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Woongemeenschap 50-plus: De kracht van senioren 

Gemeenschappelijk wonen is actueler dan ooit. Binnen de huidige woningnood kan 

gemeenschappelijk wonen van 50-plussers bijdragen aan een betere doorstroming op de 

woningmarkt. Met de kinderen het huis uit is er een groeiende belangstelling onder 50-plussers op 

een fijne manier oud te worden in goed nabuurschap met leeftijdsgenoten. Daarbij mag best ruimte 

ingeleverd worden, maar blijven beschikbaarheid van faciliteiten als winkel en OV belangrijk. Evenals 

regie over het eigen leven en zelfstandigheid binnen een eigen wooneenheid. 

Langzaam worden (landelijke) overheden zich bewust van de waarde die gemeenschappelijk wonen 

heeft: Gelukkiger ouderen die bereid zijn elkaar de helpende hand te bieden doen minder aanspraak 

op het zorgloket. Of zoals ook wel gezegd: ‘Een onsje welzijn scheelt een kilo gezondheid.’ Daarbij 

leidt gemeenschappelijk wonen tot nieuwe vierkante meters woonruimte voor starters en gezinnen 

op de woningmarkt. Dat moet gemeenten en woningcorporaties als muziek in de oren klinken. Dat 

geluid bereikt hen ook, alleen wordt hier nog sterk onvoldoende pro-actief op gehandeld.  

Voor u ligt een verslag  van de resultaten van de ledenraadpleging LVGO, voorjaar 2022. Hieruit blijkt 

dat in vergelijking met 2019 de urgentie om, met name, nieuwe initiatieven voor gemeenschappelijk 

wonen nog weer is toegenomen. Senioren willen verantwoordelijkheid nemen in gepast wonen, 

maar treffen vele hindernissen op hun pad. Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid en 

woningcorporaties: in plaats van vertragende factor wordt het hoog tijd dat zij aanjager worden. 

Maar dat legt ook verantwoordelijkheid bij de LVGO. Juist de kennis en ervaringen uit onze achterban 

moet ons in staat stellen hindernissen én mogelijke oplossingen te benoemen. Deze handschoen 

pakken wij graag op.  

 

Gabriëlle Verbeek  

Voorzitter LVGO 

www.lvgo.nl 

 

 

Voorwoord 
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1.1 Hoe gaat het met woongemeenschappen 50-plus? 

Als burgerinitiatief past gemeenschappelijk wonen van 50-plus helemaal in deze tijd. Senioren 

wensen hun zelfstandigheid en regie op hun leven zo lang mogelijk te behouden, terwijl er 

tegelijkertijd ook behoefte is aan saamhorigheid. Er wordt veel verwacht van burger-

wooninitiatieven, in een politiek klimaat waarin de verzorgingsstaat voor senioren op de helling 

staat en het beleid van de overheid erop is gericht zelfredzaamheid en wonen thuis te bevorderen.  

Maar hoe gaat het intussen met de woongemeenschappen en de mensen die er wonen? Lukt het om 

nieuwe woongroepen op te zetten? Welke knelpunten ervaren bestaande groepen? Hoe gaan 

bewoners onderling om met zorg en waarin vertaalt zich de meerwaarde van gemeenschappelijk 

wonen?  

Voorjaar 2022 vroeg de LVGO haar leden in een enquête naar hun mening en ervaringen. In dit 

verslag de belangrijkste bevindingen daaruit.  

1.2 Aanleiding voor deze ledenraadpleging 

Het starten met en gezond houden van een woongemeenschap is geen sinecure. Regelmatig 

bereiken de LVGO signalen dat (startende) groepen knelpunten ervaren. Vaak hebben deze te maken 

met de strikte regels voor sociale huur welke het toelaten van nieuwe bewoners bemoeilijken. Bij 

nieuwe koopinitiatieven vormt vaak het vinden van bouwgrond, dan wel het kopen van een pand een 

probleem. Bij bestaande koopwoningen is soms de verkoop van een woning binnen de gemeenschap 

complex. Plezierig ouder worden betekent ook dat in veel woongemeenschappen de bewoners 

inmiddels op hoge leeftijd zijn. Hoe behoud je dan een goede leeftijdsopbouw binnen je 

gemeenschap en op welke wijze organiseer je de zorg?  

Het in kaart brengen van knelpunten helpt de LVGO deze te agenderen bij de instanties die 

kunnen bijdragen aan de oplossing van deze knelpunten én die daar ook belang bij hebben. 

Denk aan gemeenten, woningcorporaties en landelijke overheden.   

Uiteindelijk kent het wonen in een woongemeenschap van 50-plussers gelukkig vooral voordelen, 

voor de bewoners én voor de samenleving. Zeker in een tijd waarin verzorgingshuizen zijn 

afgebouwd en mensen thuis in de wijk vaak geïsoleerd raken, hebben woongemeenschappen grote 

toegevoegde waarde op punt van vitaliteit, welzijn en sociale cohesie. Dat laatste voor zowel de  

bewoners onderling, maar vaak ook in relatie met de buurt. De resultaten van deze LVGO-enquête 

bevestigen dit nog eens. 

