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Financiën: niet bepaald het meest populaire 

onderwerp als het om gemeenschappelijk 

wonen gaat. Niet voor niets is het vaak lasig 
om een penningmeester te vinden voor het 

bestuur. Tegelijkerijd kun je er niet omheen: 
iniiaiefgroepen én bestaande 
woongemeenschappen hebben geldzaken 

regelmaig op de agenda staan. En ook 
mensen die denken aan verhuizen naar een 

woongemeenschap hebben vaak heel wat uit 

te zoeken op dit terrein.

Themabijeenkomst

In dit nummer van Wijzer Wonen hebben we 

een aantal inanciële aspecten bij de hoorns 
gevat. We zijn te rade gegaan bij de 

penningmeesters van een ‘oude’ en een 

‘jonge’ woongemeenschap. Hoe gaan de 

Dassenburg (Houten) en de Oosterburen 
(Den Bosch) om met inanciële keuzes en hoe 
betrekken zij de bewoners daarbij? Ook doen 

we verslag van de themabijeenkomst Koop in 

woongemeenschap. Voormekaar (Boxmeer) 
en Zuidroos (Diever) vertellen hoe zij zorgen 
dat ook nieuwe kopers acieve leden van de 
woongroep worden. 

Drempel voor iniiaieven
Kennisinsituut Plaform31 zet zich onder 
meer in voor nieuwe woonvarianten voor 

senioren. Uit onderzoek bleek dat inanciën 
een van de belangrijkste knelpunten is voor 

het starten van een nieuw iniiaief. Daarom 
is dit voor hen een belangrijk thema in de 

komende periode. Barbara van Straaten legt 

uit hoe ze dit gaan aanpakken en hoe zij 

iniiaiefgroepen tot steun kunnen zijn. 

Penningmeester LVGO

Natuurlijk interviewden we ook de 

penningmeester van de LVGO. Pietjan 

Siderius zwaait alweer heel wat jaren de 

inanciële scepter van de vereniging, en 
bracht de club uit de rode cijfers.                    

En we vroegen columnist Janny Koops wat 
haar ervaringen zijn met geldzaken in de 

woongroep. Centrum Groepswonen in Den 

Haag komt aan het woord over passend 

toewijzen. 

Gemeentebeleid

In dit nummer starten we bovendien een 

interview-reeks met gemeentes. Wat is hun 

beleid als het gaat om woon-iniiaieven van 
50-plussers? Hoeveel ruimte krijgen mensen 

- leterlijk en iguurlijk - om hun eigen 
plannen vorm te geven? En welke parijen 
spelen daarin nog meer een rol? We 

beginnen in Den Bosch en reizen de komende 

ijd het land door om gemeentes hierover te 
bevragen. 

Van de redacie



Een van de thema’s die Barbara van Straaten 

van Plaform31 onderzoekt, is de 
inanciering van nieuwe woonvormen van 
en voor senioren: ‘Mensen beginnen vaak 

met een droom over hoe ze gezamenlijk 
willen wonen, met de gezelligheid en de 
saamhorigheid die daar bij hoort. Maar voor 

ze het weten, gaat het alleen nog maar over 
een haalbaar exploitaie-model. Je moet wel 
heel gemoiveerd zijn om dan de moed niet 
te verliezen.’

Op het congres ‘Thuis in de Wijk’ in 

Amersfoort zei de Vlaamse Rijksbouwmeester 

onlangs: ‘Langer thuis wonen betekent wat 

mij betret zo snel mogelijk verhuizen’. 
Daarbij verwees hij naar de talrijke senioren 

in België die in een afgelegen boerderijtje 

wonen, ver van alle voorzieningen. Heel mooi 

en landelijk, maar op den duur niet houdbaar. 

En als je te lang wacht, kost de overstap naar 

een meer geschikte woning onevenredig veel 

moeite. 

Doorstroming

Ook in Nederland is de doorstroming van 

ouderen naar een aangepaste woonsituaie 
actueel. De overheid simuleert programma’s 
die nieuwe woonvarianten ondersteunen. Er 

is animo genoeg, dat blijkt keer op keer. Maar 

hoe pak je het aan? Barbara: ‘We hebben 

interviews gehouden met de trekkers van 

ien uiteenlopende wooniniiaieven. 

Daaruit blijkt dat de inanciering, samen met 
locaie, de belangrijkste drempel vormt om 
binnen redelijke termijn een project te 

realiseren. Wij onderzoeken waar dat in zit 

en hoe dat verholpen kan worden. 

De iniiaieven waar wij ons op richten, zijn 
een mix. Alijd met sociale of midden-huur, 
soms gecombineerd met koop. Het kan meer-

generaie wonen zijn, maar in ieder geval met 
een substanieel aandeel van ouderen.’ 

Experise
De investeringskosten voor een project zijn 

hoog. Sichingskosten, projectontwikkeling, 
bouwvergunning, architect, voorinanciering. 
Een gemeenschappelijke ruimte brengt extra 

kosten met zich mee. Voor kleinere, 

pariculiere iniiaieven drukt dat zwaar op 
het geheel. Anderzijds kun je op ruimte 

besparen door voorzieningen zoals een 

logeerkamer te delen. Hoe dan ook moet je 

goed bedenken hoe je al deze aspecten 

onderling verrekent, bijvoorbeeld in de huur 

of in de koopprijs. 

Barbara: ‘Je ziet dat iniiaiefgroepen de 
inanciën niet alijd kunnen overzien. Toch 
kun je er niet omheen. Sommige vinden extra 

experise in hun eigen netwerk, bijvoorbeeld 
een bevriende gepensioneerde bankier of 

inancieel adviseur. Anders is het verstandig 
om goed advies in te kopen.’
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Een goede start

Simuleringsmaatregel versoepeld 
De overheid richt zich met de Simuleringsmaatregel Wonen en Zorg op vitale 55plussers die 
zich bewust voorbereiden op zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Woongemeenschappen in 

spe kunnen aanspraak maken op inanciële ondersteuning bij knelpunten in het hele traject. 
De voorwaarden waaraan een project moet voldoen, is onlangs versoepeld waardoor meer 

parijen en projecten in aanmerkingkomen voor subsidie. Voor meer informaie kijk op www.
rvo.nl/swz. Via deze site is het ook mogelijk om een subsidie-aanvraag in te dienen. Vragen 

over de regeling? Aarzel niet om Frank van der Voort te bellen: 06 27077927.



Gestapelde inanciering
Barbara: ‘Een volgende uitdaging is het 

vinden van een bank die het project wil 

inancieren. Vaak zijn banken niet erg 
toegankelijk voor iniiaiefnemers, het past 
niet in hun standaardprocedure. Als het wel 

lukt, krijg je een hypotheek van veelal 

maximaal 70%. 

Daarom willen we, samen met een 

expertgroep, de mogelijkheden onderzoeken 

van gestapelde inanciering: een combinaie 
van bijvoorbeeld een hypotheek bij de bank, 

crowdfunding, pariculiere inanciering, 
obligaies en andere alternaieven. 

Als een groep de inanciering niet rond krijgt 
of te ingewikkeld vindt, kan samenwerking 

met een projectontwikkelaar of 

woningcorporaie een pragmaische 

oplossing zijn. Daarbij lever je meestal wel 

aan zeggenschap in.’                

Voorbeeldprojecten 

‘Na deze eerste inventarisaie gaan we nu bij 
ien andere iniiaiefgroepen verder de diepte 
in. Uiteindelijk werken we drie 

voorbeeldprojecten uit, met een vastgoed-

exploitaiemodel en een bijbehorend 
stappenplan. We willen alles zo concreet 

mogelijk maken. 

In het najaar organiseren we een masterclass 

over de inanciering van woonvarianten voor 
senioren. Deze staat open voor iedereen en is 

grais. Dit voorjaar komt ook onze verkenning 
op onze site. We willen onze kennis zoveel 

mogelijk delen zodat groepen een goede 

start kunnen maken.’ 

 

Ellie Tap
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Lex van Delden

Plaform31
Barbara van Straaten heet als projectleider 
bij kennisinsituut Plaform31 het programma 
‘Woonvarianten van Senioren’ onder haar 

hoede. Dit programma is geinancierd door 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken waar ook Wonen onder 

valt. Plaform31 voert het uit in 
samenwerking met de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) en Aedes 
(koepel van de woningcorporaies). Barbara’s 
onderzoek zit op het snijvlak van nieuwe 

woonvormen van ouderen en (lichte vormen) 
van zorg. Wat werkt het beste en hoe kun je 

nieuwe iniiaieven helpen om sneller van de 
grond te komen? Daarbij worden 4 

deelthema’s onder de loep genomen: 

inanciering; locaie; samenwerking met de 
gemeente; samenleven in een groep. Op de 

site www.plaform31.nl/woonvarianten-
senioren staat alle informaie. 
Geïnteresseerden kunnen zich daar ook 

aanmelden voor de speciale nieuwsbrief 

Update Wonen en Zorg. 



