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Hoe gaat het met de 50-plus
woongemeenschap in Nederland?
Waarom een ledenraadpleging?
Hoe gaat het intussen met de woongemeenschappen en die 50-plussers die er wonen? Lukt het om
nieuwe woongroepen op te zetten? Welke knelpunten komen bestaande groepen tegen? Hoe kijken
woongemeenschappen aan tegen hun situatie op het gebied van zorg en ook de meerwaarde die het
leven met anderen inhoudt? En hoe garandeer je het voortbestaan van de groep?
Dit is de samenvatting van het verslag van de uitkomst van een ledenraadpleging die is uitgezet door
de Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen in de nazomer van 2019 met
de daaraan verbonden conclusies en actiepunten.
Over de LVGO
De LVGO behartigt, ondersteunt en bevordert de belangen van het gemeenschappelijk wonen van
senioren (50-plus). Wij volgen daartoe de maatschappelijke ontwikkelingen, stimuleren en
participeren - binnen onze mogelijkheden - hierin. Het beleid van de overheid, respectievelijk de
ministeries van VWS en BZ, is erop gericht senioren langer zelfstandig te laten wonen. De LVGO
houdt beleidswijzigingen en veranderende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en acteert
hier - waar mogelijk - op.
We ondersteunen onze leden - (bewoners van) woongroepen, (leden van) initiatiefgroepen en
anderzijds geïnteresseerden - bij de vraagstukken en uitdagingen die passen bij de fase en situatie
waarin ze verkeren. We zorgen voor een actieve vereniging met mogelijkheden tot uitwisseling,
‘leren van elkaar’ en kennisdeling en -ontwikkeling rond nieuwe mogelijkheden voor
woongemeenschappen. Zo bevorderen wij dat gemeenschappelijk wonen toegankelijk blijft voor
iedereen, ongeacht inkomen, vermogen en andere persoonlijke omstandigheden of achtergrond.
In het licht van dit alles voert de LVGO actief overleg met landelijke instanties over bijvoorbeeld de
regels rond de sociale huursector en het faciliteren van nieuwe huur- en koopprojecten. We zijn
daarmee voor woongemeenschappen van senioren de landelijke ‘spreekbuis’. Omgekeerd erkent de
landelijke overheid de LVGO steeds nadrukkelijker als gesprekspartner in het formuleren van beleid
rond gemeenschappelijk wonen van senioren.
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Samenvatting, conclusies en actiepunten LVGO
De LVGO is een vereniging waar woongemeenschappen direct lid van zijn en vervult de functie van
belangenbehartiger en spreekbuis. Ook stimuleert de LVGO via kennisuitwisseling en eigen expertise
de bouw van nieuwe woongroepen en de ontwikkeling van de bestaande woongemeenschappen. De
laatste tijd komen er meer en meer signalen dat bestaande woongemeenschappen problemen
ervaren en nieuwe groepen moeilijk(er) van de grond komen. Tegelijk zijn we benieuwd hoe het
staat met de ervaren waarde van deze manier van ‘samen ouder worden’.
Daarom heeft de LVGO zomer 2019 een vragenlijst uitgezet in de achterban, met een zestal thema’s.
Hierbij hebben we voor een belangrijk deel vragen meegenomen uit de ledenraadpleging 2017, zodat
we de ontwikkeling kunnen zijn van knelpunten bij woongemeenschappen.
Dit zijn de belangrijkste uitkomsten en conclusies uit de ledenraadpleging. We bekijken hier ook wat
de LVGO concreet kan doen en bijdragen.

1. Gemeenschappelijk wonen heeft grote sociale meerwaarde
Net als in 2017 laat de ledenraadpleging 2019 zien dat gemeenschappelijkheid voor de bewoners een
grote waarde heeft, waarbij de woongemeenschap als community wordt gezien. Het
gemeenschappelijk wonen is volgens 78% een goed recept om niet eenzaam te worden, om samen
prettig oud te worden, op elkaar terug te kunnen vallen (84%). De kern is: verbonden te blijven met
anderen (voor 97%). Wonen in een woongemeenschap draagt bij aan betekenisgeving en
persoonlijke groei van senioren. Wonen in een woongemeenschap houdt je scherp, volgens 59%.