 

1. Inleiding   
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1.3 Aanpak van de ledenraadpleging  

Onder de leden van de LVGO zijn voorjaar 2022 drie vragenlijsten uitgezet: 

- Een enquête gericht op bewoners van bestaande woongemeenschappen. Deze enquête 

kende 81 respondenten (hoofdstuk2). 

- Een enquête gericht op leden van startende woongemeenschappen / initiatiefgroepen. Deze 

enquête kende 29  respondenten (hoofdstuk 3). 

- Een enquête gericht op overige leden van de LVGO, mensen die in een woongemeenschap 

willen gaan wonen of dit overwegen. Deze enquête kende 75 respondenten (hoofdstuk 4).  

In totaal zijn er 185 vragenlijsten ingevuld. Dit verslag geeft de uitkomsten per groep weer, trekt 

parallellen tussen deze groepen en signaleert trends in vergelijking met de LVGO-ledenraadpleging in 

2019.  Te beginnen met de opvattingen van bewoners van bestaande woongemeenschappen 

(hoofdstuk 2), gevolgd door de meningen van initiatiefnemers (hoofdstuk 3) en belangstellenden 

(hoofdstuk 4). 
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Van de 81 personen die deze vragenlijst hebben ingevuld is 67% vrouw. De meeste respondenten 

(56%) zijn tussen de 70 en 79 jaar.  

 

2.1 De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen 

De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen ligt vooral in het sociaal contact. Elkaar kennen en  

desgewenst kunnen helpen wordt ervaren als een groot goed. Tegelijkertijd  ondersteunt de 

leeftijdsbestendigheid van woningen bewoners ook op latere leeftijd een grote mate van 

zelfstandigheid te behouden.  

Figuur 1 toont de top 10 genoemde toegevoegde waarden van gemeenschappelijk wonen van 50-

plus. Deze is vrijwel gelijk aan de top 10 in de ledenraadpleging 2019.  Sociaal contact heeft de 

hoogste waarde (95%), gevolgd door elkaar helpen en steunen (84%) en langer zelfstandig en 

zelfredzaam wonen (80%). 

Persoonlijke groei wordt diverse keren door bewoners als belangrijke waarde genoemd. 

Door de omgang met elkaar blijven bewoners zich ontwikkelen.  ‘Gedoe’ in een groep kan 

vervelend zijn of stress geven, maar is tegelijk ook leerzaam en verrijkend.  

 

2. Enquête bestaande  

     woongemeenschappen 
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         Andere zaken die genoemd worden als van grote toegevoegde waarde:  

       “Ik houd er van om in en met groepen bezig te zijn. Voor mij verhoogt dit de energie en je 

hoort meer standpunten, wat heel verrijkend is. We houden elkaar een spiegel voor en zo leer je 

jezelf weer beter kennen.  

       “Je leert je grenzen aan te geven. Regels te respecteren aangaande openheid, meedoen en 

terugtrekken. Elkaar aan te spreken, conflicten op te lossen en tolerant te zijn.  

       “Onze gemeenschap heeft een idealistische inslag. We organiseren lezingen over 

maatschappelijke zaken en acceptatie van andersdenkenden. 
 

2.2 Uitdagingen voor groepen met huurwoningen 

Van de respondenten woont 93% in een woongemeenschap met huurwoningen, waarvan 59% 

uitsluitend sociale sector. De andere woongemeenschappen beschikken over een combinatie van 

vrije sector, sociale huur en/of koop.   

  



 Woongemeenschap 50-plus: De kracht van senioren – LVGO Ledenraadpleging 2022    

8 

 

Belangrijk knelpunt (42%) op het gebied van huur zijn de smalle marges qua inkomen 

binnen het huidige beleid rond huurgrenzen en in het verlengde daarvan het passend 

toewijzen. Zelfs in de huidige tijden van woningnood kunnen bewoners die passen in de 

groep vaak (41%) alsnog niet toegelaten worden omdat hun inkomen net boven de grens 

voor sociale huur ligt. Dat geldt zeker voor echtparen of stellen.  

       “Door de huurgrenzen kunnen wij geen stellen als nieuwe bewoners toelaten. Vrijwel altijd is hun 

gezamenlijk inkomen te hoog om in aanmerking te komen. 

 

2.3 Uitdagingen voor groepen met koopwoningen 

Bij 22% van de respondenten beschikt de woongemeenschap (ook) over koopwoningen. Hier ervaart 

men vooral problemen bij:   

 Het maken van afspraken met nieuwe kopers over het lidmaatschap van de groep. 

 Afstemming van de bewonerscommissie en de VvE bij een combinatie van huur- en 
koopwoningen. 

 Onvoldoende grip op de samenstelling van de groep. 
 

Het komt voor dat een VvE onvoldoende rekening houdt met de belangen van huurders. Of dat 

erfgenamen van een koopwoning bij de verkoop van een woning onvoldoende rekening houden met 

de belangen van de gehele groep. 

 

2.4 Voorwaarden voor sociaal functioneren  

Vooral de ontmoetingsruimten binnen (99%) en buiten (64%), gevolgd door aandacht voor fysieke 

toegankelijkheid (64%) blijken van groot belang om het sociaal contact, eerder genoemd als 

belangrijkste toegevoegde waarde van de gemeenschap, te ondersteunen.  

