
Communiceren in de 
woongemeenschap

Met handige tips voor interne 
en externe communicatie
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Over communicatie gesproken 
Hoe informeren we elkaar over activiteiten? Wie reageert op aanmel- 
dingen van nieuwe bewoners? Hoe ontvangen we een belangstellende 
journalist? 

Als je gemeenschappelijk woont, is het goed om samen stil te staan bij 
de vele aspecten van het brede begrip ‘communicatie’. Daarbij kun je on-
derscheid maken tussen interne communicatie, tussen de bewoners  
onderling, en externe communicatie, met de buitenwereld. Dat doet deze 
brochure ook. 

Communicatie is niet alleen een zaak voor het bestuur of de PR-werkgroep. 
Iedereen heeft er baat bij als duidelijk is welke informatie waar beschikbaar 
is, waarover wel en niet wordt geschreven in de nieuwsbrief of waar je met 
een vraag naartoe kunt. En iedereen heeft wel eens iets te vertellen aan de 
groep. Hoe doe je dat het beste?

Deze brochure geeft handvatten om hierover na te denken en er praktisch 
mee aan de slag te gaan. Levert het vragen of dilemma’s op? Bespreek het 
met elkaar! Over communicatie gesproken :-)

Colofon
Deze brochure is een uitgave van de LVGO 
(Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk 
wonen van Ouderen), in opdracht van het 
programma Langer thuis van het Ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Initiatieven voor gemeenschappelijk 
wonen kunnen een beroep doen op de 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  
(zie voor meer informatie www.rvo.nl).
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• De zorgzame woongemeenschap
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Communicatie binnen de  
woongemeenschap 
Binnen een woongemeenschap is goede communicatie essentieel. Je hebt 
ervoor gekozen om samen te wonen, in één gebouw, met gedeelde ruimtes, 
interesses en belangen. Om dit tot zijn recht te laten komen, valt er veel te 
bespreken. Daarnaast deel je lief en leed. 

Er zijn verschillende manieren om te communiceren:
- mondeling: telefoontje, koffie-uur, vergadering;
- schriftelijk: mail, nieuwsbrief, prikbord, notulen;
- digitaal: website, zoom-vergadering;
- via social media: whatsapp-groep, facebook;
- en natuurlijk non-verbaal: even zwaaien naar de buurvrouw, een  
 bloemetje in het trappenhuis, noem maar op.

De juiste mix zorgt ervoor dat iedereen in de woongemeenschap: 
- alle relevante informatie ontvangt; 
- persoonlijk gezien en gehoord wordt;
- weet hoe de anderen over iets denken;
- plezier beleeft aan de uitwisseling van ideeën. 

Als woongemeenschap ontwikkel je – bewust en onbewust – een eigen stijl 
van communiceren die past bij de groep en bij de bewoners. Het is belang-
rijk om je keuzes weloverwogen te maken. Ga van tijd tot tijd eens na of 
iedereen zich prettig voelt bij de gang van zaken. En bedenk of het allemaal 
nog werkt als de omstandigheden veranderd zijn. Bijvoorbeeld als er veel 
nieuwe bewoners zijn of bij een ingrijpende situatie, zoals in de tijd van het 
coronavirus. 

TIP Vorm een PR-werkgroep 

Een PR-werkgroep kan in overleg met het 
bestuur een deel van de communicatie op 
zich nemen. Dit laatste is aan te raden als 
de woongemeenschap wat groter is of 
wanneer je meer naar buiten wilt treden. 
Op zo’n moment komt er meer werk op je  
af. Bovendien zijn op deze manier stan-
daard meer mensen betrokken bij deze 
belangrijke activiteit. 
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Uitgangspunten
Nadenken over communicatie begint bij de uitgangspunten van de woon-
gemeenschap. De ene groep verdiept zich in duurzaamheid, bij de andere 
draait het om de tuin of staat cultuur centraal. De belangrijkste thema’s  
verdienen aandacht op de website, in de nieuwsbrief en tijdens het koffie- 
uurtje. Zo hou je ze actueel en raken ze niet in de vergetelheid. En nieuwe 
bewoners groeien er op een natuurlijke manier in. 