In de prachige gemeenschappelijke ruimte 
van woongemeenschap Voormekaar in 
Boxmeer is het thema van deze middag het 
koophuis in een woongemeenschap. Gaat 
kopen samen met huren, wat gebeurt er bij 
verkoop, is er nog controle van de 
woongemeenschap op nieuwkomers? 
‘Is een huis van de verkoper of is het van 
de groep?’ stelt LVGO-voorziter Gabriëlle 
Verbeek.

Bij binnenkomst staan koie of thee klaar 
met een stukje gemberboterkoek. Door de 

glazen wanden van de gemeenschappelijke 

ruimte is de mooi aangelegde tuin te 

bewonderen. En het geet ook uitzicht op de 
twaalf appartementen van 

woongemeenschap Voormekaar in Boxmeer. 

Gabriëlle verwelkomt de belangstellenden 

terwijl secretaris Jaap Wiegers de 

administraie voor zijn rekening neemt.

Andere ijden
Sipt op ijd opent de voorziter de 
bijeenkomst. Koopwoningen zijn vooral de 
laatste jaren in opkomst, meent zij. Derig 
jaar geleden waren het vooral sociale 

huurwoningen. In die jaren investeerden 

woningcorporaies in deze sector voor 
50-plussers. Maar die ijden zijn voorbij. 
Corporaies kunnen minder bijdragen, omdat 
de overheid hen aan banden heet gelegd. En 
bovendien zijn 50-plussers kapitaalkrachiger 
geworden en kiezen deze mensen vaker voor 

een koophuis in plaats van een huurhuis, 

aldus  Gabriëlle.

Van wie is de woning?
Die verschuiving geet speciale problemen, 
zegt zij. Wat gebeurt er bij verkoop van een 

woning: is die woning van een erfgenaam of 

is die van de woongroep? Waar moet je als 

groep op leten, hoe regel je een en ander, 
hoe stel je zowel de verkoper als de 

woongroep tevreden? De themamiddag start 

met introducies van woongemeenschappen, 
waarna discussies in kleine groepjes 

plaatsvinden.

Hobbels

In die groepen worden veel vragen gesteld 

over de hobbels die een groep senioren moet 

overwinnen, voordat er sprake kan zijn van 

een bouwproject. Gemeenten die niet staan 

te springen, grondeigenaren, vergunningen. 

Zo vertelt een iniiaiefnemer uit Nijmegen 
dat zijn iniiaiefgroep een stuk grond heet 
gekocht, terwijl er nog geen 

woonbestemming op rust. Opvallend genoeg 

6  Wijzer Wonen, ledenblad van de LVGO

Themamiddag over kopen in een 
woongroep

Een gastvrije ontvangst bij  woongemeenschap 

Voormekaar in Boxmeer.



zijn er ook belangstellenden gekomen, die op 

zoek zijn naar mogelijkheden om ergens in 

Nederland in een woongemeenschap te gaan 

wonen. Een echtpaar uit West-Brabant heet 
het eigen huis verkocht en zoekt nu een 

woongroep om bij aan te sluiten. Waar? Dat 

maakt hen niet veel uit.

Op zoek naar belangstellenden
Daar staat een Nijmeegs project tegenover 

– het heet Toekomstmuziek – waar op een 

stuk grond van 3100 vierkante meter 

appartementen worden gerealiseerd. Het zijn 

ien woningen en een gemeenschappelijke 
ruimte. 

Iniiaiefnemer Jean Peters: ‘Er is een 
schetsontwerp van een architect. De locaie 
is dicht bij het centrum van Nijmegen. Er zijn 

nu vijf woningen bezet en we zijn op zoek 

naar nog vijf belangstellenden.’

Statuten
Een laatste belangrijke opmerking ijdens de 
discussie was de opmerking dat 

woongroepen in statuten kunnen opnemen 

dat kopers verplicht zijn om er ook in te gaan 

wonen. Dit is nodig om beleggers te weren. 

Diverse woongemeenschappen hebben 

bovendien in die statuten opgenomen dat de 

verkoopprijs door een taxaie wordt bepaald. 

Een ip van woongroep Zandroos uit Drenthe 
om aan visiedocumenten, statuten en 

reglementen te werken kwam op de valreep: 

ga met alle leden op kampeerweekend. ‘Rond 

een houtvuurtje, drankje bij de hand, dan 

leer je elkaar goed kennen en bespreek je 

vanzelf die statuten en reglementen’, zegt 

Ans Geerlings van de Zandroos. 

Gijs Korevaar

Lees meer over koopwoningen op pagina 8-9.
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Themabijeenkomst 14 mei:
Goede besluitvorming in de 
woongemeenschap 

De themabijeenkomst in januari in Boxmeer 

was de eerste dit jaar. In februari vond in 

Utrecht een bijeenkomst plaats rond het 

thema Zorg. 

Heel belangrijk voor woongemeenschappen 

en iniiaiefgroepen is een goede interne 
communicaie en een duidelijke manier van 
afspraken maken. Op 14 mei bespreken we 

diverse methoden voor besluitvorming.  

Zoals de consentmethode en principes van 

verbindend communiceren. Wat is belangrijk 

voor draagvlak in woongemeenschappen? 

Hoe krijg en hou je iedereen betrokken?

Met een van de methoden wordt in kleine 

groepjes geoefend. 

Te gast in Culemborg
De middag wordt georganiseerd door de 

LVGO. We zijn te gast bij woongemeenschap 

Het Kwarteel in Culemborg. Gespreksleider is 
Gabriëlle Verbeek, voorziter van de LVGO. 
Ook het EHBO-team (Eerste Hulp Bij 

Ongenoegen) levert een acieve bijdrage. 

Voor wie?
De middag is bedoeld voor bestuursleden 

(met name voorziters) van 
woongemeenschappen en andere bewoners 

die willen bijdragen aan goede 

besluitvorming; voor startende 

woongemeenschappen en iniiaiefgroepen. 

Aanmelden

Meer informaie over deze middag is te 
vinden op de website www.lvgo.nl onder 

LVGO > Agenda. Daar kunt u zich ook 

aanmelden. 
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Van keingbeding, beheersiching 
en woonrecht
Een moeilijke vraag voor 

woongemeenschappen met koopwoningen 
is hoe om te gaan met verkoop. Heet de 
groep iets te zeggen over wie er in het 
vrijkomende huis trekt? Zijn de huizen 
eigenlijk van de woongroep of is het 
individueel bezit? Hoe voorkom je dat de 
doelstelling van de woongroep verdwijnt 
achter de horizon van nieuwkomers? 

Samen wonen zonder je privacy kwijt te 

raken. Op elkaar leten zonder dat het een 
mantelzorgverpliching wordt. Gelukkig zijn 
er voorbeelden te over van plekken in 

Nederland waar dat goed lukt.

Maar wat gebeurt er als er een huis vrij komt 

door overlijden of door opname in een 

verpleeghuis? Er zijn verhalen bekend waar 

het mis is gegaan. Waar nieuwe bewoners 

zich afzijdig houden van de groep, zich 

verzeten tegen de gezamenlijkheid. De 
woongroepen Voormekaar uit Boxmeer en 

Zandroos uit Diever leggen uit hoe zij de 

zaken, ieder op hun eigen manier, hebben 

aangepakt.

Woonrecht bij Voormekaar

De plannen voor de woongemeenschap 

Voormekaar in Boxmeer zijn al in 2001 voor 

het eerst geformuleerd. Al snel is ruimte en 

grond gevonden voor de bouw van twaalf 

appartementen, een gezamenlijke tuin, een 

gemeenschappelijke ruimte en twee ateliers. 

In 2007 is de bouw klaar en kunnen de 

bewoners in hun huis trekken. Het zijn 

allemaal koopappartementen. 

Koosje van der Horst  van Voormekaar legt 
uit: ‘De woonvereniging is eigenaar van het 

hele complex. De bewoners betalen een 

woonrecht. De prijs is gelijk aan de 

taxaiewaarde van het appartement. Bij 
vrijkomen verkoopt de vereniging het 

woonrecht van de lat. De erfgenamen zijn 
niet de eigenaar van de woning maar van het 

woonrecht. Die erfgenamen moeten soms 

even wachten op hun geld tot het 

appartement is verkocht. 