        Vaak wordt de buurt bij activiteiten betrokken, zoals blijkt uit dit voorbeeld:  

       “Ons woonblok beschikt over een gezamenlijke binnentuin en een jeu des boulesbaan. En er is 

een dienstencentrum waar tweemaal per week een dagbestedingsactiviteit plaatsvindt. Onze 

bewoners zijn hier als vrijwilligers actief bij betrokken. Verder organiseren wij regelmatig een 

burendag en doen mee aan de landelijke schoonmaakdag. De woningbouwvereniging stelt 

hiervoor jaarlijks 2500 euro beschikbaar. 
 

Gezelligheid en samen klussen zijn belangrijk in het sociaal contact. Vooral samen eten, koffiedrinken 

en borrelen worden genoemd  (89%). Op de voet gevolgd door gemeenschappelijke activiteiten 

waaronder film- en museumbezoek, samen mediteren, kaarten, biljarten, het bijwonen van 
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filosofielezingen en voorleesactiviteiten. Door Corona stonden veel activiteiten wel een periode op 

een laag pitje.   

 

 

2.5 Onderwerpen waarover bewoners meer willen weten  

Er blijkt behoefte aan meer kennis binnen een breed scala aan thema’s. Daarbij springen 

onderwerpen als ondersteuning bij goede besluitvorming, een goed functionerend bestuur en 

omgaan met meningsverschillen er uit. Niet voor niets keren deze onderwerpen al regelmatig terug 

in LVGO-themabijeenkomsten,  waar leden en niet-leden kennis delen, waar nodig aangevuld door 

experts. Daarnaast fungeert het EHBO-team (Eerste Hulp Bij Ongenoegen) van de LVGO als luisterend 

oor en voorziet het infoteam in (juridisch) advies. Ook in het ledenblad Wijzer Wonen, de LVGO-

website, nieuwsbrief en Facebookgroep, komen deze onderwerpen regelmatig aan de orde.  
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In totaal hebben 29 personen deze vragenlijst ingevuld. In tegenstelling tot de respondenten onder 

bewoners van bestaande gemeenschappen is hier het grootste deel (52%) man. De gemiddelde 

leeftijd ligt,  zoals te verwachten, wat lager dan bij respondenten uit bestaande 

woongemeenschappen.   

 Alle respondenten in deze enquête zijn jonger dan 80, waarbij bijna de helft (48,3%) tussen 

60 en 69 jaar is.  

 

3.1 Het beeld van een woongemeenschap 

De belangrijkste reden (69%) voor leden van initiatiefgroepen om te kiezen voor een 

woongemeenschap van 50-plus ligt in de behoefte te wonen met anderen in dezelfde levensfase, 

liever dan bijvoorbeeld een meer-generatieproject. De verwachting dat 50-plussers onderling meer 

begrip en tijd opbrengen om vergelijkbare interesses, levenservaring en tijdsbesteding te delen 

speelt daarin een belangrijke rol (55%).  

3. Enquête startende      

woongemeenschappen / 

initiatieven   

     woongemeenschappen 
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 59% van de respondenten verwacht met het verhuizen naar een woongemeenschap  

bij te dragen aan de doorstroming op de woningmarkt: 52% laat een grotere woning 

achter. 

 

 

 

3.2 Voorwaarden voor een toekomstige woongemeenschap 

Bij de keuze voor een locatie en verdere opzet van de woongemeenschap spelen zowel praktische als 

sociale aspecten een grote rol. Uit praktische overwegingen wordt uitgekeken naar een locatie waar 

winkels en openbaar vervoer op loopafstand bereikbaar zijn (59%), terwijl sociaal de aanwezigheid 

van een gemeenschappelijke tuin belangrijk is (69%). 35% wil graag in de eigen buurt blijven wonen, 

dan wel in de buurt van de kinderen (17%). Ook een gedeelde visie op wonen en samen leven wordt 

wel genoemd. Maar liefst 62% wil nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid in de 

woongemeenschap. Het gaat hierbij niet alleen om de bouw, maar juist ook het duurzaam 

samenleven op allerlei manieren.  
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Opvallend is dat ecologisch en duurzaam leven minder (12,3%) genoemd wordt door 

bewoners van bestaande gemeenschappen,  terwijl bij nieuwe initiatieven dit vaak (37,9%) 

wel bijzondere aandacht heeft als het gaat om de bouw. Van de nieuwe initiatieven vindt 

zelfs 62% aandacht voor duurzaamheid een belangrijke voorwaarde.  

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de toenemende aandacht voor duurzaamheid in relatie 

tot het feit dat een groot van de woongemeenschappen al langer dan 20 jaar bestaan.    

 

 

3.3 De verwachte meerwaarde van een woongemeenschap 

Het sociaal contact (86%), langer zelfstandig en zelfredzaam leven (83%) en elkaar helpen en 

ondersteunen (76%) vormen, de top 3 van (verwachte) meerwaarde van het wonen in een 

gemeenschappelijke woonvorm. Opvallend is het verschil in toegekende waarde aan ‘elkaar zorg 

geven als anderen dat niet (kunnen) geven’ onder initiatieven (76%) en huidige bewoners (26%). 

Kennelijk zijn de verwachtingen van startende woongemeenschappen op dit punt hoog gespannen. 

