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Secretarieel jaarverslag LVGO 2018
Het bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit Gerard Broeksteeg, Wim Kouwenhoven (1e secretaris),
Piet-Jan Siderius (penningmeester), Gabriëlle Verbeek en Jaap Wiegers (2e secretaris). Het
bestuur vergaderde negen maal, onder andere bij woongroepen in Haarlem, Assen (2 groepen), Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht en Amsterdam.
Wijzer Wonen
Gezien de ontwikkelingen op het terrein van gemeenschappelijk wonen is in het logo van
de vereniging 55+ veranderd in 50+. In overleg met van de redactie van Wijzer Wonen werd
afgesproken dat elke nummer een bepaald thema krijgt. Ook is voor de redactie een redactiereglement opgesteld. In de loop van het jaar is de redactie uitgebreid, o.a. met 'reizende reporters' die verslag van doen van bezoeken aan woongemeenschappen.
Behoefte aan mediation
Bij verschillende woongemeenschappen werd door het bestuur bemiddeld bij problemen
met bestuurssamenstelling of sfeer in de woongemeenschap. Er is een begin gemaakt met de
vorming van een werkgroep waarvan de leden zich willen inzetten voor bemiddeling bij
problemen.
Themabijeenkomsten
In juni werd een themabijeenkomst gehouden bij de woongemeenschap Lugtensteyn in
Bilthoven rond het thema 'Sfeer in de woongroep: hoe houd je het goed?'. Die werd door ca.
50 belangstellenden bijgewoond. Een tweede themabijeenkomst is voorbereid in 2018 over
het thema “Als er iets te delen valt…”Deze zal 8 februari 2019 plaatsvinden in Assen.
Vragen en ondersteuning
Diverse initiatiefgroepen uit het hele land meldden zich bij het bestuur voor ondersteuning
in de startfase. We hebben voorlichting gegeven, telefonisch en waar nodig ook ter plekke.
Soms waren ook politieke partijen, financiers en gemeentebestuurders daarbij betrokken. Het
telefoonnummer 'kantoor LVGO' werd regelmatig gebeld met vragen van allerlei aard. Waar
nodig werd doorverwezen naar de website of naar andere organisaties.
In september is een groep uit Zweden in Amsterdam op bezoek geweest om te kijken naar
onze manier van werken met wonen van ouderen.
Toegankelijke informatie
Het ledenbestand is opgeschoond en beter toegankelijk gemaakt. Wim Kouwenhoven heeft
de website regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Naar aanleiding van de aanpassing in
de privacy-wetgeving is voor de LVGO en de aangesloten woongemeenschappen een AVGprotocol opgesteld dat ook op de website is geplaatst.
Ten behoeve van stands bij diverse gelegenheden en als korte informatie voor
belangstellenden zijn de folders 'Stappenplan' en 'Een woongemeenschap, is dat iets voor
mij?' ontwikkeld. Deze zijn ook op de website geplaatst. Mensen die geïnteresseerd zijn in
woongemeenschappen en samen iets willen oprichten, kunnen hier gebruik van maken. De
folder ‘Is een woongemeenschap iets voor mij’ kan door bestaande groepen worden benut om
belangstellenden te informeren en met hen te bekijken of een woongroep echt iets voor hen is.
Het bestand met persadressen voor persberichten is opgeschoond en geactualiseerd. Ook is
er een primaire lijst met CPO-begeleiders opgesteld.

2
Naar buiten treden
Op maandag 12 februari is Jaap Wiegers van 02.00 tot 04.00 te horen geweest in een interview op radio 2 over wonen van ouderen en op 18 december op radio 5 voor een kort interview over de voordelen van gemeenschappelijk wonen.
De vereniging heeft de landelijke woongroependag (19 mei) ondersteund en heeft via
Gerard Broeksteeg het Pact voor Ouderenzorg mede ondertekend. Naar aanleiding daarvan
hebben wij ook geprobeerd Kamervragen te laten stellen, maar het antwoord daarop was
teleurstellend zwak.
Verder is er regelmatig kontakt geweest met de LVCW (Landelijke Vereniging Centraal
Wonen) die in de loop van het jaar haar naam veranderde in Vereniging Gemeenschappelijk
Wonen (VGW). Dit is een overkoepeling van woongemeenschappen waarin meerdere generaties samenwonen. Ook met Platform 31 is kontakt geweest.
Opkomen voor belangen van woongemeenschappen
Belangenbehartiging vinden onze leden belangrijk. Daarom hebben we ons ingezet om
ingang te krijgen bij de departementen van VWS en Binnenlandse Zaken, waar Volkshuisvesting tegenwoordig onder valt, Dat is dit jaar goed gelukt.
Het bestuur van de LVGO is uitgenodigd bij bijeenkomsten van het Programma Langer
Thuis, het platform Samen tegen Eenzaamheid, Gabriëlle Verbeek heeft bijdrage geleverd
namens de LVGO op de bijeenkomst van het platform 'Who Cares' en heeft daar contact
gelegd met de Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Dit heeft geleid tot een uitwisseling over
het belang van gemeenschappelijk wonen voor de toekomst van senioren in Nederland en een
interview in Wijzer Wonen. De tijd lijkt rijp om actief naar buiten te treden met dat wat
woongemeenschappen kunnen opbouwen en bieden. Er is in oktober met een stand aanwezig
geweest op Expeditie Begonia over diverse woonvormen. In de eerste jaren werden daar
voornamelijk voorstellen en plannen gepresenteerd, deze (laatste) keer waren het voornamelijk geslaagde projekten. Gabriëlle Verbeek heeft kontakt gehad met en topambtenaren van
VWS over versoepeling van de regeling 'passend toewijzen'. Ook met het ministerie van
VWS is kontakt geweest over betere voorwaarden voor nieuwe woongemeenschappen om te
starten. De LVGO is vervolgens gevraagd om advies te geven over een nieuwe subsidieregeling die de ministeries overwegen voor stimuleren van woongroepen van senioren.
Versterking voor de toekomst
Op 30 mei hield het bestuur een zgn. `heidag' in Amersfoort waarop het funktioneren van
het bestuur en de plannen voor de nabije toekomst onder de loep genomen werden. We
hadden als bestuur behoefte aan aanvulling, met name op het terrein van voorlichting. Ook
wilden we graag een vrouw in het bestuur erbij, gezien de samenstelling van de woongemeenschappen. In de loop van het jaar meldde zich een kandidaat-bestuurslid die zich wel met PR
en communicatie bezig wilde gaan houden. José van Berkum heeft vanuit haar werk veel
ervaring en expertise op het gebied van communicatie. Wij zijn erg blij dat ze deze belangrijke portefeuille op zich wil nemen!