Zeggenschap
Zo heet de gemeenschap zeggenschap over 
wie er komt te wonen. Het moet klikken. De 

nieuwe mensen mogen na de kennismaking 

eerst meedoen met een klussendag, die de 

woongroep een keer per maand gezamenlijk 

houdt. Dat kan tuinieren zijn of 

schoonmaken. Ze zijn welkom bij het  

koiedrinken of kunnen, als ze verder weg 
wonen, komen logeren. De leden van de 

vereniging hebben weliswaar vetorecht maar 

dat is nog nooit uitgesproken.’

Zandroos heet keingbeding
Zandroos in Diever vertelt een ander verhaal. 

De woongroep telt twaalf (sociale) 
huurwoningen en ien koopwoningen. 
Afgelopen zomer is de bouw afgerond en 

hebben de leden van de woongroep hun 

woningen betrokken. De appartementen 

liggen aan de rand van het dorp in een 

uitbreidingsgebied waar meer woningen 

gebouwd gaan worden. Het ligt ook aan de 

rand van het natuurgebied Drents-Friese 

Wold. Het betekende voor 

seniorenwoongroep Zandroos het eind van 

de ontwikkeling die in 2008 met de opriching 
van een vereniging was gestart.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er 

alleen huurwoningen zouden komen, maar 

dat was inancieel een onhaalbare kaart,



aldus Akke Overzet, die samen met Ans 

Geerlings van woongroep Zandroos naar 

Boxmeer is gekomen. ‘De corporaie haakte 
af en we moesten het zelf gaan doen. Dat 

was best ingewikkeld. We moesten een 

hypotheek afsluiten voor de bouw van de 

huurwoningen. De koopwoningen moesten 

een eigen hypotheek krijgen. Een 

beheersiching is de eigenaar van het hele 
gebouw en zorgt voor de verhuur. Een 

splitsingsakte is opgesteld voor de 

koopappartementen. Daarnaast is er een 

vereniging van eigenaren.’

Verplicht lid 

Voor kopers geldt dat het appartementsrecht 

onderdeel is van het gebouw en dat de 

eigenaar lid moet zijn van de woongroep. De 

bewoners moeten ook voldoen aan de 

statuten van de vereniging’, aldus Ans. Het is 

nog niet voorgekomen, maar als een lat leeg 
komt, is dat voor de verhuur geen probleem: 

de vereniging bepaalt wie er mag komen 

wonen. 

Voor de koopwoningen is een ‘keingbeding’ 
opgenomen in de koopcontracten. Ans: ‘Dat 

verplicht eigenaren het eerst aan de 

beheersiching aan te bieden. Als die 
siching het niet kan kopen, omdat er nog te 
weinig geld in kas is, dan moet het worden 

aangeboden aan de leden van de vereniging 

Zandroos. Dat hoet niet iemand te zijn die er 
al woont. Dat kan ook een lid van de 

vereniging zijn die op de wachtlijst staat. 

Tenslote staat in het appartementsrecht dat 
kopers verplicht lid moeten zijn van 

Zandroos. Overigens zijn zowel de huurders 

als de eigenaren lid van de vereniging van 

eigenaren. De huurders hebben alleen geen 

stemrecht als het gaat om inanciële 
kwesies’.

Zo duurzaam mogelijk
Zandroos is zo ekologisch en duurzaam 

mogelijk gebouwd. Warmtepompen, 

zonnepanelen, dus de energierekening is 

laag, aldus Akke. Bang voor leegstand is zij 

niet. ‘Er staan mensen te trappelen om bij 

ons te komen wonen. Aspirant leden betalen 

maar vijf euro per maand en dan mogen ze 

van alle faciliteiten gebruik maken. 

Bijvoorbeeld yogalessen volgen of elke 

vrijdag meedoen als we mantra’s zingen.’

Gijs Korevaar
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De gloednieuwe Zandroos in Diever



De Dassenburg in Houten bestaat al bijna 
derig jaar en al die ijd is het gelukt om 
ruzie en gedoe over inanciën buiten de 
deur te houden. Hoe pakken ze dat aan? Is 
er een gouden ip? En lukt het om bewoners 
te vinden die bestuursfuncies op zich willen 
en kunnen nemen? 

Dieter Versteegh, penningmeester en ijdelijk 
secretaris, woont sinds ien jaar in De 
Dassenburg. Deze woongemeenschap, die in 

1991 is opgericht, bestaat uit 22 sociale 

huurappartementen en telt 29 bewoners. 

Naast huur betalen de bewoners aan 

woningcorporaie Viveste servicekosten en 
een klein bedrag aan verzekeringen, 

waarvoor bepaalde reparaies binnenshuis 
worden uitgevoerd. De binnentuin dient als 

gemeenschappelijke ruimte en de kosten 

voor onderhoud daarvan worden door 

Viveste in hoofdzaak betaald vanuit de 

servicekosten. 

Van handmaig naar Excel
Tot 2009 hield de penningmeester de 

boekhouding handmaig bij. Daarna zete de 
zoon van de toenmalige penningmeester een 

Excel-programma op en daar werkt Dieter, 

met hier en daar een uitbreiding, nog steeds 

mee. 

Aanvankelijk waren niet alle bewoners lid van 

de bewonersvereniging, tegenwoordig 

betaalt iedereen contribuie. Die jaarlijkse 
contribuie is in de loop der jaren verhoogd 
van € 22 naar € 40. Naast die contribuie 
ontvangt De Dassenburg, net als andere 

woongemeenschappen van Viveste, een klein 

bedrag aan subsidie. De groote van het 
bedrag hangt af van het aantal woningen. Bij 

De Dassenburg komt er € 410 binnen.

Extra geld voor de voorzieningenpot
Voor het onderhoud van de binnentuin 

besteedde Viveste € 3.000 per jaar vanuit de 

ontvangen servicekosten. Daarvoor kwam de 

hovenier wekelijks langs. In goed overleg met 

alle betrokkenen hebben de bewoners in 

2011 besloten het onderhoud grotendeels 

zelf te doen. 

De hovenier komt nu nog maandelijks langs 

en de bewoners verlaagden daarmee deze 

kosten tot een € 2.000. Dit heet tot gevolg 
gehad dat alle bewoners jaarlijks een klein 

bedrag terug krijgen van de betaalde 

servicekosten. Een klein deel daarvan wordt 

op vrijwillige basis door hen in een 

voorzieningenpot gestopt. 

----------

De uitgaven van de commissie 

Lief en Leed gaan niet via de 

boekhouding

Bewoners die aciviteiten verzorgen 
declareren hun kosten op een zelfgemaakt 

declaraieformulier. Bedragen onder de €10 
worden meteen uitbetaald, boven dat bedrag 

gaat het via de bank. De uitgaven van de 

commissie Lief en Leed gaan niet via de 

boekhouding. De twee commissieleden halen 

zelf één keer per jaar deur aan deur geld op 
en verzorgen o.a. een bloemetje bij vreugde 

of verdriet.

Jaarvergaderingen
Aanvankelijk vergaderden de bewoners één 
keer per jaar in april. Eerder in het jaar is 

eigenlijk niet mogelijk, aangezien de 

binnentuin tot nu toe nog onverwarmd is. 

Later is daar een tweede vergadering 

bijgekomen in oktober, zodat de (voorlopige) 
begroing voor het komende jaar eerder 
gepresenteerd en besproken kan worden. De 

penningmeester geet inzicht in de 
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De Dassenburg is een open boek
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boekhouding en legt verantwoording af aan

de leden van de bewonersvereniging. De 

kascontroles vinden naar behoren plaats.

Tips van Dieter 

Het zal niemand verrassen, dat Dieter 

'openheid, of zoals dat nu heet transparanie' 
aanbeveelt ter voorkoming van ruzie en 

gedoe. Het relaief eenvoudige en 
overzichtelijke boekhoudsysteem, dat ook 

voor niet-boekhouders begrijpelijk is, 

vergroot die transparanie. Die openheid is er 
ook bij mijn gesprek met Dieter. De mappen 

komen op tafel en geven mij zicht op alle 

cijfers.

Een meer algemene ip betret het externe 
voorziterschap van de bewonersvereniging. 
De Dassenburg heet hier goede ervaringen 
mee. De huidige voorziter, Elske Rietveld, 
betreurde het dat ze door ziekte in de familie 

niet bij het gesprek aanwezig kon zijn. Zij 

woont op redelijk korte afstand van De 

Dassenburg en haar betrokkenheid is groot. 

‘Een externe voorziter is neutraler en kan 
boven de parijen staan, hetgeen voor een 
bewoner van de woongemeenschap lasiger 
is’, aldus Dieter. 