Daarnaast zijn er tal van praktische kwesties om af te stemmen. Vieren we 
elkaars verjaardag? Stuurt het bestuur altijd de notulen van de vergadering 
rond en (hoe) kun je daarop reageren? Waar hangen we uitnodigingen van 
het buurthuis op en hoe rouleert het LVGO-ledenblad Wijzer Wonen?
Al deze zaken zijn onderdeel van de communicatie. Als je kiest voor een 
planmatige aanpak, kun je ze systematisch langslopen en bepalen welke 
vormen bij de woongemeenschap passen. 

VOORBEELD Wel of geen nieuwsbrief?

Of een communicatiemiddel past bij jouw woongemeenschap, hangt 
af van de omstandigheden en is altijd een afweging waard. 

‘Onze groep bestaat uit maar 22 mensen. Daarom hebben wij geen 
nieuwsbrief. Ik denk dat dat wel voor meer groepen geldt.’
‘Wij zijn met een nieuwsbrief gestart toen we door corona niet meer  
allemaal samen konden komen in de gemeenschappelijke ruimte.  
Zo kunnen we toch onze nieuwtjes uitwisselen.’
‘Onze nieuwsbrief verschijnt al sinds de oprichting van onze groep 
iedere maand. Het is veel werk maar mensen sturen regelmatig stukjes 
in en iedereen kijkt ernaar uit.’ 

TIP Laat iemand meelezen

Laat een geschreven tekst aan iemand 
anders lezen voordat je die rondstuurt. 
Een misverstand ontstaat snel. Voor je 
het weet, ben je lang bezig om dat weer 
recht te zetten. 

Het beste middel kiezen 
Het is iedere keer weer de kunst om te bedenken hoe je de juiste mensen 
bereikt binnen de woongemeenschap en niemand uitsluit. Daarvoor moet 
je de goede middelen inzetten. 

Niet iedereen is bijvoorbeeld even digitaal ingesteld. En als altijd dezelfde  
mensen komen kaarten op de eerste dinsdag van de maand, moet ieder- 
een dan wel steeds een uitnodiging krijgen? Of is dit juist gastvrij? Verplaats 
je in de ander(en) en bedenk hoe jouw boodschap en de manier waarop je 
die brengt zal overkomen. 

De keuze voor een bepaald communicatiemiddel is ook afhankelijk van je 
doel. Een enquête bijvoorbeeld is een goede manier om ieders voorkeur te 
peilen over een concrete vraag. Maar het is veel lastiger om langs die weg 
complexere zaken bespreekbaar te maken. Dat laatste lukt beter tijdens 
een bijeenkomst waarin iedereen aan het woord komt. 

Wees duidelijk over je doel en communiceer zo uitnodigend mogelijk. Des te 
groter de kans dat de anderen zich aangesproken voelen. 
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VOORBEELD Kerstmarkt

Het bestuur van woongemeenschap Belville wil een kerstmarkt houden in 
de centrale hal. Goed voor de onderlinge sfeer én het geeft de mogelijkheid 
hun mooie wooncomplex aan buurtgenoten te laten zien. Maar het bestuur 
kan niet de hele organisatie op zich nemen.

De voorzitter: ‘Ik heb al twee keer een mail gestuurd met de vraag wie wil 
helpen. Geen reactie. Heeft niemand er zin in?’ De secretaris hoorde dat 
bewoners er wel naar uitkijken, maar erop rekenen dat anderen het regelen. 
De voorzitter vraagt hem toch even persoonlijk deze en gene te polsen of 
ze willen helpen. De penningmeester wil ook wel wat mensen aanschieten. 
‘Mijn nieuwe overbuurvrouw schijnt een organisatietalent te zijn.’

De bestuursleden benaderen allemaal een aantal bewoners, leggen uit wat 
het doel is en waarom iemand geschikt lijkt om iets bij te dragen. Dit levert 
drie werkgroepleden op; later sluit nog iemand zich spontaan aan.  

Het bestuur ziet zich gesteund in zijn plannen. En besluit meteen vaker men-
sen persoonlijk te vragen in plaats van een vrijblijvende mail rond te sturen.