Sociaal contact
Langer zelfstandig en zelfredzaam leven
Elkaar steunen en helpen
Voorkomen van eenzaamheid
De mogelijkheid levensloopbestendig te wonen
Leuke activiteiten met elkaar ondernemen
Gevoel van veiligheid
Je blijft scherp
Kosten delen van voorzieningen
Samen eten/koken
Elkaar zo nodig zorg geven
Delen van gebruiksapparatuur
Van betekenis zijn voor de buurt
Ecologisch en duurzaam bouwen
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Daarnaast zijn er praktische mogelijkheden en voordelen. De woongemeenschap maakt het mogelijk
langer zelfredzaam te zijn omdat de woningen en de ruimtres levensloopbestendig zijn ingericht. Er is
in toenemende mate bij (nieuwe) projecten de mogelijkheid duurzaam te wonen. Bepaalde kosten
kunnen gedeeld worden.
● Actiepunt
Beleidsmakers en publiek hebben goede, realistische informatie nodig over de voordelen
van gemeenschappelijk wonen.

2. Sociale huurgroepen in de knel door huurderbeleid
De woongemeenschappen met sociale huurwoningen hebben last van de smalle financiële grenzen
voor de toegang tot huurwoningen. Maar liefst 55% van de respondenten ervaart dit als een
probleem in de woongemeenschap. Daaraan gekoppeld ervaart 45% dat men geschikte bewoners
niet kan toelaten voor deze huurwoningen en dat deze afgewezen moeten worden, hoewel beide
partijen dat graag anders zouden zien. Moeite met het vinden van nieuwe (geschikte) huurders komt
bij dan ook bij 38% voor.
Dit is zeer bedreigend voor de woongemeenschappen waar het om gaat. Want het kan leiden tot
uitholling van de groep. Als de groep een wachtlijst heeft met geïnteresseerden die goed passen in
de groep en er graag willen wonen, maar deze mensen niet kunnen worden toegelaten als huurder
omdat zij net iets teveel verdienen, dan wordt het lastig om enige grip te houden op de
woon/leefsfeer. De woningcorporatie gaat lege plekken opvullen door mensen met een urgentiestatus te plaatsen, die niet bewust kiezen voor gemeenschappelijk wonen. Er komen in onze
achterban nu meerdere gevallen voor waarin huurders niet willen bijdragen aan de groep en ook
geen financiële bijdrage betalen in de vorm van contributie van de bewonersvereniging. Het wordt
moeilijker om de huur te betalen van de gemeenschappelijke ruimte. De sfeer in de groep
verslechtert. In laatste instantie leidt het tot sluiting van de woongemeenschap en wordt de
gemeenschappelijke ruimte opgeheven en omgezet in een woning. Waarmee alles wat opgebouwd is
aan community en sociaal kapitaal in een geleidelijk afbraakproces vernietigd wordt.
● Actiepunt
We vinden als LVGO dat dit niet mag gebeuren. Het tij moet gekeerd worden! Bestaande
woongroepen moeten zoveel mogelijk behouden blijven en kunnen bloeien. Hier kan de
woongemeenschap zelf wat aan doen, maar volgens ons zijn de woningcorporaties en de
rijksoverheid aan zet.