Knelpunten
Een externe voorziter zou ook een oplossing 
kunnen zijn voor woongemeenschappen, die 

geen geschikte bestuursleden kunnen vinden. 

Dat ook De Dassenburg te maken heet met 
dit knelpunt, blijkt wel uit het feit dat Dieter 

naast penningmeester ook ijdelijk secretaris 
is. Weliswaar ondersteunen bewoners hem 

bij die laatste funcie, maar het blijt een 
linke taak. ‘En aangezien ik bijna 80 ben, kan 
ik dit niet eeuwig blijven doen’, concludeert 

hijzelf. 

Tenslote voegt Dieter aan dit knelpunt nog 
een ander toe: ‘Er dienden zich mensen aan, 

die hier graag zouden willen wonen en die wij 

dolgraag in ons midden wilden hebben, ook 

omdat ze bestuursfuncies zouden

kunnen vervullen, maar helaas verdienden ze 

te veel om in een sociale huurwoning voor 

senioren te mogen wonen.' 

Maria Leemreize

Dieter Versteegh: 'Aangezien ik bijna 80 ben, kan ik 

dit niet eeuwig blijven doen.'



Toen Paul zich aansloot bij de 
woongemeenschap in wording, werd hij al 
snel penningmeester. ‘Ik hou van getallen en 
wil een acieve bijdrage leveren. Door in het 
bestuur te ziten, heb ik goed inzicht in alles 
wat er gebeurt. Dat maakt het in mijn ogen 
interessant. Ik heb zelf een 
boekhoudsysteem opgezet, in een veredelde 
Excel spreadsheet. Er zijn ook kant-en-klare 
sotware pakketen te koop, maar dit is veel 
eenvoudiger en goedkoper.’ 

Kredietwaardig
Paul: ‘Het CPO bouwproces was een enorme 

klus, en er waren grote bedragen mee 

gemoeid. Gelukkig had een externe parij de 
eerste begroing opgezet. Maar we stonden 
regelmaig voor onvoorziene meerkosten en 
we hadden zelfs een bezuinigingsronde. Daar 

moet je met z’n allen uit zien te komen. Voor 

ons betekende het onder meer dat de 

gemeenschappelijke ruimte kleiner is 

geworden dan voorzien. 

Die externe parij heet ook voor ons de 
check gedaan of alle groepsleden 

kredietwaardig waren, dat is niet iets dat je 

onderling doet. 

Nu we er wonen (de CPO is overgegaan in 

een VvE) is het rusiger. We hebben een 
onderhoudsplan opgesteld en daar bedragen 

aan gehangen. Overigens is dat deels 

koiedik kijken natuurlijk. Want na hoeveel 
jaar vervang je een lit en wat kost dat tegen 
die ijd? Iedereen betaalt mee om een 
inanciële bufer op te bouwen. Sommige 
kosten gaan per huishouden, andere per 

persoon of per vierkante meter van je huis: 

daar zijn wetelijke regels voor. Tot € 1.000 
kan het bestuur van de VvE zelf beslissen 

over de uitgaven - mits ze in de begroing 
passen natuurlijk - daarboven leggen we het 

voor aan de leden.’

Keuzes maken
‘In de uitgangspunten van onze 

woongemeenschap staat niets over 

geldzaken. Wel over onze besluitvorming. Wij 

hanteren de sociocraische methode, waarbij 
uiteindelijk iedereen instemt met een besluit 

of op z’n minst geen onoverkomelijk bezwaar 

heet. Geldbeheer betekent dat je keuzes 
moet maken. Bijvoorbeeld hoe duurzaam wil 

je bouwen en wat mag dat kosten? Hoeveel 

wil je uitgeven aan de gezamenlijke tuin? Een 

breed gedragen besluit is dan goud waard. 
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Geldbeheer betekent 
keuzes maken

Wie en wat?

CPO: Collecief Pariculier Opdrachtgeverschap. Als groep ben je zelf opdrachtgever voor de 
bouw. 

VvE: Vereniging van Eigenaren. Omvat alle eigenaren, ook de verhuurder. Verplicht waar 

meerdere huishoudens een dak delen. 

Bewonersvereniging: funcioneert naast de VvE. Omvat alle bewoners, ook de huurders. 
Heet een eigen bestuur met penningmeester en begroing, voor onder meer de 
verbruiksgoederen in de gemeenschappelijke ruimte (koie en thee) en de gezamenlijke 
aciviteiten. 
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Commissies

Deze winter zijn we onverwachts 

geconfronteerd met mos-vorming op onze 

wite buitenmuren. Gaan we zelf 
schoonmaken? Laten we het doen? Kiezen 
we voor een (dure) impregnaiebehandeling? 
Als bestuur maken we een voorstel, inclusief 

de inanciële gevolgen, en daar beslissen alle 
leden van de VvE over mee. De aannemer is 

eigenaar van de drie huurhuizen en heet 
daarom drie stemmen. Het ijne is natuurlijk 
dat hij ook veel kennis van zaken heet. 
Verder werken we met commissies, die hun 

eigen budget hebben. Zo hoet het bestuur 
zich niet met iedere kleine uitgave bezig te 

houden.’

Controle

Het bestuur van de VvE stelt jaarlijks een 

begroing op en maakt achteraf een 
Jaarrekening. Een kascommissie controleert 

de boekhouding. De Algemene 

Ledenvergadering keurt dit alles goed. Ook 

dit is wetelijk vastgelegd. Paul: ‘Taken als de 
kascommissie zijn niet populair. Maar het is 

belangrijk om dat te rouleren, zodat iedereen 

weet waar het over gaat en betrokken is.’ 

Ellie Tap

Tips van Paul

•   Hou een waterdichte (inanciële) 
     administraie bij. Zorg dat je bij 
     iedere uitgave een factuur bewaart. 

•   Controleer regelmaig of kosten nog 
     binnen de begroing vallen en of de 
     inkomsten kloppen.

•   Maak een afspraak met de bank dat 
     betalingen alijd door twee personen 
     goedgekeurd moeten worden. Zet dit 

     soort belangrijke afspraken in de 

     statuten. 

•   Zorg bovendien dat minimaal twee 
     mensen overal toegang toe hebben 

     en het boekhoudsysteem begrijpen. 

     Iemand kan alijd onverwachts uitvallen. 
•   Bewaar ook andere esseniële documenten, zoals statuten, afspraken met de bank en
     verzekeringscontracten op een veilige en vindbare plek. Liefst digitaal, achter een goed

     wachtwoord. Spreek af wie toegang heet tot vertrouwelijke gegevens (AVG). 
•   Maak een goede (digitale) back-up en controleer die back-up.  
•   Op zoek naar een nieuwe penningmeester? Begin vroeg en werk iemand eerst een ruime
     periode in als algemeen lid van het bestuur. 

•   De boekhouding is makkelijk uit te besteden. Dat kost wel geld. Zorg dat je regelmaig
     overleg hebt met de boekhouder, zodat je weet hoe je er als groep voorstaat.

•   Wees transparant naar je medebewoners. 

Paul van Rossem voor woongemeenschap de Oosterburen 

in Den Bosch. 



Column:
Geld, de ziel van de negoie
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‘Over mijn portemonnee heet niemand wat 
te zeggen, daar beschik ik alleen zelf over’, is 
een bekende opvaing. Daarom kan op een 
vergadering  het punt ‘inanciën’ nogal eens 
verschil van mening geven. Geld is natuurlijk 
een belangrijk onderwerp, want zonder dat 
begin je niets, ‘geld is de ziel van de negoie’, 
zoals een oud Nederlands gezegde luidt. 

Toen wij in 1985 plannen maakten om een 

plek te zoeken waar we met vier echtparen 

konden wonen, was de vraag naar inanciële 
haalbaarheid een hele belangrijke vraag. 

Onze inkomens waren heel verschillend en 

daarmee ook de mogelijkheden om te 

kunnen investeren in de bouw van huizen en 

in het gemeenschappelijk deel. We kozen 

ervoor om een verdeelsleutel te hanteren op 

basis van het belastbaar inkomen.

We kregen de kans om een boerderij met een 

stuk grond te kopen. Het  terrein werd in vijf 

stukken verdeeld. Voor ieder gezin ruimte 

voor een huis met een tuin, door iedereen 

zelf geinancierd. En één deel voor het 
gemeenschappelijke bezit: de Deel, onze 

gemeenschappelijke ruimte en de rest van 

het terrein. Die verdeelsleutel bleek het 

goede model te zijn toen we de kosten 

moesten verdelen van dat collecieve bezit.