TIP Maak er een thema van 

Heb je binnen de woongemeenschap een speciaal doel voor ogen, zoals 
‘meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het  
gebouw’? Kijk waar en hoe dat meegenomen kan worden in de activiteiten 
en in de communicatie: 
- kondig een gemeenschappelijke schoonmaakdag aan in de 
 nieuwsbrief; 
- vertel tijdens het koffie-uur dat er nieuwe bezems zijn aangeschaft; 
- organiseer een uitstapje naar de vuilverwerkingsinstallatie;
- vraag tijdens een vergadering hoe iedereen vindt dat het gaat;
- maak samen een onderhoudsplan.
Zo maak je er een terugkerend thema van en versterken praten en doen 
elkaar. 
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Feedback
Een lastig vraagstuk in een woongemeenschap kan zijn hoe je elkaar aan-
spreekt als iets niet goed loopt. Hoe maak je je ongenoegen bespreekbaar 
zonder dat het escaleert? Hoe voorkom je dat er gemopper ontstaat achter 
de rug van de persoon in kwestie om? 

Het commentaar dat je geeft op iemands gedrag of houding heet ook wel 
‘feedback’. 
De regels om op een goede manier feedback te geven zijn in het kort:
- benoem het gedrag van de ander, zonder oordeel;
- beperk je tot het hier en nu, haal geen oude koeien uit de sloot;
- praat vanuit jezelf, in de ik-vorm;
- geef aan welke gevolgen het gedrag heeft voor jou en wat dit 
 met jou doet;
- geef de ander ruimte om te reageren;
- geef aan wat je zou willen;
- zoek samen oplossingen.

VOORBEELD Hond aan de lijn?

A: ‘Ik zag dat je je hond niet aan de lijn had vanochtend. Ik vind dat  
vervelend want dat is tegen de afspraak en ik ben bang voor loslopende 
honden.’ 
B: ‘Ik wist niet dat je bang was, dat is natuurlijk niet de bedoeling.  
Maar het is alleen het stukje van de straat naar mijn voordeur.  
Dat is toch niet zo erg?’
A: ‘Toch wil ik je vragen om op het terrein je hond aan te lijnen. 
Anders voel ik me beperkt in mijn bewegingsvrijheid, begrijp je?’
B: ‘Weet je wat, dan ga ik voortaan via de achterdeur naar buiten,  
dan kom je ons niet tegen.’
A: ‘Fijn!’ 

TIP Oefen spelenderwijs

Haal een boekje of spel* over feedback 
bij de bibliotheek of boekhandel en 
ga in kleine groepjes oefenen. Vraag  
vrijblijvend wie met je mee wil doen. 
Hou het gezellig, doe het spelender-
wijs. Na een paar keer merk je dat het 
makkelijker gaat. Is het een succes? 
Verleid dan anderen om mee te doen. 

*	 Uitgeverij	Thema	heeft	onder	meer	een	
 Feedback Waaier	(Marietta	Koopmans)	en	
 Feedback Kaarten (Axelle	de	Roy)	in	het	
	 assortiment.	Zie	thema.nl.
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TIP Richt je tot een 
contactpersoon

Stuur nooit een brief of uitnodi-
ging naar ‘De gemeente’ maar 
altijd op naam van een contact-
persoon. Heb je geen contactper-
soon: probeer uit te vinden wie 
voor jullie van belang is. Nodig 
hem of haar ook eens uit voor 
een rondleiding.

De buitenwacht
Als woongemeenschap maak 
je deel uit van je buurt, dorp 
of stad. Je draagt bij aan het 
verenigingsleven en aan het 
overleg met andere woon-
gemeenschappen. Ook deze 
externe communicatie vraagt 
regelmatig aandacht. 

bent en zo je verzoek beter kunnen 
plaatsen. Ook zullen ze meer voor je 
openstaan als je zelf actief contact 
onderhoudt. Woongemeenschap-
pen zijn lang niet altijd bekend, en 
soms hebben mensen er vreemde 
ideeën bij. Onbekend maakt onbe- 
mind, en het is eigenlijk vrij een- 
voudig om daar iets aan te doen.