Of men zet hier juist meer bewust op in, daar waar  oudere groepen dat in minder deden. Verder valt 

op dat 67% van de bewoners van bestaande woongemeenschappen aangeeft een gevoel van 

veiligheid te ervaren als toegevoegde waarde, terwijl onder de leden van initiatiefgroepen dit door 

slechts 28% wordt genoemd.  

 Mogelijk zetten initiatiefgroepen bewuster dan bestaande groepen in op het bieden 

 van zorg onderling.  

 

Ecologisch en duurzaam bouwen blijkt een belangrijke verwachte toegevoegde waarde (38%) voor 

aankomende woongemeenschappen. Dit nog naast de eerdergenoemde randvoorwaarde van 
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duurzaam samenleven. Dat dit percentage onder bewoners van bestaande woongemeenschappen 

lager ligt (12%) is niet verwonderlijk,  gezien het feit dat het hier vooral verbouw en renovatie 

betreft. De interesse voor het delen van apparatuur is onder nieuwe initiatieven groter (28%) dan 

binnen bestaande woongemeenschappen (16%). Dit alles sluit aan bij de toenemende 

maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid de laatste jaren. 

Figuur 8: Wat zijn, verwacht u, de belangrijkste toegevoegde waarden van het wonen in een 

woongemeenschap 50-plus? (%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Idealen kunnen soms verder gaan, ook maatschappelijk:  

“Het verlangen om met onze experimentele woongroep bij te dragen aan een samenleving 

met meer aandacht voor de menselijke maat en onderlinge verbondenheid. 
 

3.4 Uitdagingen voor startende woongroepen / initiatieven  

Het vinden van een goede locatie blijft ook in 2022 de nummer 1 (45%) uitdaging voor startende 

woongemeenschappen. Al gaf in 2019 zelfs 60% dit aan. Grootste stijger (van 13% naar 24%) is de 

onduidelijkheid over mogelijke subsidies. Waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de belangrijkste 

regelingen, de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg en de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten, 

recent zijn ingevoerd (april 2019, respectievelijk januari 2022). De LVGO organiseerde de afgelopen 2 

jaar diverse goedbezochte informatiebijeenkomsten rond deze thema’s. Opvallende tweede stijger 

en tevens nummer 2 uitdaging is onvrede over de samenwerking met gemeenten. Mede in het licht 

van de gemeenteraadsverkiezingen, maart 2022, heeft de LVGO samen met andere organisaties, 

gemeenten diverse malen opgeroepen voorloper in plaats van remmende factor te zijn. Ook in de in 

2021 verschenen brochure ‘Starten met een woongemeenschap’ wordt ingegaan op de relatie met 

de gemeente> tevens biedt de brochure gemeenten handvatten aangaande de wijze waarop zij bij de 
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totstandkoming van gemeenschappelijke woonvormen van 50-plus een meer proactieve rol kunnen 

vervullen.   

 Opvallende stijger: onvrede over de samenwerking met gemeenten. 

 

Opvallende dalers zijn ‘moeite om nieuwe deelnemers te vinden’ (2019: 40%; 2022: 24% ) en ‘moeite 

om mensen enthousiast te houden’(2019: 53%; 2022: 14%).  

Figuur 9: Welke uitdagingen ervaart u of heeft u ervaren binnen uw initiatiefgroep?  

(%, meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 Andere uitdagingen die worden genoemd:   

 Onbekendheid met de wettelijk randvoorwaarden en bouwregel.  

 Het feit dat in de opstartfase leden van de zich te vormen bewonersgroep nog verspreid 

over het land wonen.  

 De tijd die verstrijkt met het verkrijgen van vergunningen.  

 Gemeenten die zich passief opstellen.  

 Concurrentie van projectontwikkelaars en andere bouwondernemers. 
 

3.5 Informatiebehoefte startende woongroep / initiatieven   

Bij nieuwe initiatieven blijkt grote behoefte te zijn aan kennis binnen een breed scala aan 

onderwerpen. Met name worden genoemd:   

 Het delen van ervaringen uit andere initiatiefgroepen en bestaande woongroepen.  
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 Inzicht in de financiering, de financiële risico’s en de mogelijkheden voor het aanvragen van 
subsidie. 

 Inzicht in juridische voorwaarden en procedures. 

 Voorbeelden van statuten en reglementen. 

 Informatie over gemeenschappelijke voorzieningen. 

 Informatie over levensbestendig bouwen en wonen. 

Niet onverwacht sluit de informatiebehoefte aan bij de ervaren knelpunten.  

Aan ondersteuning bij de afweging huur of koop blijkt minder behoefte. Evenals de rol van en 

contacten met de woningcorporatie. Waarschijnlijk zijn de keuzes hierin al eerder in het traject 

gemaakt.  

 Andere onderwerpen die respondenten aandragen zijn:   

 Informatie over co-creatie, als je te maken hebt met een projectontwikkelaar.  

 Informatie over gemeenschapsvorming, het zoeken naar de menselijke maat en onderlinge 
verbinding.  

 Informatie over het starten van een woongemeenschap van 50-plus in samenwerking met 
bijvoorbeeld een meer-generatie gemeenschap of ecodorp.  