Gelijkijdig met de koop van de boerderij 
hadden we de vereniging  

‘Woongemeenschap De Kamp’ opgericht en 
een bestuur samengesteld. We moesten naar 

de bank om geld te lenen voor het 

verbouwen en inrichten van de Deel en het 

geschikt maken van het terrein. Het punt 

‘inanciën’ werd dan ook een vast punt op de 
agenda van iedere vergadering. Want ook de 

exploitaie kost geld. Die kosten waren voor 

iedereen gelijk, we gebruiken  allemaal 

hetzelfde terrein en dezelfde 

gemeenschappelijke ruimte.

Als iemand van ons de Deel gebruikt om een 

verjaardag te vieren, een vergadering te 

houden of wat ook, dan betalen we daar een 

klein bedrag voor. De reden is dat de één 
vaker de Deel gebruikt voor eigen aciviteiten 
dan de ander. We verhuren ook aan anderen 

met de restricie dat een van ons de huurders 
kent, we hebben geen zalencentrum voor het 

hele dorp. Verder is er een kleine 

kantoorruimte die verhuurd wordt aan 

zzp-ers. Op deze manier zijn de 

gemeenschappelijke kosten hanteerbaar. 

----------

We kozen ervoor om een 

verdeelsleutel te hanteren op basis 

van het belastbaar inkomen

De penningmeester heet vanaf het begin 
jaarlijks gezorgd voor een inancieel overzicht 
en een begroing. De kascontrole  wordt 
uitgevoerd door een van ons en door iemand 

van buitenaf. Door alles goed te regelen 

hebben we zelden een probleem over het 

onderwerp ‘inanciën’. Dat is heel ijn, we 
kunnen al onze aandacht richten op wat 

werkelijk belangrijk is. En dat is toch hoe we 

met elkaar wonen en op elkaar betrokken zijn 

met alles wat er gaande is in het leven van 

alledag.

Janny Koops



Wijzer Wonen volgde via de kroniek van 
Gabriëlle Verbeek de afgelopen jaren de 
ontwikkeling van project de Oosterburen. 
Op de voormalige velden van FC Den Bosch 

staat nu een prachig complex van 11 
koopwoningen en 3 huurwoningen, met een 
gemeenschappelijke huiskamer en 
binnentuin. Met veel aandacht voor elkaar 
en voor de wijk. De Oosterburen is 
ontwikkeld in Collecief Pariculier 
Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor onze nieuwe serie over de 

gemeentelijke betrokkenheid bij 

gemeenschappelijk wonen 50plus vragen we 

Wethouder Roy Geers, van Wonen, 

Ruimtelijke Ordening en Paricipaie, hoe die 
betrokkenheid er in Den Bosch uit zag bij de 

realisaie van de Oosterburen. En wat de 
gemeente kan doen om gemeenschappelijk 

wonen door senioren te ondersteunen. 

Woondromen realiseren

Roy Geers is zelf  betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van de Oosterburen, een project 

dat hij overnam van zijn voorganger. Het ligt 

in een groter wijkproject ‘Vrij Spel’ waar 

mensen op verschillende manieren de 

gelegenheid kregen hun woondromen te 

realiseren. Geers bij de opening van de 

Oosterburen: ‘Wij hadden sportvelden 

beschikbaar in Vrij Spel, jullie hadden de 

woonwensen en dat hebben we bij elkaar 

gebracht’. Hij heet de samenwerking met de 
Oosterburen beleefd als een intensief en 

dankbaar project.   

De gemeente Den Bosch heet meer ervaring 
met collecief (ver)bouwen samen met 
senioren. Een voorbeeld daarvan is het 

project Gelderse Dam, waar een oude R.K. 
Meisjesschool is omgebouwd tot ien 
levensloopbestendige appartementen.
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Zonder Gemeente Den Bosch geen 
Oosterburen 

Wethouder 

Roy Geers, van 

Wonen, 

Ruimtelijke 

Ordening en 

Paricipaie in 
Den Bosch
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Partner was hier de ‘school voor 

gevorderden’, een groep zeer gemoiveerde 
bewoners. Ze wonen er nu zelfstandig, in 

goed nabuurschap met elkaar. Bijzonder is 

dat de monumentale waarden van het 

gebouw bewaard zijn gebleven.  

Durf los te laten  
Roy Geers: ‘Beslissend is, dat je als gemeente 

durt los te laten. Voorop staat wat 
iniiaiefnemers zelf willen. Vervolgens ga je 
als er een gelegenheid en locaie is na hoe je 
dat project mogelijk kan maken. Daarvoor is 

een team nodig van ambtenaren ‘met lef.'

Hun opdracht is om het project te faciliteren 

met de regelgeving als gereedschap. Daar is 

wel meer menskracht voor nodig dan voor 

een normale planbegeleiding. Essenieel was 
ook dat de iniiaiefnemers zelf de 
ontwikkeling van het project konden doen, 

met hulp van een goede CPO-begeleider 

zoals in dit geval adviesbureau Kilimanjaro 
Wonen.  

Sociaal kapitaal 

Groot voordeel van deze manier van werken 

is, dat de leden van de woongemeenschap 

zeer intensief bij de ontwikkeling zijn 

betrokken en een visie vormen over beheer, 

zorg voor elkaar en hun plek in de wijk. Dat 

levert een hecht sociaal netwerk op dat 

bijdraagt aan de ontwikkeling van de wijk op 

de langere termijn. Dit sociale kapitaal is een 

duidelijk voordeel ten opzichte van 

bijvoorbeeld de variant van een ontwikkelaar 

die een goede passende woning ontwikkelt 

en er pas later bewoners voor zoekt. 

Overigens zijn bij Geers ook dit soort 

projecten van harte welkom: lang niet 

iedereen kan de energie en de ijd opbrengen 
om zelf te ontwikkelen.

Ook wooncorporaies als partner 
Geers waardeert het dat de Oosterburen zelf 

sociale huurwoningen heet ontwikkeld. De 
wooncorporaies in Den Bosch hebben 
uiteindelijk niet deelgenomen. Wellicht 

omdat ze later betrokken werden, of omdat  

een paar verspreide woningen niet handig 

zijn voor het beheer. 

Maar de discussie hierover heet wel een 
bewustwordingsproces op gang gebracht. Dat 

is al zover gegaan dat woningbouwcorporaie 
Zayaz aan de slag is gegaan met een collecief 
van betrokken Bosschenaren, de voormalige 

krakers van een buurthuis. Op de plek van 

het buurthuis komt binnenkort de 

Boschgaard, een duurzaam  woon-werkpand 

in collecief zelbeheer met woningen, 
werkruimten en een ruimte voor de buurt. 

Uiteraard met facilitering door de gemeente.

Misschien kan zo'n samenwerking op andere 

plekken herhaald worden. De gemeente is 

graag bereid om nieuwe iniiaieven voor 
gemeenschappelijk wonen te ondersteunen, 

als het project past op de locaie en in de 
omgeving.      

Art Touw

Tips van Roy Geers voor collega's in andere steden: 
•   Durf als gemeente los te laten als je iniiaieven tegenkomt met energie en veel eigen
     verantwoordelijkheid. Probeer die de gelegenheid te geven hun woondromen uit te laten

     komen.

•   Als je het idee krijgt dat je samen met die groep wat kunt ontwikkelen, zorg dan voor een
     goede facilitering door het juiste gedreven team.

En voor iniiaiefnemers: 
•   Ga vooral ook zelf op zoek naar mogelijkheden en locaies. Vaak kent de gemeente niet alle
     mogelijkheden!
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Intussen wonen we een jaar in 
woongemeenschap de Oosterburen. We 
hebben ons genesteld in de gloednieuwe 
wijk, met onze tuinen en de buren. Een jaar 
geleden nog waren de wegen provisorisch 
aangelegd en kwamen we aan temidden van 
zand, modder en bouwtroep. 

Het begint in onze buurt heel leebaar te 
worden. Met een parkje en een groenstrook 

waar de gemeente wilde bloemen heet 
gezaaid. Ik ben erg benieuwd hoe het er in 

het voorjaar zal uitzien! We vieren ons eerste 

jaar met een etentje in een prima restaurant 

op loopafstand van de woongroep. Samen 

genieten van het eten, het gesprek en van 

wat we hebben opgebouwd. 

Evaluaie
Het is ijd voor een evaluaie en dat gebeurt 
via de bewonersvergadering. Vooraf krijgt 

iedereen vragen om te beantwoorden. Over 

het gezamenlijk huishouden, de tuinen, de 

gemeenschappelijke ruimtes en onze 

vergaderingen. Wat gaat goed en wat kan 

beter? 

