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Waardevol wonen in woongemeenschappen
Gemeenschappelijk wonen van senioren heeft grote meerwaarde. Senioren die in woongroepen wonen,
waarderen vooral het elkaar steunen en helpen, zonder in de zorgmodus te schieten (96%), Ook het goede
buren zijn (85%) en gezelligheid, sociaal contact (84%) staan hoog in de top tien.
Dat blijkt uit een recente enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen
(LVGO).
Nu ouderen langer thuis blijven wonen, en verzorgingshuizen zijn verdwenen, is er behoefte aan nieuwe
woonvormen. Woonvormen die rekening houden met het groeiend aantal ouderen en de behoefte aan een
sociaal netwerk, zonder daarbij de eigen individualiteit op te geven. Gemeenschappelijk wonen van
ouderen combineert deze twee. Meestal richten senioren deze woongemeenschappen zelf op, in
samenwerking met gemeentes en woningbouwcorporaties.
Bij bestaande voorbeelden van gemeenschappelijk wonen zijn woningen meestal geheel zelfstandig,
levensloopbestendig en geven de ruimte om elkaar te leren kennen en te ontmoeten. Gedeelde interesses
en verwachtingen leiden tot gezelligheid, sociaal contact, en het delen van voorzieningen. De nadruk ligt
op de grote sociale meerwaarde, maar ook praktische aspecten spelen een rol.
Het belang van een sociaal netwerk werd onlangs onderstreept door de bevindingen in de rapportage van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) getiteld ‘Wisselend bewolkt’, de Overall rapportage sociaal
domein 2017.
Onderzocht werd met welke problemen mensen binnen het sociale domein in aanraking komen en in
welke mate zij die problemen zelf of met behulp van hun sociale netwerk oplossen. Want van het sociale
netwerk wordt veel verwacht door de overheid.
Uit de rapportage komt (onder andere) naar voren dat sociale contacten een belangrijke voorwaarde zijn
om te leven zoals mensen willen. Desgevraagd blijkt tegelijkertijd dat vooral ouderen een beperkt sociaal
netwerk hebben om op terug te vallen, en dat ze eerder verwachten dat dit netwerk slinkt dan groeit.
Sociale en praktische meerwaarde
Binnen woongemeenschappen van ouderen is dit sociale netwerk aanwezig, blijkt uit de enquête
“Meerwaarde en knelpunten gemeenschappelijk wonen” van de LVGO. Het contact met anderen, de steun
die men ervaart, en de levensloopbestendigheid van de woningen maakt dat bewoners verwachten langer
zelfredzaam te blijven.
De LVGO bestaat vanaf 1984 en is destijds opgericht om senioren te faciliteren bij het oprichten van een
woongemeenschap, door het geven van (juridische) adviezen, het delen van ervaringen en het leggen van
contacten met gemeente, provincie en corporaties. Inmiddels zijn er 150 woongemeenschappen
aangesloten bij de LVGO en zijn er enkele tientallen Initiatieven die lopen.
Naast het faciliteren van woongemeenschappen van senioren richt de LVGO zich ook op
belangenbehartiging en kennisdeling.
Noot voor de reactie: voor verdere informatie over de enquête “Meerwaarde en knelpunten
gemeenschappelijk wonen” kunt u contact opnemen met de opsteller van het rapport en aankomende
voorzitter Gabriëlle Verbeek via secretaris@lvgo.nl.
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