 
Figuur 11: In welke mate vindt u het belangrijk over onderstaande thema  geïnformeerd te 
worden?  (meerdere antwoorden mogelijk) 
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De enquête onder leden die belangstelling hebben te gaan wonen in een woongemeenschap van 50-

plussers, maar die nog geen deel uitmaken van een initiatiefgroep, kende 75 respondenten. Van hen 

is zo’n 70% vrouw. Van de respondenten is 45% tussen de 60 en 69 jaar. Maar ook vijftigers (15%) en 

70ers (36%) zijn goed vertegenwoordigd. De meeste respondenten wonen in Noord- en Zuid-Holland. 

 Gezien de maximale leeftijdsgrens (meestal tussen de 65 en 69 jaar) voor nieuwe bewoners 

in bestaande woongroepen,  is de mogelijkheid voor de 40% respondenten boven de 70 

jaar zich aan te kunnen sluiten bij een bestaande groep vrijwel uitgesloten.  

 

  

4. Enquête belangstellenden 

gemeenschappelijk wonen 

50-plus 
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4.1 Kenmerken belangstellenden  

Een aanzienlijk deel van de respondenten (40%) oriënteert zich nog op hoe in de toekomst te gaan  

wonen. 63% geeft aan dat gemeenschappelijk wonen hen daarin aanspreekt. Zo’n 12% overweegt 

een initiatiefgroep te starten of zich daarbij aan te sluiten. Maar liefst 49% zou zich het liefste 

aanmelden bij een bestaande groep. 

 

4.2 Waarom wonen met 50-plussers? 

Gevraagd naar de reden waarom wonen met 50-plussers te verkiezen boven het wonen met (ook) 

andere leeftijdsgroepen, blijken belangstellenden wat minder uitgesproken te zijn dan respondenten 

actief in een initiatiefgroep. Maar de argumenten lopen wel parallel tussen deze groepen: Vooral het 

samen optrekken met anderen in een zelfde levensfase, met vergelijkbare interesses, levenservaring 

en tijdsbesteding, is voor 46% van de respondenten de reden zich te oriënteren op 

gemeenschappelijk wonen van 50-plussers. 35% verwacht als 50-plussers onder elkaar meer begrip 

en tijd voor elkaar te kunnen opbrengen, en 38% meent wonend in een woongemeenschap bij te 

dragen aan een betere doorstroming op de woningmarkt.  

 38% van de respondenten die overwegen in een gemeenschappelijke woongemeenschap 

van 50-plussers te gaan wonen verwacht op deze wijze bij te dragen aan de doorstroming 

op de woningmarkt.  

 

28% van de respondenten geeft aan nog niet zeker te weten of hij/zij in een 50-plus project 

wil wonen:  

 Ik hoef niet persé in een woongroep voor 50-plus, het mag ook qua leeftijd gemengd zijn. 

 Een woongemeenschap met een divers samengestelde bewoning sluit ik nog niet uit.  

 Als het mogelijk is, wil ik juist graag met ook jongere mensen in een gemeenschap wonen.  
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Figuur 14: Waarom verkiest u een woongemeenschap van 50-plussers boven een 

woongemeenschap met (ook) jongere bewoners? (%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

4.3 Voorwaarden voor een toekomstige woongemeenschap 

Openbaar vervoer,  winkels en openbaar groen op loopafstand en een gemeenschappelijke tuin 

blijken ook bij belangstellenden een belangrijke voorwaarde. Opvallend is dat de behoefte om vanaf 

het begin als single in de woongemeenschap te kunnen wonen bij geïnteresseerden aanmerkelijk 

groter (51%) is dan onder leden van initiatiefgroepen (21%). Waarschijnlijk bestaan initiatiefgroepen 

bovengemiddeld uit stellen. Ook het percentage onder belangstellenden dat wil huren in de sociale 

sector (49%) ligt aanmerkelijk hogen dan binnen initiatiefgroepen (14%). Dat past in het beeld van bij 

de LVGO aangesloten initiatieven welk in hoge mate uit (deels) koopinitiatieven bestaan. Aandacht 

voor duurzaamheid speelt (nog) een minder prominente rol bij geïnteresseerden, evenals de 

behoefte met ‘gelijkgestemden’ te wonen.   

 

Onder belangstellenden is de wens meteen ook als single in een woongemeenschap te 

wonen en te huren in de sociale sector groot.  

 

Wensen die verder worden genoemd zijn de mogelijkheid een gemeenschappelijke wasruimte of 

logeerkamer te delen, evenals het gezamenlijk laten bezorgen van boodschappen.  
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Figuur 15: Wat zijn voor u belangrijke voorwaarden voor een toekomstige woongemeenschap?  

(%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

4.4 De verwachte meerwaarde van een woongemeenschap 

Ook geïnteresseerden werd naar de door hen verwachte meerwaarde van wonen in een 

woongemeenschap van 50-plussers gevraagd. De top 3 vormen ook hier sociaal contact (89%), langer 

zelfstandig en zelfredzaam wonen (84%) en elkaar helpen en ondersteunen (81%). Onder 

geïnteresseerden is, evenals onder leden van startende woongemeenschappen, aandacht voor 

duurzaamheid en betekenis voor de buurt groter dan onder bestaande groepen.  

 Andere waarden die worden genoemd:  

 Het ontdekken en inzetten van elkaars kwaliteiten. 

 Geen geroddel over elkaar, maar elkaar respecteren zoals een ieder is . 