Uit de reacies blijkt dat er heel veel heel 
goed gaat.  We zijn dik tevreden over de 

manier waarop er wordt schoongemaakt. De 

vuilnisbakken worden netjes geleegd, de 

containers schoongespoten. Sommige 

mensen willen daar een hoge drukspuit voor, 

maar de meesten vinden dat dat al prima 

gaat met de tuinslang. 

Planten vervangen

Ook over het onderhoud van de tuin zijn we 

het helemaal eens met elkaar. Geweldig hoe 

dit gaat! Er moeten wat planten vervangen 

worden die het niet gered hebben. En er is 

behoete aan een insectenhotel en een 
vogeldrinkplaats. Onze gemeenschappelijke 

ruimtes mogen nog wat meer aangekleed en 

gezelliger worden. En we hebben een iets 

meer inzichtelijk systeem nodig voor de 

bezeing en reservering van de 
ontmoeingsruimte. De sensoren van de 
verliching in de ietsenstalling werken niet 
opimaal. Soms sta je opeens in het donker. 
Dat kan beter afgesteld worden. Er zijn nog 

genoeg verbeterpuntjes te vinden.

----------

Onze gemeenschappelijke ruimtes 

mogen wat meer aangekleed en 

gezelliger worden

Rapportcijfer
Over ons wonen in de woongemeenschap 

bestaat grote tevredenheid. Gemiddeld 

geven we als groep een rapportcijfer 9 aan 

onze woongemeenschap. Sommigen voelen 

zich bevoorrecht om hier te mogen wonen. 

Er is blijdschap met de manier van wonen en 

met elkaar omgaan. De één wil nog wat meer 
doen en bijdragen volgend jaar. De ander wil 

juist wat meer afgrenzen en keuzes maken. 

We spreken ieder uit wat we willen delen. Er 

worden ips gevraagd of gegeven. Er is de 
behoete om gezien en gehoord te worden. 
Waarbij we uitspreken dat goed luisteren 

naar elkaar in onze bijeenkomsten belangrijk 

is. En we de consentmethode, met 

besluitvorming in rondjes, erin willen 

houden. Zo kunnen we gedragen besluiten 

blijven nemen. 

Wensen voor het nieuwe jaar worden in een 

wensboom gehangen. Op naar een nieuw 

gelukkig en hopelijk gezond jaar voor de 

Oosterburen!

Gabriëlle Verbeek

Dit is de laatste kroniek van de Oosterburen 

in Wijzer Wonen. Deze woongroep blijven 

volgen? Kijk op www.oosterburendenbosch.nl

Hoe kijken we naar ons eerste jaar?



Trouwe lezers van Wijzer Wonen kennen 
Centrum Groepswonen in Den Haag van 
eerdere arikelen. Omdat dit de enige 
organisaie is die in opdracht van een 
gemeente werkt aan het bevorderen van 
gemeenschappelijk wonen, bespreken we 
met directeur Terry van der Heide nog eens 
het hele werkveld.  
 

De woonsituaie van Terry in het Regentesse-
kwarier lijkt wel wat op een vorm van 
groepswonen. In de schuing van haar tuin 
zit een deur naar de buren. Vroeger ging haar 

schoonmoeder (Terry woont in het ouderlijk 

huis van haar man) via die deur oppassen op 
de buurkinderen. Later gingen de 

buurkinderen door dezelfde deur om voor 

hun inmiddels bejaarde buurvrouw te zorgen. 

Tegenwoordig doet de huiskamer van Terry 

dienst als een soort gemeenschappelijke 

ruimte voor buurtevenementen.

Voor het Centrum Groepswonen werkt Terry 

met haar collega's Anne Vahl, Joke Junger en 

Marjan Kruijdenberg aan allerlei vormen van 
gemeenschappelijk wonen. Zij ondersteunen 

bestaande en nieuwe groepen en zijn het 

stedelijk kenniscentrum voor groepswonen. 

Veel belangstellenden voor groepswonen 

komen af op de maandelijkse 

voorlichingsbijeenkomsten. Ook worden 
belangstellenden die willen huren door 

Woonnet, het verdeelsysteem van sociale 

huurwoningen in de regio Den Haag, 

verwezen naar het centrum. Ook mensen die 

willen kopen voor gemeenschappelijk wonen 

zijn welkom voor info over de mogelijkheden 

in de stad.

Service bij passend toewijzen
‘De selecie van nieuwe bewoners is een 
voorspelbare bron van conlict’. Dit stond in 
2017 in een onderzoek naar woongroepen
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Groepswonen in opdracht

In appartementen- 

complex Harvest in 

Den Haag wonen de 

groepsleden 

gespikkeld, dat wil 

zeggen verspreid 

over het gebouw. 
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door Centrum Groepswonen i.o., Vesia en 
PEP. Dit heet alles te maken met het passend 
toewijzen; iets dat bestaande woongroepen 

als een probleem ervaren. Het centrum 

werkt, in nauwe samenwerking met de 

Haagse woningcorporaies en SVH (Sociale 
Verhuurders Haaglanden) aan een nieuwe, 
extra service voor woongroepen om het 

passend toewijzen juist in hun voordeel te 

laten werken. 

Bestaande groepen worden in kaart gebracht 

zodat belangstellenden, als er woningen 

beschikbaar komen, gemakkelijk kennis 

kunnen maken. Een groep die nieuwe 

bewoners zoekt, kan een advertenie bij 
Woonnet Haaglanden plaatsen over de 

woningen en voorzieningen, over de groep 

zelf en over de inkomensvereisten. 

De groep regelt zelf de kennismaking en de 

selecie. De woningcorporaie neemt in 
principe de keuze van de groep over. Zo 

hebben de bestaande groepen gelegenheid 

hun groep vitaal te houden, en weten nieuwe 

bewoners wat ze van de groep kunnen 

verwachten. 

Nieuwe iniiaieven.
Een belangrijke taak van Centrum 

Groepswonen is zorgen dat er nieuwe 

woongroepen en locaies voor woongroepen 
ontwikkeld worden. Op dit moment verkeert 

een iental iniiaieven in verschillende 
prijsklassen in verschillende ontwikkelstadia. 

Een mooi voorbeeld is Villa Futura. Dat is een 

toekomstgericht concept voor een 

woongroep van circa 20 koopwoningen met 

maximale duurzaamheidsambiies. 

Het centrum brengt ontwikkelaars graag in 

contact met belangstellenden, op 

voorwaarde dat er serieus gewerkt wordt aan 

een vorm van groepswonen. Hoewel 

gemeenschappelijk wonen een trend is, blijt 
het een uitdaging om parijen van de 
meerwaarde van dit soort woonconcepten te 

overtuigen. Het centrum zoekt zelf ook naar 

parijen die bepaalde groepswoonwensen 
kunnen helpen ontwikkelen. Bij de 

woningcorporaies ziet Terry na een periode 
van wat mindere belangstelling nu een 

omslag om iniiaieven op te pakken.

Bijdrage aan beleidsvorming 

Met het recente rapport van de commissie 

Wouter Bos en de Taskforce Wonen en Zorg 

staan de gemeente en de regio voor de 

opgave om beleid te ontwikkelen voor 

wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de 

komende ien jaar. In de recente woonvisie 
van gemeente Den Haag staat groepswonen 

al genoemd als een interessante 

ontwikkeling. 

Met diverse gemeenteraadbrede moies over 
groepswonen krijgt het centrum de 

belangrijke taak om rond groepswonen aan 

de beleidsvorming bij te dragen. Uitbreiding 

van het werk naar andere gemeenten binnen 

de regio Haaglanden zou daar goed bij 

passen omdat het door bewoners als één 
woongebied wordt beleefd. Het centrum 

werkt nu al voor de gemeente Westland aan 

de ondersteuning van woon-iniiaieven voor 
groepen.    

Maatschappelijke winst werkt
Als succesfactoren noemt Terry in de eerste 

plaats de relaie die het Centrum 
Groepswonen heet met bestaande en 
nieuwe iniiaieven. Verder de samenwerking 
met woningcorporaies en andere 
ontwikkelaars, gekoppeld aan 

iniiaiefnemers en locaies. Daarbij komt de 
onahankelijke posiie, de goede relaie met 
de gemeente Den Haag en vooral de 

maatschappelijke winst die je met vormen 

van gemeenschappelijk wonen kunt bereiken.

Art Touw
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Beste Buur Braassem
Bij een groep inwoners van de gemeente 
Kaag en Braassem is het idee geboren om 

een kleinschalig project ouderenwoningen 
te realiseren. Van een iniiaiefgroep naar 
een vereniging in opriching, van een 
naamloos idee naar het project Beste Buur 
Braassem, van een oude tuinbouwkas naar 
acht nieuwbouwwoningen aan de rand van 
het Braassemermeer.