Breng in kaart welke personen en 
organisaties het belangrijkste zijn 
en hoe de contacten lopen. Probeer 
minimaal twee keer per jaar iets 
van je te laten horen om de relatie 
goed te houden. Dat hoeft niet al-
tijd heel inhoudelijk te zijn: het kan 
een Nieuwjaarswens zijn rond de 
feestdagen en tegen de zomer een 
brief met een korte beschrijving van  
enkele gebeurtenissen en ontwik-
kelingen in de woongemeenschap. 
Stuur naar de belangrijke contac-
ten eventueel een (verkort) jaar-
verslag. Of jaarlijks een uitnodiging 
voor een open dag of borrel.

Communicatie 
over de 
woongemeenschap

Met sommige contacten heb je een 
extra intensieve band. Denk aan de 
woningcorporatie als verhuurder, 
zorgorganisaties die over de vloer 
komen, de buurtvereniging die ver-
gadert in de gemeenschappelijke 
ruimte. Zorg dat als je iets belang-
rijks met een van deze partijen wilt 
bespreken, mensen weten wie je 
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bewust kunt richten op de wat jon-
gere doelgroep, de 50-plussers. 

Over het algemeen gaan mensen 
pas nadenken over een andere 
woonsituatie als ze zien aankomen 
dat hun huidige woning niet meer 
volstaat, om welke reden dan ook. 
Ze bespreken dit vaak eerst met 
familie en vrienden. Als ze vervol-
gens concreet op zoek gaan, staan 
mensen echt open voor informatie  
van derden. Als woongemeen-
schap kun je daarop inhaken met 
bijvoorbeeld een bijeenkomst onder  
het motto: ’Denk je na over hoe je 
in de toekomst wilt wonen? Neem 
eens een kijkje in onze woon- 
gemeenschap.’ Dit geeft mensen 
de kans zich vrijblijvend te informe-
ren. Doe dit met enige regelmaat: er 
is steeds een nieuwe groep die voor 
het eerst op zoek gaat.

TIP Sluit aan 
bij anderen

Sluit aan bij activiteiten van  
anderen. Doe mee met Gluren 
bij de buren: een jaarlijks eve-
nement in ruim twintig steden 
in Nederland waarbij mensen 
hun huiskamer beschikbaar 
stellen voor kleine optredens 
(zie glurenbijdeburen.nl). Als 
tuinieren een centrale activiteit 
is binnen de woongroep: vraag 
aan het tuincentrum of je op 
een zaterdagmiddag met een 
stand bij de ingang mag staan. 
Veel 50’ers en 60’ers zijn met 
het thema wonen bezig. Kom 
ze tegemoet – letterlijk!

Werving
Als startende groep moet je actief 
op zoek naar nieuwe bewoners. 
Maar ook in een bestaande woon-
gemeenschap kan het gebeuren: 
opeens komen er een paar wonin-
gen leeg te staan. 

Zolang je een wachtlijst hebt met 
betrokken kandidaten (zie ook p. 20- 
21) en goede afspraken over de uit-
eindelijke toelating is er weinig aan 
de hand. Toch kan het nooit kwaad 
om na te denken over werving van 
nieuwe mensen voor de wachtlijst. 

Hoe vind je kandidaten?
Door in de krant of met een open  
dag mensen te attenderen op het  
bestaan van de woongemeenschap 
breng je hen op een idee. Dit is een 
eerste, belangrijke stap op weg 
naar de keuze voor een andere  
woonvorm. Het voordeel is dat je je 

15

VOORBEELD  
Enthousiast verhaal 

‘Door het overlijden van enkele  
bewoners raakte onze wachtlijst 
opgedroogd. Toen hebben we een 
persbericht met een enthousiast 
verhaal van een nieuwe bewoon-
ster gestuurd naar het Stadsblad 
in Utrecht en de Duic. Vooral die 
laatste heeft een enorm bereik: 
ze zijn actief op internet en in  
gedrukte vorm ligt de krant overal  
in de stad. Ze hebben ons geïnter-
viewd en zo lag ik opeens groot 
afgebeeld op de krantenstapel in 
de supermarkt. Dat was wel even 
raar. Uiteindelijk kwamen er tach-
tig mensen op onze open dag af, 
en dat hadden we echt nooit ver-
wacht.’
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De eigen website
Internet is dé plek waar mensen op 
zoek gaan naar informatie en een 
website is dan ook op de eerste 
plaats bedoeld om belangstellen-
den van buiten te informeren. Kijk 
daarom nog eens goed wat jullie 
op je eigen site bieden. Kan iemand 
die minder goed bekend is met ge-
meenschappelijk wonen de juiste 
informatie vinden? 