 Levensbeschouwing, zelfkennis en het ontwikkelen van innerlijke vrede (bijvoorbeeld met 

behulp van meditatie) 

 Het ervaren van verbinding.  
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Figuur 16: De belangrijkste (verwachte) toegevoegde waarden van het wonen in een  

woongemeenschap 50-plus: vergelijking bewoners bestaande bouw, leden van initiatiefgroepen en 

geïnteresseerden. (%, meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

 

4.5 Uitdagingen voor belangstellenden 

Om daadwerkelijk stappen te zetten  richting gemeenschappelijk wonen blijft spannend.  Met name 

onduidelijkheid over de financiële consequenties (39%), onzekerheid over de rol van de gemeente 

en/of woningcorporatie (36%) en onvoldoende kennis over te ondernemen stappen (32%) worden 

als uitdaging genoemd. Het blijkt bovendien lastig gelijkgestemden te vinden waarmee je samen 

verder zou optrekken.  

 Waar vind je gelijkgestemden om gezamenlijk stappen te ondernemen?  

 

Soms blijft er onzekerheid of men zich als nieuwe bewoner in een bestaande gemeenschap wel thuis 

zal voelen. En dan is de leeftijd vaak nog een drempel. Al ben je nog vitaal, als gevolg van vergrijzing 

binnen woongemeenschappen ben je vaak met 70 jaar al te oud om als nieuwe bewoner toe te 

treden. 

“Het is vrijwel onmogelijk om met mijn 72 jaar een woongroep te vinden . Ik ben overal te 

oud voor. Maar ik werk nog en sport heel actief. Ik beleef dat als enorm scheef. 
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4.6 Informatiebehoeften onder belangstellenden  

De belangrijkste thema’s waar belangstellenden over geïnformeerd willen worden zijn de voor- en 

nadelen van wonen in een woongemeenschap, informatie over bestaande initiatiefgroepen en 

ervaringen van bestaande woongemeenschappen.  
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5.1 Vergelijking van doelgroepen in de drie enquêtes  

Er zijn wat verschillen tussen bewoners van bestaande woongemeenschappen van 50-plussers, leden 

van initiatiefgroepen en belangstellenden. Zoals te verwachten is leeftijdsgroep 80-plus beter 

vertegenwoordigd bij bestaande woongemeenschappen. Opvallend is dat het percentage mannen 

iets groter is bij de initiatiefgroepen, terwijl vrouwen duidelijk meer vertegenwoordigd zijn in 

bestaande woongroepen en onder belangstellenden.  

Wat betreft de (verwachte) meerwaarde van wonen in een woongemeenschap van 50-plussers zijn 

er duidelijke overeenkomsten. De top 3 bestaat voor alle groepen uit sociaal contact, elkaar helpen 

en steunen, en langer zelfstandig en zelfredzaam blijven. 

Ecologisch en duurzaam wonen speelt een grotere rol bij de initiatiefnemers (62%) en dat is goed 

verklaarbaar. Zij hebben daar (nu) meer invloed op dan hun voorgangers. Interessant is dat bewoners 

van woongemeenschappen en ook initiatiefnemers verwachten dat zij bijdragen aan de doorstroom 

op de woningmarkt. De keus voor een 50-plusgroep is voor velen tamelijk bewust. Men wil graag met 

mensen in dezelfde levensfase wonen, wat betreft levenservaring, interesses en tijdsbesteding. 

De uitdagingen verschillend per groep. In bestaande woongemeenschappen heeft men met name te 

maken met de problematiek van opvolging: Hoe lukt het binnen de smalle marges van de 

huurgrenzen voor sociale huur toch stellen / echtparen aan te trekken of anderen die goed 

aansluiten bij de groep? En hoe houd je als woongemeenschap grip op de samenstelling van 

bewoners bij verkoop van woningen?  

Voor mensen die binnen een initiatiefgroep bezig zijn een woongroep op te starten spelen heel 

andere uitdagingen een rol. Zoals het vinden van een locatie of het onderhandelen met de 

gemeente. Belangstellenden hebben  nogal eens moeite om aansluiting te vinden bij een 

initiatiefgroep of een bestaande woongemeenschap. Zij zitten met allerlei onduidelijkheden en 

onzekerheden waardoor het zetten van vervolgstappen lastig is. 

 

5.2. Vergelijking resultaten 2019 - 2022 

In diverse opzichten is de uitkomst van raadpleging 2022 vergelijkbaar met die uit 2019. Ook in 2019 

werd de sociale waarde en het zelf- en samenredzaam zijn als grote meerwaarde van wonen in een 

woongemeenschap gezien. Daarbij zijn de knelpunten die in 2022 naar voren komen zeer 

vergelijkbaar met die in 2019.  In de enquête van 2019 is meer ingezoomd op het thema zorg. De 

enquête van 2022 legt een accent op het sociale aspect van een woongemeenschap van 50-plussers.  