Als voormalig poliiek verslaggever weet ik 
dat je een bestuurder niet koud moet 

overvallen met een plan, een idee of een 

voorstel. Eerst sonderen, heet dat. Nadat het 

idee bij de iniiaiefnemers voor een project 
ouderenwoningen is geboren, dus niet 

klakkeloos naar het gemeentehuis, maar 

eerst via een omweg informeren hoe het 

college van Burgemeester en Wethouders 

daar tegenover staat. 

Burgeriniiaief
Want onze mooie gemeente – net ten 

noorden van Leiden aan de rand van wat 

eens het Groene Hart was – heet niet zo’n 
heel goede reputaie als het om 
burgeriniiaieven gaat. Zo’n ien jaar geleden 
is al eens geprobeerd een project voor 

ouderen te starten. Dat is vastgelopen op 

tegenwerking van gemeentelijke zijde. En in 

een aanpalend dorp, ook onderdeel van 

gemeente Kaag en Braassem, zijn ze al jaren 
en jaren bezig om een project rond te krijgen.

Wij zijn dus gewaarschuwd.

----------

De wethouders staan welwillend 

tegenover ons idee

Maar al snel krijgen we te horen dat de 

wethouders zeker welwillend staan 

tegenover ons idee. Er is dan ook wel wat 

veranderd de afgelopen ijd. Vergrijzing 

neemt toe, er worden overal iniiaieven voor 
ouderenwoningen ontplooid en de doelgroep 

wordt steeds asseriever. 

Uitbreidingsplan

Dat geldt zeker ook voor onze gemeente. 

Bovendien heet Kaag en Braassem in 
tegenstelling tot de omliggende gemeenten 

geen gebrek aan bouwgrond. Er ligt een 

enorm uitbreidingsplan, waarvan al enkele 

bouwfasen klaar of bijna klaar zijn. 

En wat ziet de oudere man of vrouw daar in 

de nieuwbouwwijk Braassemerland? Een 

schier eindeloze rij eengezinswoningen vol 

blije, jonge gezinnen. Maar geen enkel lid van 

de grijze golf te zien. Een voorziening voor de 

ouder wordende mens is er niet. Bij onze 

komst op het gemeentehuis worden we dan 

ook onthaald door een hoge ambtenaar met 

de woorden: ‘Wij zaten op jullie te wachten'.

Op het juiste moment
Al onze voorbereidingen - beleidsnoiies 
lezen, internet afspeuren naar relevante 

stukken van de rijksoverheid, 

subsidiemogelijkheden napluizen - blijken 

overbodig. De gemeente wil graag een deel 

van de nieuwbouw door CPO’s (collecief 
pariculier opdrachtgeverschap) laten 
uitvoeren, maar tot ons iniiaief heet nog 
niemand zich gemeld. Wij blijken op het 

juiste moment op de juiste plaats te zijn. De 

eerste stap op weg naar een 

woongemeenschap voor ouderen in de 

gemeente Kaag en Braassem is gezet. Er 
zullen er nog heel wat moeten volgen 

voordat de eerste paal kan worden geslagen.

Gijs Korevaar 

Vereniging Beste Buur Braassemermeer

Dit is de start van een nieuwe kroniek over 

een woongemeenschap in opriching. 
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Woongroepen: booming business
De LVGO heet te maken met een groeispurt. 
Dagelijks melden zich nieuwe leden aan. 
Van een noodlijdende club in 2013 is de 
vereniging uitgegroeid tot een bloeiende, 
acieve vereniging voor woongroepen van 
ouderen. Niet verwonderlijk, denkt 
penningmeester Pietjan Siderius. 
‘Woongroepen zijn booming’.

Aan de lange tafel van woongroep 

Doorzeters in Amsterdam vergadert het 
landelijke bestuur van de LVGO. Aciviteiten 
passeren de revue, de verbouwing van de 

website en nog veel meer gaat over tafel. 

Ook het feit dat er steeds meer leden bij 

komen, trekt de aandacht. Zou er niet een 

‘welkomstdag’ voor die nieuwe leden kunnen 

worden gehouden, vraagt voorziter Gabrielle 
Verbeek zich af. De bestuursleden zijn het er 

al snel over eens en het idee zal worden 

uitgewerkt.

Klein dorp in Friesland

Het bestuurslid dat over die toename van het 

ledenbestand is begonnen, is 

penningmeester Pietjan, gepensioneerd 

accountant. Hij gaat over de cijfers van de 

vereniging, over het geld, de reserves, de 

contribuie. Pietjan woont in een klein Fries 
dorpje. Niet in een woongroep. ‘Nee, ik woon 

niet in een woongroep, maar in een klein 

dorp in Friesland is het net alsof je in zo’n 

woongemeenschap woont’. 

Maar hoe is hij dan als penningmeester bij de 

LVGO terecht gekomen? Pietjan legt uit dat 

hij in 2013 als prakiserend accountant is 
gevraagd door het toenmalige bestuur van de 

LVGO om een jaarverslag te maken. ‘De 

secretaris van de vereniging vroeg mij om dat 

jaarverslag te maken. Het bestuur van de 

vereniging kwam er niet uit door problemen 

met de inanciën. Ik heb dat jaarverslag 
geschreven en gepresenteerd ijdens de 

jaarvergadering. Daarna ben ik door het 

bestuur gevraagd penningmeester te 

worden’, vertelt hij.

In die jaren leed de vereniging jaarlijks een 

fors verlies. ‘Het ging hollend achteruit’, 

herinnert Pietjan zich. Hij vervolgt: ‘Er werd 

meer uitgegeven dan er aan inkomsten 

binnen kwam en dat is nooit goed. Het was 

een overblijfsel van de ijd dat de LVGO een 
forse subsidie van het rijk kreeg. Zo’n ton per 

jaar. Daar was het uitgavenpatroon op 

afgestemd. 

Dat veranderde niet toen na de crisis van 

2008 die subsidie werd afgebouwd naar nul. 

De club moest de eigen broek ophouden en 

dat lukte niet. We hebben daarna link in de 
kosten gesneden. We huurden een kantoor in 

Utrecht, dat hebben we afgestoten. We 

vergaderen nu als bestuur bij de 

woongemeenschappen in het land. Beter 

voor de verhouding met de leden en 

goedkoper’.

Pietjan Siderius, penningmeester van de LVGO



Tarieven LVGO 2020

Onderstaande tarieven voor 2020 legt het bestuur voor aan de Jaarvergadering. De nieuwe 

prijzen betekenen een prijsverhoging van 5% (afgerond). Op www.lvgo.nl vindt u na de 
Jaarvergadering de deiniief vastgestelde tarieven. 

Abonnement Wijzer Wonen € 32

Lidmaatschap:

Individueel niet in WG*  € 27

Individueel in WG  € 22

Iniiaiefgroep   € 91
Samenwerkingspartner  € 27

*Woongemeenschap

Woongroep 1 t/m 9 eenh** € 65

Woongroep 10 t/m 15 eenh € 85

Woongroep 16 t/m 20 eenh € 106

Woongroep 21 t/m 25 eenh € 125

Woongroep 26 t/m 30 eenh € 145

Woongroep 31 t/m 50 eenh € 167

Woongroep meer dan 50 eenh € 187

**Eenheden

Low budget
De vereniging houdt alle aciviteiten nu ‘low 
budget’, stelt Pietjan. Voor themadagen 

wordt een eigen bijdrage gevraagd, minder 

dure locaies voor de algemene 
ledenvergadering en een kleine verhoging 

van de contribuie, hebben de vereniging er 
samen met de aanwas van nieuwe leden 

boven op geholpen. Pietjan: ‘We moeten 

nooit meer uitgeven dan er binnenkomt. Als 

er geen rek zit in de inkomsten, dan moet je 

snijden in de uitgaven. Als dat niet kan, is de 

vereniging niet langer levensvatbaar. Zover is 

het bij ons niet. We schrijven nu weer een 

kleine plus in de begroing’.

Groei rond de grote steden

Die plus is niet alleen bereikt door 

bezuinigen. Het is ook een logisch gevolg van 

de toegenomen belangstelling voor 

woongemeenschappen. Pietjan ziet die groei 

sterk toenemen. ‘In Friesland is het geen 

frequent fenomeen, maar vooral in de 

Randstad is het booming. De meeste nieuwe 

leden van de LVGO, zowel woongroepen, 

iniiaiefgroepen als individuele leden, wonen 
rond de grote steden Utrecht, Amsterdam, 

Den Haag’.