Kijk ook in de statistieken om te zien 
welke pagina’s het beste worden 
bezocht en steek daar extra energie 
in. Zorg voor leuke, actieve foto’s.  
Die zeggen meer dan duizend 
woorden. Let daarbij wel goed op 
privacy en fotorechten want niet 
alles mag zonder toestemming of 
betaling worden overgenomen. 

Niet zo technisch aangelegd of min-
der bekend met de laatste trends in 
de opbouw van een website? Vraag 
een handig (klein)kind om het ont- 
werp te helpen moderniseren.

Website van de LVGO
Nu de LVGO meer de publiciteit  
opzoekt, komen er aanzienlijk meer 
bezoekers op de website lvgo.nl.  
De meesten kijken in de rubriek  
Locaties, waar aangesloten woon-  
en initiatiefgroepen zich presente-
ren. Mensen willen weten wat er in 
de omgeving te halen is. Zorg daar-
om als woongemeenschap dat ook 
jullie vermelding op de site lvgo.nl  
actueel is. Stuur tekst en beeld 
naar info@lvgo.nl of gebruik het 
wijzigingsformulier op de website. 
Geef niet alleen feiten, zoals het 
aantal woningen, maar beschrijf 
ook (kort) de uitgangspunten en 
de activiteiten. Wat maakt deze 
woongemeenschap aantrekkelijk 
voor potentiële bewoners? En welke 
mensen passen bij de groep?

Vrije woonruimte aanbieden? Dat 
kan op lvgo.nl. Stuur de beknopte 
tekst naar info@lvgo.nl. Recente  
oproepen worden ook in de nieuws-
brief geplaatst. Plaats bovendien 
een oproep op woongroepnet.nl.

VOORBEELD Oproep op LVGO.nl 

‘Oproep nieuwe bewoners: binnen onze woongemeenschap is een woning 
beschikbaar. Het betreft een huurwoning (€ 825 p/mnd). Wij kijken uit naar 
nieuwe bewoner(s) die kiezen voor omzien naar elkaar en tegelijkertijd een 
eigen leven. Onze woongroep is een actieve gemeenschap: eenmaal per 
twee weken eten we samen, drie keer in de week is er gezamenlijke koffie. 
We hebben samen een koor, doen spelletjes en rondetafelgesprekken, en 
ondernemen activiteiten om gezond van geest en lichaam te blijven. Spreekt 
dit je aan, neem dan vooral contact op voor een nadere kennismaking!’
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TIP Denk aan nieuwe media

Als je de publiciteit zoekt, kijk dan ook eens wat breder dan de media 
die je al kent. Een kleine zoektocht kan nieuwe, interessante titels op- 
leveren. Zo richten naast magazines ook veel websites zich specifiek 
op senioren, met verschillende aandachtsgebieden. Grote kans dat het  
thema wonen ertussen zit. Een artikel uit de eerste hand over een woon-
gemeenschap zou het goed kunnen doen. Let op: deze publiciteit is niet 
altijd gratis. Maar als het lokaal is, zullen de kosten ook niet de pan uit 
rijzen. Het voordeel is dat je in je bericht het adres van je website of een 
mailadres kunt plaatsen, zodat belangstellenden met één klik contact op 
kunnen nemen.

Contacten met de pers
Via de lokale krant, radio of tv bereik je een grote groep mensen tegelijk.  
Die zijn natuurlijk niet allemaal op zoek naar een woongemeenschap. Maar 
er zitten altijd mensen tussen die wel belangstelling hebben, voor zichzelf 
of voor een familielid of kennis. 

De grootste kans op een gratis stuk in de krant heb je bij het huis-aan-huis- 
blad. Daar zit de redactie te springen om kopij. Het werkt extra goed als je 
eerst even belt met de redacteur en overlegt over je kansen tot plaatsing als 
je een compleet artikel aanlevert met een goede foto. Vaak heeft het huis-
-aan-huisblad ook een actieve website, waar meer artikelen op geplaatst 
worden dan in de gedrukte krant. Kijk in dat geval ook of het mogelijk is om 
in het digitale artikel een link naar je eigen website te laten plaatsen. 

