aan de prijsvraag is gratis 
en kan tot en met 31/03/2021.

VOORWAARDEN

Om mee te kunnen doen, voldoet uw groep aan de volgende voorwaarden:

 De groep richt een stichting of vereniging op;
 De startgroep bestaat uit minimaal 16 mensen;
 De gemiddelde leeftijd van de startgroep ligt tussen 40 en 60 jaar;
 De groep gaat akkoord met de indicatieve huurprijs en servicekosten.

Doe nu mee en maak kans!



WAT IS EEN WOONGROEP?

We spreken van een woongroep als het gaat om tenminste drie personen, 
zonder dat er sprake is van een gezinsverband. Het samenwonen in een groep in 
één woning of geclusterde woningen met gedeelde voorzieningen is meestal 

een bewuste keuze. 

DOE MEE MET ONZE PRIJSVRAAG EN WIN!

Heeft u altijd al een in een woongroep willen wonen, dan is dit uw kans. Kent u 
een groep mensen met gelijkgestemde ideeën, die met u een vitale, zelfredzame 
woongroep willen starten? Een groep waarin de deelnemers plezierig 
samenwonen en zo lang mogelijk voor elkaar willen zorgen? 

Doe dan mee met de prijsvraag van SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam!
SOR stelt een locatie in Rotterdam Ommoord beschikbaar voor het starten van 
een nieuwe vitale en eigenzinnige woongroep.

De drie beste groepen 
presenteren zich aan de jury!

Heeft u plannen om een energieke 
woongroep te starten? 
Dit is uw kans om uw droom waar te maken.

woon · groep (de; v(m); meervoud: woongroepen)

Groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei 

dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten.

HOE WERKT HET?

Stuur ons een omschrijving van de door u gewenste woongroep:

 Wat verbindt jullie als groep? 
 Hoe dragen jullie bij aan de missie van SOR: ‘een thuisgevoel voor iedereen’? 
 Hoe waarborgen jullie de zelfredzaamheid van de groep? 
 Hoe gaan jullie om met zaken als ballotage? 
 Hoe gaan jullie je als woongroep organiseren?

Een groep deelnemers met verschillende leeftijden, inkomens, culturele achter-
gronden, goed georganiseerd en zelfredzaam, maakt de meeste kans om te winnen. 

Schrijf u nu in op: www.sor.nl/woongroep