Gezinsverband
Waardoor is die toename juist het afgelopen 

jaar zo snel gegaan? Dat kan toch niet alleen 

het gevolg zijn van de nieuwe subsidie die het 

rijk heet ingesteld voor de aanloopkosten? 
En de vergrijzing van de samenleving is toch 

al ijden aan de gang? Pietjan heet wel 
ideeën over de ontwikkelingen. ‘Waarom de 

Randstad? In de steden is minder 

samenhang, mensen zijn bang voor de 

eenzaamheid van de oude dag. Het is een 

behaaglijk idee dat er mensen om je heen 

zijn die hand- en spandiensten kunnen 

verrichten. Even een boodschap meenemen 

als je iets bent vergeten. De vriendschap in 

de groep. Het veilige gevoel. Het idee dat je 

er niet helemaal alleen voor staat’.

De wens om woongroepen te vormen, is 

mogelijk ook het gevolg van het feit dat 

gezinsverbanden losser zijn geworden. ‘De 

kinderen wonen niet meer in de buurt. De 

wereld is kleiner geworden en mensen 

werken verder weg. Het oude gezinsverband 

is weg’, aldus Pietjan.

Gijs Korevaar
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Geheel vernieuwde website
De website www.lvgo.nl is binnenkort geheel 

vernieuwd. Via een overzichtelijke indeling 

vinden zowel starters als bewoners een schat 

aan informaie over gemeenschappelijk 
wonen. Een stappenplan om zelf te gaan 

bouwen, ips voor een goed onderhoudsplan 
en de groepsinanciën, verhalen van 
bewoners over hun gezamenlijke aciviteiten. 
Natuurlijk is er een lijst van bestaande 

woongemeenschappen en iniiaiefgroepen. 
Ook vindt u oproepjes van groepen die 

nieuwe bewoners zoeken of plek hebben op 

de wachtlijst. En u leest er alles over de 

dienstverlening van de LVGO. Via de website 

kunt u uiteraard lid worden, zodat u de 

aciviteiten van de vereniging steunt en 
proiteert van tal van voordelen. Bezoek dus 
onze site en laat ons weten wat u ervan 

vindt! Kijk gelijk even of u als lid goed met uw 
groep vermeld staat. Een goede vermelding 

maakt u beter zichtbaar! 

Wisselingen in de redacie
De redacie van Wijzer Wonen heet enkele 
veranderingen ondergaan. Peter Leenhouts 

en Aleid van Papenrecht hebben de redacie 
verlaten. Daarmee zijn we heel wat 

gemeenschappelijke wonen-ervaring kwijt 

geraakt. We willen hen nogmaals heel 

hartelijk bedanken voor hun inbreng. 

Er zijn ook nieuwe redacieleden bijgekomen. 
Gijs Korevaar heet een forse bijdrage 
geleverd aan dit nummer over inanciën. Op 
pagina 20 start hij een nieuwe kroniek. 

Vahagn Mouradian schreef in het vorige 

nummer een eerste bijdrage. Maria Sengers 

laat later van zich lezen. 

Themanummers 2020
Het zomernummer van Wijzer Wonen is een 

jubileumnummer rond 35 jaar LVGO.

Het najaarsnummer gaat over zorg. 

Het winternummer is gewijd aan diversiteit. 

Suggesies voor arikelen zijn alijd welkom 
via redacie@lvgo.nl.

Wat doet de LVGO?
Als 50plusser denk je na over hoe je ook 

straks plezierig kunt wonen en leven. In een

woongemeenschap bijvoorbeeld. 

Daar woon je zelfstandig met behoud van 

privacy. Daarnaast zijn er in en rond het 

gebouw ruimtes en voorzieningen die je met 

de andere bewoners deelt. Dankzij de 

gezamenlijke aciviteiten en onderlinge 
betrokkenheid, draagt iedereen bij aan een 

preige en levenslusige manier van ouder 
worden. Nederland kent inmiddels al enkele 

honderden woongemeenschappen en dit 

aantal groeit snel.

De LVGO simuleert het gemeenschappelijk 
wonen 50plus door het delen van kennis en

belangenbehariging van haar leden: 
(bewoners van) woongemeenschappen,
(leden van) iniiaiefgroepen die een 
woongemeenschap voorbereiden of zich 

daarop oriënteren en andere 

geïnteresseerden.

Binnen de LVGO werken we aan onze doelen 

door onder andere:

• bestaande en nieuwe iniiaieven te
   ondersteunen;

• gemeenschappelijk wonen breed
   onder de aandacht te brengen;

• mee te werken aan studies en
   publicaies;
• een acief netwerk op te bouwen
   met relevante organisaies;
• onze leden en belangstellenden te
   informeren.

Blijf op de hoogte!
Naast Wijzer Wonen brengt de LVGO 

maandelijks een nieuwsbrief uit (per 

e-mail) uit voor belangstellenden. 
Meld u grais aan via www.lvgo.nl.  
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‘Pak door en betrek ons hierbij’
Om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende 
ouderen in de toekomst te waarborgen, is het 
onder meer nodig om te investeren in 
geschikte woningen. Dat zegt de commissie 
Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het 
advies Oud en zelfstandig in 2030, dat 
commissievoorziter Wouter Bos heet 
aangeboden aan minister de Jonge van VWS.

Het belangrijkste advies: ga (ver)bouwen! De 
fysieke woonomgeving is voor ouderen 
cruciaal om zelfstandig te (blijven) wonen. 
Een ander advies: werk samen! Om de 
beschikbare middelen doelmaig te kunnen 
inzeten is lokale en regionale samenwerking 
de komende jaren belangrijker dan 
keuzevrijheid en concurrenie.

Enkele elementen uit de reacie van de LVGO: 
- Gemeenschappelijk wonen is goud waard. 
In een woongemeenschap kunnen senioren 
lang zelfredzaam en samen-redzaam blijven. 
We vinden het belangrijk dat de meerwaarde 
hiervan onderkend en meer bekend wordt. 
- Uit recent onderzoek binnen onze 
achterban blijkt het vinden van een geschikte 
locaie om gemeenschappelijk te wonen een 
groot probleem. 
- Zie burgers als volwaardige 
samenwerkingspartners die pariciperen in 
elk (nieuw) woonproject. 
- Inkomen mag geen belemmering zijn om 
mee te doen. 

Samengevat: pak door en betrek ons hierbij. 
De LVGO zal ingaan op de uitnodiging om 
commentaar te geven op het advies. Voor de 
zomer volgt een versie 2.0 van het advies. 
Lees meer hierover op www.lvgo.nl

Nieuw logo
Heet u het nieuwe 
logo al gezien? 
Een frisse start 
van een jaar 
vol energie!

Jubileumjaar
In 2020 viert de LVGO het 35jarig jubileum. 
De Jaarvergadering is dan ook extra feestelijk, 
met een terugblik op wat bereikt is in het 
verleden, een overzicht van de stand van 
zaken in woongemeenschappen nu en de 
vraag: wat zijn de plannen voor de toekomst?
In het zomernummer van Wijzer Wonen 
komen we hier uitgebreid op terug. 
 
GemeenschappelijkWonenDag
Wilt u als woongemeenschap uw deuren 
openen voor belangstellenden? Of bent u 
geïnteresseerd om een kijkje te nemen bij 
een (andere) woongemeenschap? Dan is de 
GemeenschappelijkWonenDag op 16 mei een 
goede gelegenheid. Veel 50plussers denken 
na over gemeenschappelijk wonen maar 
hebben er eigenlijk geen beeld bij. En 
buurtgenoten zijn misschien benieuwd naar 
het reilen en zeilen in uw mooie grote pand. 
Een open dag verlaagt de drempel voor beide 
parijen. 

Als er een leuk programma is - u kunt er 
natuurlijk ook een ochtend of een middag 
van maken - en u stuurt een berichtje naar de 
krant en naar uw vaste contacten, heet u al 
een goed begin. Hang ook kleine posters op 
in de buurt super en op de dag zelf een 
welkomstbord bij de ingang. U kunt dit 
combineren met een extra aciviteit, zoals 
een high tea in de tuin, een lezing in uw 
gemeenschappelijk ruimte of een 
rommelmarkt in de hal. Wees wel duidelijk 
wat er wanneer te doen is, dan weten 
mensen waar ze op af komen. Kijk voor meer 
ideeën en materialen op 
gemeenschappelijkwonendag.nl 

Meld u vervolgens daar aan en bij de LVGO 
via secretaris@lvgo.nl. Beide organisaies 
zeten een lijst van deelnemende groepen op 
de site, zodat belangstellenden weten waar 
ze terecht kunnen. Nu gemeenschappelijk 
wonen zo actueel is, is dit een mooie kans 
voor een wederzijdse kennismaking. 

NIEUWS UIT DE VERENIGING
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