3. Participatie nieuwe bewoners in koopgroepen
Net als een aantal huurdergroepen hebben koopgroepen ook een uitdaging om grip te houden op de
samenstelling van de groep. Dit blijkt bij 57% van onze respondenten het geval.
Een tweede uitdaging is het maken van de goede afspraken over het lidmaatschap van de
bewonersvereniging door nieuwe kopers. Bij 44% is dit een knelpunt. Het is mogelijk dat de nieuwe
kopers vooral een eigen woning zoeken en niet echt behoefte hebben om in een woongemeenschap
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te leven en hieraan bij te dragen. Opvallend is trouwens dat dit punt in onze eerder raadpleging in
2017 nog niet zo zichtbaar was en dat dit nu uitgesproken naar boven komt.
Vooral als het lidmaatschap van de bewonersvereniging wordt opgezegd, vervalt er een stukje
sociale binding, terwijl ook het financieel draagvlak voor de woongemeenschap verzwakt. Het lijkt
lastig voor groepen om dit goed in de VvE of op andere manieren te regelen. Tegelijk hebben wij in
de achterban ook woongemeenschappen waar een en ander helder in splitsingsaktes, statuten en
huishoudelijk reglementen is geborgd.
● Actiepunt
Het is belangrijk om voorlichting en advies te geven over de mogelijkheden om te komen tot
goed werkende afspraken, juridische regelingen en contracten. Waarbij het niet mogelijk is
om een ‘standaardcontract’ als de oplossing te presenteren. Er zijn veel verschillende keuzes
te maken en diverse constructies, afhankelijk van de keus voor persoonlijk eigendom of meer
‘sociaal’ eigendom. Hierover willen wij uitwisseling tussen de leden stimuleren en zullen wij
themabijeenkomsten inzetten.

4. Grond en gebouwen voor initiatiefgroepen hard nodig
Van de respondenten van initiatiefgroepen zegt 60% van de respondenten een (groot) probleem te
hebben om aan een locatie te komen. Zij doen er jaren over om grond of een geschikt gebouw te
vinden. Het probleem is in vergelijking met onze raadpleging 2017 alleen maar toegenomen. Dan is
het moeilijk om mensen enthousiast te houden gedurende het hele traject (53%). Dit is heel jammer.

Moeite goede locatie te vinden
Moeite mensen enthousiast te houden
Onvoldoende samenhang groep
Moeite deelnemers te vinden
Gebrekkige samenwerking gemeente
Problemen juridische structuur / uitwerking
Onduidelijkheid mogelijke subsidies
Problemen goede procesbegeleiding
Gebrekkige samenwerking woningcoöperatie
Moeite goede financiële structuur
Financieringsproblemen
Moeite goede overleg- / besluitvormingssysteem
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We hebben de indruk dat in een tijdperk van woningnood veel groepen in Nederland (jongeren,
nieuwkomers, gescheiden mensen e.a.) in de knel zitten. Maar senioren, die een grote woning
achterlaten als zij naar een vaak kleinere woonruimte in een woongemeenschap gaan, maken
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woonruimte vrij voor anderen. En gemeenschappelijk wonen maakt het mogelijk dat ouderen niet of
pas later gebruik maken van zeer dure zorgvoorzieningen (verzorgingshuizen en verpleeghuizen). Dus
is er veel voor te zeggen om ook ten behoeve van goede doorstroming op de woningmarkt senioren
de kans te geven om te bouwen en nieuwe projecten neer te zetten. Het overheidsbeleid in zorg en
wonen zet in op langer zelfstandig wonen. Daar past dan ook bij dat de randvoorwaarden voor eigen
regie door ouderen op wonen en locaties op peil zijn.
Het valt ons verder op dat 27% melding maakt van moeite om een goede procesbegeleiding te
vinden. Ook hier kan de LVGO helpen.
● Actiepunt
Proactief beleid is nodig bij woningcorporaties en gemeenten en landelijke overheid om
initiatiefgroepen de kans te geven een woonproject van de grond te krijgen. Er moeten meer
locaties komen wat er is een grote vraag bij seniorengroepen. Wij willen verder de
initiatiefgroepen praktisch ondersteunen en helpen om ook de groep op te bouwen.