Bij de grotere plaatselijke of regionale pers is het de beste tactiek om 
vooraf contact op te nemen met de redacteur en van gedachten te wis-
selen over je onderwerp. Zij maken altijd hun eigen artikel of bewerken  
een persbericht tot een heel kort stukje. Hen kun je interesseren door 
bijvoorbeeld een landelijk onderzoek over het stijgende aantal woon- 
gemeenschappen als aanleiding te noemen en jezelf beschikbaar te  
stellen als interviewkandidaat of voor een reportagerondleiding. 
Op veel plekken zijn ook de plaatselijke tv en radio blij met een nieuw  
geluid. Kijk of luister er een paar keer naar, en bedenk in welk programma 
je je verhaal zou kunnen doen. Ook hier geldt: persoonlijk contact werkt 
het beste. Ken je iemand die er werkt? Of iemand die pas geïnterviewd is? 
Vraag tips.  
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TIP Laat je helpen

Vind je contacten met de pers lastig?  
Wil je weten hoe je het beste een 
artikel kunt schrijven? Vraag een  
(bevriende) journalist of communica-
tieadviseur, of de LVGO, om advies 
hoe je dit het beste kunt aanpakken.
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TIP Een vast aanspreekpunt 

De introductie stopt zeker niet als mensen 
hun nieuwe woning hebben betrokken. 
Want iedere groep heeft tal van geschre-
ven en ongeschreven regels die je je niet 
in twee weken eigen maakt. Dus is het 
als nieuwe bewoner fijn om een vast aan-
spreekpunt te hebben, iemand die je weg-
wijs maakt en je tips kan geven. Vraag na 
enige tijd eens hoe de nieuwkomer het 
ervaart. En werk je introductieplan bij als 
er nieuwe inzichten uit naar voren komen. 

20
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Potentiële bewoners
Mensen die zich als serieuze be-
langstellenden hebben aangemeld  
bij de woongemeenschap zitten 
tussen intern en extern in. Ze wo-
nen er nog niet, maar het is van 
groot belang dat hun betrokken-
heid groeit. De periode waarin 
mensen op de wachtlijst staan, is 
hét moment om elkaar wederzijds 
te leren kennen en waarderen.  
De uitkomst daarvan bepaalt uit-
eindelijk of iemand een huis krijgt 
toegewezen en dat ook accepteert. 

Deze introductietijd is daarom zo 
belangrijk, en communicatie speelt 
daarbij een grote rol. Welke infor-

Deze en nog veel meer 
vragen liggen vaak op het  
bordje van de Kennis- 
makingsgroep. Bespreek  
ze regelmatig met elkaar  
én met de nieuwkomers. 
Vraag hoe zij deze eerste  
contacten ervaren, wat ze  
missen of overbodig vin-
den. Je leert er altijd van.

matie geven we, wanneer maken 
we de eerste afspraken, ontvangen 
mensen de nieuwsbrief en kunnen 
ze zelf ook al stukjes schrijven?  
Krijgen ze het jaarverslag en de  
notulen van de bestuursvergade- 
ring? Zijn ze welkom op de zomer-
barbecue? En ook: hoe organiseren 
we het contact met hen? Kunnen 
deze mensen terecht bij een vaste 
contactpersoon? Gaat die ook wel 
eens bij hen op bezoek? Wat willen  
we uiteindelijk van de nieuwe be-
woners weten om zeker te zijn dat 
het klikt? En hoe zorgen we dat 
mensen aangehaakt blijven, ook al 
duurt het een tijd voordat ze aan  
de beurt zijn? 
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Communicatiemiddelen LVGO 
Ook de LVGO investeert in haar communicatie. Ze doet dit om de leden te 
ondersteunen en om de buitenwacht te informeren over en enthousiast te 
maken voor gemeenschappelijk wonen. 

Onderstaande middelen van de LVGO zijn meteen een goede basis voor de 
meer algemene communicatie van iedere woongemeenschap. Je hoeft het 
wiel niet zelf uit te vinden en bespaart jezelf veel werk als je verwijst naar 
de kanalen van de LGVO. Ook kun je het materiaal omwerken voor je eigen 
communicatiemiddelen. 

