
Wat delen bewoners van woongemeen- 
schappen met elkaar? Dat was het  
thema van twee bijeenkomsten van de 
LVGO. De themamiddag in Assen was 
gericht op delen in algemene zin, het 
middagprogramma van de Algemene 
Ledenvergadering in Utrecht ging over 
het delen van ruimtes. 

De themabijeenkomst in woongemeen-
schap De Linden in Assen werd geopend 
door bewoners en ingeleid door Gabriëlle 
Verbeek. In haar presentatie had ze een 
Loesje-poster opgenomen: ‘Geluk is erg 
onwiskundig, je moet het delen om het te 
vermenigvuldigen’. 

Delen kan dus betekenen dat het meer 
wordt in plaats van minder. En waar kun 
je gemakkelijke delen dan in een 
woongemeenschap? Doen dus?

Gemakkelijker gezegd dan gedaan
Gabriëlle gaf in haar inleiding een mooi 
voorbeeld van de lastige kant van delen. 

Als je iets uitleent aan een ander, heb je 
niet in de hand hoe de ander ermee 
omspringt. Misschien wel wat ruwer dan 
jezelf gewend bent. Of je deelt in een 
beginnende woongemeenschap van alles, 
waardoor er veel verzameld wordt. De 
opruimers willen schoon schip maken, de 
verzamelaars willen bewaren, want je 
weet maar nooit hoe het nog eens te pas 
kan komen. 

Lief en leed
Als het immateriële zaken betreft, ligt 
delen misschien nog wel ingewikkelder. 
Want het delen van persoonlijke zaken,
van lief en leed en van levensverhalen,
vraagt vertrouwen en een gevoel van 
veiligheid. Tijdens de gesprekken hoorde 
ik verschillende ervaringen. De een was 
het vertrouwen in de woongemeenschap 
door teleurstellingen wat kwijt geraakt, 
waardoor ze weinig deelde met groeps- 
genoten. De ander had positievere 
ervaringen.

Vertrouwen
Iemand noemde een aansprekende 
situatie die vraagt om veiligheid en 
vertrouwen. Ter voorbereiding op 
verkiezingen van commissies of werk-
groepen motiveren bewoners eerst 
mondeling waarom ze een andere 
bewoner geschikt vinden voor een 
bepaalde functie: ‘Ik stel voor dat … de 
nieuwe voorzitter wordt, want zij/hij is 
goed in …’. Zo krijgt iedere bewoner de 
kans voorstellen te doen, pas daarna 
volgen schriftelijke verkiezingen. Een 
mooie en leerzame manier om elkaars 
kwaliteiten te benoemen.
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Een gemeenschappelijke ruimte waar menigeen 
jaloers op zal zijn. De PowerPoint presentatie van 
de themamiddag in Utrecht, met meer beeld- 
materiaal, staat op www.lvgo.nl 



Contact binnen en buiten de groep
Of je nu meer of minder deelt met elkaar, 
het delen van een ruimte stimuleert het 
onderlinge contact. In Utrecht zagen we 
heel wat voorbeelden van ruimtes langs- 
komen: ontmoetingsruimtes, tuinen, 
werkplaatsen, logeerruimtes, ateliers of 
fietsenbergingen. De ene wat luxer dan 
de andere, maar ze dienen allemaal 
hetzelfde doel, namelijk gemeenschap- 
pelijkheid. Soms wordt er volop gebruik 
van gemaakt, soms nauwelijks.

Woongemeenschap De Linden in Assen 
deelt de ruimtes ook met buitenleden. 
Deze mensen willen niet gemeenschap- 
pelijk wonen, maar zijn wel  betrokken bij 
de Linden. Zij betalen contributie, werken 
in de tuin en eten mee bij gezamenlijke 
maaltijden in De Salon.

De beste koffie
Om het gebruik van gemeenschappelijke 
ruimtes te stimuleren, gaf een aanwezige 
de volgende tip: zet de beste koffie-
machine in de gemeenschappelijke 
ruimte. En zorg dat niet meteen een hele 
pot hoeft te worden gezet, maar ook een 
enkel kopje mogelijk is. 

Positieve lading
En betekent al dat delen in een woon-
gemeenschap per definitie vermenig-
vuldigen? Maken we elkaar gelukkiger? 
Of wijzer? Wat is ervoor nodig om een 
positief antwoord op de vraag te geven? 
Hangt die vraag wellicht samen met de 
groepssamenstelling? En met het 
toelaten van nieuwe bewoners? Is dat de 
reden dat aanwezigen op de Algemene 
Ledenvergadering veel behoefte hadden 
aan het praten over de kennismakings- 
procedure? Het ene thema kan zo weer 
leiden tot het andere. 

Hoe dan ook, het uitwisselen van 
ervaringen en het geven van tips is altijd 
zinvol. Tijdens het ochtendprogramma 
van de Algemene Ledenvergadering 
ontstond er een positieve lading in de 
zaal. De nieuwe voorzitter werd van harte 
welkom geheten, er was tevredenheid 
over het functioneren van de LVGO en de 
redactie van Wijzer Wonen kreeg 
complimenten. Die positieve lading 
werkte door in het middagprogramma bij 
de gesprekken in kleine groepen. 
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In kleine groepen gingen we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek. Zowel in Assen (zie foto) 
als in Utrecht bleef mijn groepje steken bij de eerste vragen, omdat er ook behoefte was om andere 
dringende kwesties te bespreken. Zo ging het gesprek alle kanten op, maar gedeeld hebben we.