5. Meer kennis over mogelijkheden zorg en hulp
Onze achterban is heel duidelijk. ‘We geven burenhulp aan elkaar, maar geen zorg’ is de opvatting
van 94% van de respondenten. In de meeste woongemeenschappen (81%) regelt iedereen zelf in
principe de zorg. Goede burenhulp is tegelijk erg gebruikelijk en belangrijk, bijvoorbeeld het doen
van boodschappen als iemand ziek is of gebracht en gehaald worden bij ziekenhuisbezoek. Ouderen
in woongemeenschappen steunen elkaar in zorgsituaties actief, met aandacht, zorgzaamheid,
praktische hulp en helpen mee als het moeilijk wordt.
Er zijn in veel woongemeenschappen goede faciliteiten aanwezig, zoals elektrische deuren en een
invalidentoilet. Appartementen zijn geschikt om er langere tijd met professionele zorg in te blijven
wonen. Bij een aantal woongemeenschappen heeft men heldere afspraken over randvoorwaarden.
Bij 33% van de deelnemers is er gedeelde informatie over huisarts, contactpersonen, medicatie in
noodgevallen. Er kan dan adequaat gehandeld worden.
Persoonlijke ondersteuning komt ook voor. Wel 40% van de respondenten geeft aan dat er in hun
groep een systeem van zorgmaatjes bestaat. Mensen die elkaar in geval van nood helpen. Als dit een
vrijwillige keus is, kunnen bewoners zelf bepalen bij wie zij verder willen gaan met zorgtaken. Of van
wie zij hulp willen ontvangen.
De LVGO heeft afgelopen tijd aandacht besteed aan het thema zorg. We zien in de enquête 2019 in
vergelijking met twee jaar geleden meer variatie aan oplossingen die groepen hebben gevonden om
tot goede afspraken over zorg te komen. Tegelijk zien we ook dat bij toename van zorgzwaarte en
scheve leeftijdsverdeling in woongroepen (veel 85-plussers en weinig jongere ouderen) het moeilijk
wordt om in de groep elkaar burenhulp en steun te geven.
● Actiepunt
We blijven als LVGO investeren in dit thema, ook omdat de behoefte aan meer informatie
hierover nog steeds bestaat. We willen dat er nog meer zicht is op de mogelijkheden om met
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zorgsituaties om te gaan. Dit via informatie- en kennisuitwisseling in de vereniging. En ook
met kennispartners ( Hogeschool, Platform 31 e.a.)

6. LVGO is spreekbuis, belangenbehartiger en van elkaar leren
We vroegen de leden wat ze van de taken en activiteiten van de LVGO vinden. Waar is behoefte aan?
De meeste respondenten vinden het nodig dat zij via de LVGO geïnformeerd worden over actuele
ontwikkelingen op het gebied van gemeenschappelijk wonen. Ook het thema ‘zorg’ scoort hoog. Het
gaat hier om interne communicatie en informatie op allerlei gebieden.
Een belangrijke taak voor de LVGO is het opkomen voor de uitdagingen van woongemeenschappen
bij koop en huur. De leden willen graag dat de LVGO zich blijft inzetten op het gebied van
randvoorwaarden (locaties, toegang tot de groep e.d.). Alle respondenten vinden dat de LVGO de
landelijke spreekbuis moet zijn voor problemen van gemeenschappelijk wonen bij departementen,
politiek, gemeenten en woningcorporaties. Het is verder van belang dat de LVGO de plek is waar
leden elkaar kunnen vinden en uitwisselen. Er is waardering voor de wijze waarop dat gebeurt.
● Actiepunt LVGO
We nemen de uitkomst van de ledenraadpleging mee bij het opstellen van beleidsplan 2020 2023 en uiteraard onze overleggen met de ministeries van VWS, Binnenlandse zaken
(Volkshuisvesting) en de koepels van landelijke woningcorporaties en gemeenten.
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