5. Vergelijking doelgroepen  
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Vooral de ontmoetingsruimten binnen en buiten blijken belangrijk voor het stimuleren en in stand 

houden van het sociale aspect van gemeenschappelijk wonen. Maar liefst 99% van de bewoners van 

woongemeenschappen beschikt dan ook over een eigen ontmoetingsruimte. Naast gezamenlijk eten 

en onderhouden van de tuin worden ook activiteiten die te maken hebben met zingeving en 

betekenisgeving genoemd. Ook praktische bezigheden op het gebied van zorg en onderhoud van het 

gemeenschappelijke, versterken de onderlinge band. Aandacht om ook voor de buurt een 

verbindende factor te zijn is er vooral bij nieuwe initiatieven en belangstellenden.   

Opvallend is dat initiatiefgroepen in 2022 aangeven minder moeite te hebben nieuwe deelnemers te 

vinden, als groep enthousiast te blijven en de samenhang in de groep te behouden. Moeite met het 

vinden van een goede locatie voor de gemeenschap wordt in 2022 iets vinden vaak genoemd, maar 

staat net als in 2019 met stip op 1 als belangrijkste belemmering voor nieuwe initiatieven. 

Opvallende stijger: onvrede over de rol van en samenwerking met de gemeente bij de 

voorbereidingen van een nieuwe woongemeenschap.   

Nieuw is dat senioren die in een woongemeenschap willen gaan wonen zich bewust zijn van de 

impact van hun vertrek uit hun huidige woning op de doorstroming op binnen de woningmarkt. Men 

laat een grotere woning achter geschikt voor bijvoorbeeld een jong gezin.  
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6.1.  Gemeenschappelijk wonen heeft grote maatschappelijke 

meerwaarde 

Net als in 2019 laat de ledenraadpleging in 2022 zien dat gemeenschappelijkheid voor (toekomstig) 

bewoners een grote meerwaarde heeft, waarbij de woongemeenschap als community wordt gezien. 

Het gemeenschappelijk wonen is een goed recept om niet eenzaam te worden, om samen prettig 

oud te worden en op elkaar terug te kunnen vallen, als dat nodig is. 95% van de bewoners ervaart 

sociaal contact als grote meerwaarde, men kan elkaar helpen en steunen (84%) en woont langer 

zelfstandig (80%). 

De kern is: verbonden te blijven met anderen. Wonen in een woongemeenschap draagt bij aan 

betekenisgeving en persoonlijke groei van senioren.  Uit ons onderzoek blijkt dat nogal wat ouderen 

heel bewust met leeftijdsgenoten willen wonen. 

De woongemeenschap maakt het voor senioren mogelijk langer zelfredzaam te zijn omdat de 

woningen en de ruimtes levensloopbestendig zijn ingericht.  

(Nieuwe) projecten bieden in toenemende mate de mogelijkheid om duurzaam te wonen. 

Duurzaamheid heeft een groeiende waarde voor de woongemeenschappen (door 62% van leden van 

initiatiefgroepen genoemd) en zij leveren zo ook in dat opzicht een actieve bijdrage in deze 

maatschappij. 

● Actiepunt  

De LVGO gaat door met het informeren van publiek en beleidsmakers over de voordelen van 

gemeenschappelijk wonen van 50-plussers. We willen zichtbaar maken welke meerwaarde 

men kan verwachten, zowel op het gebied van sociale waarde, als ook op het gebied van zorg 

en duurzaamheid. 

 

6.2.  Sociale huurgroepen in de knel door huurderbeleid 

De woongemeenschappen met sociale huurwoningen hebben last van de smalle financiële grenzen 

voor de toegang tot huurwoningen (42% van de respondenten). Daardoor ervaart 41% dat geschikte 

bewoners niet toegelaten kunnen worden tot deze huurwoningen en afgewezen moeten worden. Dit 

terwijl beide partijen dat graag anders zouden zien. Dat geldt met name voor stellen / echtparen, 

waarvan het gezamenlijk inkomen bijna altijd te hoog is voor de grens van sociale huur. 

6. Belangrijke resultaten en 

actiepunten 
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Dit kan leiden tot uitholling van de groep en is bedreigend voor het voortbestaan van de 

woongemeenschap. Immers, als kandidaat-bewoners die goed passen bij de groep en er graag willen 

wonen, niet kunnen worden toegelaten omdat zij net iets teveel verdienen, dan wordt het lastig om 

enige grip te houden op de woon- en leefsfeer binnen de gemeenschap.  Veel woningcorporaties 

maken helaas nog te weinig gebruik van de 10% ruimte die zij hebben om de woningen toe te 

kennen.  

● Actiepunt 

De smalle financiële grenzen in het huurbeleid mogen geen bedreiging zijn voor het 

voortbestaan van een woongemeenschap. De identiteit van bestaande woongroepen 

moeten zoveel mogelijk behouden blijven en kunnen bloeien. Hier kan de 

woongemeenschap zelf wat aan doen, maar vooral woningcorporaties en de rijksoverheid 

zijn hier zet. De LVGO zet in om dit tij te keren.  

 

6.3.  Grond en gebouwen voor initiatiefgroepen hard nodig 

Van de respondenten van initiatiefgroepen zegt 45% een (groot) probleem te hebben om aan een 

locatie te komen. Zij doen er jaren over om grond of een geschikt gebouw te vinden. Gebrekkige 

samenwerking met de gemeenten wordt genoemd door 41%.  