- Centraal staat de website, waar starters en bewoners kunnen putten  
 uit ervaringen van anderen. Belangstellenden vinden locaties van en  
 informatie over bestaande woongemeenschappen en initiatiefgroepen.  
 Ook vind je meer over de activiteiten en organisatie van de LVGO. 
- De gratis nieuwsbrief die maandelijks verschijnt, geeft actueel nieuws  
 van binnen en buiten de vereniging en wijst op nieuwe activiteiten en  
 handige tips. 
- Alle leden ontvangen vier keer per jaar het magazine Wijzer Wonen,  
 met achtergrondinformatie, interviews, portretten van woongemeen- 
 schappen en veel meer. Ieder nummer heeft een thema. Een los  
 abonnement is ook mogelijk voor wie (nog) geen lid is van de LVGO  
 of voor bewoners van woongemeenschappen die het blad graag direct  
 op de eigen deurmat zien vallen.  
- Tijdens themabijeenkomsten komen specifieke onderwerpen aan de  
 orde en kunnen woongemeenschappen hun ervaringen uitwisselen.  
 De LVGO organiseert zo’n zes bijeenkomsten per jaar. 
- Wie specifieke vragen heeft, kan via e-mail altijd terecht bij info@lvgo.nl.  
 Een persoonlijk antwoord volgt zo snel mogelijk.

Maak een communicatieplan 
Wil je serieus aan de slag, maak dan een communicatieplan. Het voordeel 
is dat alles op een rijtje staat en dat je het kunt delen met anderen. 

In het plan beschrijf je per onderwerp je aanpak:
- bepaal je doel;
- bedenk tot wie je je richt;
- kies het communicatiemiddel;
- stel je bericht op; 
- bedenk wat je berichten kunnen losmaken (aanmeldingen, vragen) en
 hoe je dat opvolgt;
- kies een geschikt tijdstip voor verzending;
- kijk achteraf of het heeft gewerkt. 

Zet deze stappen voor de komende drie maanden in een schema en werk 
dit maandelijks bij. Bespreek de plannen regelmatig binnen de PR-werk-
groep en verdeel de taken. Vind je het maken van een communicatieplan 
te hoog gegrepen, sta dan minstens per specifiek doel even goed stil bij het 
wat, wie, waarom en hoe. Spreek vervolgens goed af wat wanneer moet 
gebeuren en wie welke taken voor zijn rekening neemt.
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Over de LVGO
De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) 
is dé vereniging voor en door 50-plus-woongemeenschappen in Neder-
land. Wij stimuleren het gemeenschappelijk wonen van 50-plussers door 
het delen van kennis onder de leden en overige geïnteresseerden. Wij zijn 
spreekbuis van de leden en behartigen hun belangen richting de landelijke 
overheid, gemeenten, woningcorporaties en andere relevante organisaties. 
Daarnaast stimuleren we de maatschappelijke bekendheid van woon- 
gemeenschappen via publiciteit en het geven van voorlichting. 

Wat biedt de LVGO haar leden?
Lid worden van de LVGO kan zowel individueel als collectief. Het lidmaat-
schap heeft veel voordelen.
- Viermaal per jaar het ledenblad Wijzer Wonen, boordevol interessante,  
 leuke en praktische artikelen over het gemeenschappelijk wonen.
- Korting op LVGO-publicaties en -themamiddagen: dé manier om  
 andere (aspirant-)woongroepbewoners te ontmoeten en dieper op  
 gemeenschappelijk wonen in te gaan.
- Een stem in de vereniging. Zo geef je mede richting aan het beleid en  
 aan de activiteiten. 
- Eerste Hulp Bij Ongenoegen (EHBO), voor vroegtijdige ondersteuning bij  
 het oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen.
- Juridisch advies, voor besturen en leden met vragen of problemen op  
 juridisch gebied. 
- Voorlichting op locatie door ons infoteam.
- Gratis plaatsing van informatie en oproepen rond (initiatieven tot) een  
 woongemeenschap op de website en in de LVGO-nieuwsbrief.

Meer info? Ga naar www.lvgo.nl/lidmaatschap-lvgo of scan de QR-code:

Ringmus 48 | 8121 JL Olst
lvgo.nl | info@lvgo.nl | 030 820 09 65