Natuurlijk is de druk op de woningmarkt enorm. Maar senioren creëren vaak woonruimte voor 

anderen door bij het verhuizen naar een woongemeenschap meer vierkante meters achter zich te 

laten. Maar liefst 59% van de deelnemers aan initiatiefgroepen verwacht met de overgang naar een 

woongemeenschap bij te dragen aan doorstroming op de overspannen woningmarkt. Van de 

initiatiefnemers laat de meerderheid (52%) een grotere woning achter voor andere 

woningzoekenden.  Dus valt er veel voor te zeggen om ook ten behoeve van een betere 

doorstroming op de woningmarkt senioren de kans te geven om te bouwen en nieuwe 

woonprojecten neer te zetten. Gemeenschappelijk wonen maakt het bovendien mogelijk dat 

ouderen niet of pas later gebruik maken van zeer dure zorgvoorzieningen (verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen). Het overheidsbeleid in zorg en wonen zet in op langer zelfstandig wonen. Daarbij 

past dat de randvoorwaarden voor eigen regie door senioren op wonen en locaties op peil zijn. 

Verder is opmerkelijk dat 24% van de initiatiefgroepen melding maakt van onduidelijkheid over 

subsidies en de weg hiernaar niet goed weten te vinden. Ook hier kan de LVGO helpen. 

● Actiepunt  

Er moeten veel meer beschikbare locaties komen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 

primair bij gemeenten en woningcorporaties. De LVGO zal in het bevorderen van dit beleid 

als spreekbuis van woongemeenschappen van 50-plussers optreden. Daarnaast blijft de 

LVGO initiatiefgroepen ondersteunen onder andere door het organiseren van 

informatiebijeenkomsten over regelingen en subsidies.  
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6.4.  Bevorderen sociale meerwaarde 

Alle woongemeenschappen in dit onderzoek ontplooien een breed scala aan activiteiten waaraan  

bewoners kunnen deelnemen. Het gaat hier om samen leuke dingen doen, plezierige uitjes en 

bezigheden op cultureel en sportief gebied, evenals verbindende activiteiten met de buurt. 

Permanente aandacht en frisse input op dit punt helpt de woongemeenschap vitaal te blijven. Ook 

toekomstig bewoners van woongemeenschappen zien hierin een belangrijke toegevoegde waarde. 

● Actiepunt  

We gaan investeren in het thema sociale meerwaarde, ook vanwege de behoefte aan 

informatie op dit punt. We streven naar meer zicht op de mogelijkheden om een gezond en 

actief sociaal leefklimaat in woongemeenschappen te krijgen en te behouden. We 

organiseren hiervoor in 2023 een themabijeenkomst. 

 

6.5.  LVGO is spreekbuis, belangenbehartiger en kennisbron  

Deelnemers aan de enquête zien als belangrijke taak voor de LVGO het helpen bij de uitdagingen van 

woongemeenschappen bij koop en huur. De leden willen graag dat de LVGO gaat lobbyen voor goede 

randvoorwaarden voor woongemeenschappen op het gebied van bijvoorbeeld locaties en toegang 

tot de woongemeenschap.    

Verder blijft de LVGO belangrijk als plek waar leden elkaar vinden en ervaringen uitwisselen. Er is 

waardering voor de wijze waarop dat al gebeurt. Tegelijk is er behoefte aan verdere steun onder  

initiatiefgroepen en bestaande woongemeenschappen en mag informatie over de diensten van de 

LVGO nog meer zichtbaar worden. 

● Actiepunt LVGO 

We nemen de uitkomst van de ledenraadpleging mee bij het opstellen van beleidsplan 2023 -

2025 en in de thema’s die aan bod gaan komen in Wijzer Wonen, de website, nieuwsbrieven, 

themabijeenkomsten, intervisie, ondersteuning vanuit het EHBO-team (Eerste Hulp Bij 

Ongenoegen) en uiteraard onze overleggen met de ministeries van VWS, Binnenlandse zaken 

(Volkshuisvesting) en de koepels van landelijke woningcorporaties en gemeenten. 
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De LVGO behartigt de belangen van het gemeenschappelijk wonen van senioren (50-plus). 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.  Zo bevordert de LVGO dat gemeenschappelijk wonen toegankelijk 

blijft voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen, andere persoonlijke omstandigheden of 

achtergrond.  

 Woongemeenschappen verenigd binnen de LVGO komen voort uit burgerinitiatieven. Dit 

vormt de basis voor de sociale cohesie binnen en identiteit van de woongemeenschap. 

 

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 50-plussers de landelijke ‘spreekbuis’. Omgekeerd erkent 

de landelijke overheid de LVGO steeds nadrukkelijker als gesprekspartner in het formuleren van 

beleid rond gemeenschappelijk wonen van senioren.  

Woongemeenschappen aangesloten bij de LVGO kenmerken zich doordat de regie voor de 

ontwikkeling en het gezond voortbestaan van de gemeenschap ligt bij de (toekomstig) bewoners: 

Deze woongemeenschappen komen voort uit burgerinitiatieven. Bewoners wonen in de regel geheel 

zelfstandig met behoud van privacy. De woningen zijn levensloopbestendig. Vrijwel altijd beschikt de 

gemeenschap over een gezamenlijke binnen- en/of buitenruimte die uitnodigt elkaar te ontmoeten 

en goed te leren kennen. 

 

 

 

 

 

 

Over de LVGO 
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