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Voorwoord

Dagelijks hoort en ziet u om u heen dat de samenleving verandert. Een van die veranderin-
gen is de toegenomen variatie in woon- en leefwijzen, zowel bij jongeren als volwassenen 
en ouderen. Mensen laten zich minder leiden door traditie en gewoonten en meer door hun
eigen woonwensen, ideeën en ambities. 

In deze individualiserende ontwikkeling ontstaat ook steeds meer behoefte aan nieuwe 
vormen van gemeenschappelijkheid en sociale cohesie. De Nederlandse Federatie
Gemeenschappelijk Wonen, een samenwerkingsverband van de Landelijke Vereniging
Centraal Wonen (LVCW), de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO) en
de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (WSB) speelt op deze tendens in door voor-
lichting en informatie te geven over bestaande en nieuwe vormen van gemeenschappelijk
wonen. De Federatie richt zich daarbij op alle betrokken partijen waaronder nadrukkelijk
ook gemeenten en woningbouwcorporaties. 

Vooral mensen die in een overgangsfase in hun leven verkeren, zijn vaak bewust bezig 
met het afwegen van wensen en mogelijkheden om de volgende fase van hun leven in te
richten. Dit geldt voor jongeren die uit huis gaan, volwassenen die een gezin gaan stichten
of duurzaam met een partner gaan samenleven, mensen die zijn gescheiden, ouders wier
kinderen uit huis zijn gegaan en ouderen die na hun pensionering een nieuwe woon-
omgeving zoeken om nog lang zelfstandig te kunnen leven.
Tot slot zijn er specifieke groepen die door omstandigheden in de situatie geraken dat zij 
een nieuwe woonvorm zoeken. Bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte die niet in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen of gehandicapte jongeren die niet bij de
ouders kunnen blijven maar ook niet in een reguliere woning zelfstandig kunnen wonen.
Gemeenschappelijk wonen kan in al deze gevallen een waardevol alternatief zijn voor 
individueel geïsoleerd wonen, mede omdat vaak ook behoefte is aan nieuwe sociale 
verbondenheid. Gemeenschappelijk wonen betekent vooral dat er tussen de bewoners een
zekere mate van verbondenheid bestaat, wederzijdse belangstelling en verantwoordelijk-
heid, zonder dat daarmee een opeisbare zorgplicht ontstaat. Veel bewoners stellen de 
combinatie op prijs van privacy en vrijwillig, maar niet vrijblijvend contact.

Bij de realisatie en inrichting van nieuwe gebouwen, of verbouw van bestaande, voor
gemeenschappelijk wonen zijn de toekomstige bewoners veelal actief betrokken en 
initiërend. Het voordeel hiervan is: direct een goede onderlinge band tussen de bewoners, 
gedetailleerde afstemming van vraag en aanbod en een aantrekkelijke prijs-kwaliteit-
verhouding van de woningen.

Gemeenschappelijk wonen sluit naadloos aan bij het streven van overheid en woning-
corporaties om bewoners meer inspraak en zelfbeheer te geven. Initiatieven van groepen 
die gemeenschappelijk willen wonen verdienen daarom een hoge prioriteit bij gemeenten 
en woningcorporaties. Woningcorporaties zijn bij uitstek organisaties die projecten gemeen-
schappelijk wonen kunnen realiseren vanwege hun deskundigheid als ontwikkelaar en 
verhuurder. Daarnaast beschikken zij over financieringsmogelijkheden.

Het eerste deel van deze brochure geeft een overzicht van de op dit moment bestaande 
vormen van gemeenschappelijk wonen in Nederland. Daarna volgen beschrijvingen van 
vier projecten, waarvan de meeste zijn aangevuld met ervaringen van medewerkers van
woningcorporaties. Zij vertellen vanuit hun invalshoek over de opzet, uitvoering en hun
betrokkenheid bij de projecten. Verspreid door de brochure worden bewoners geciteerd.
Toegevoegd is een extra hoofdstuk over woongroepen, met als voorbeeld een ‘modale’
woongroep in Amsterdam. Tot besluit volgen algemene tips en aandachtspunten. 

We hopen dat deze brochure ook u inspireert om aan de slag te gaan met het realiseren
van een project gemeenschappelijk wonen. De Federatie wil en kan u hierbij met raad en
daad van dienst zijn.

December 2006
Harrie Jansen, voorzitter FGW
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Gemeenschappelijk wonen:
individueel maar wel samen

Gemeenschappelijk wonen staat voor die woonvormen waarbij de bewoners ervoor 
kiezen woonvoorzieningen te delen met anderen. Dat kan op vele manieren met meer
of minder gezamenlijke voorzieningen en meer of minder intensief onderling contact.
Maar steeds is het een manier om in eigen beheer en naar eigen keuze een sociaal 
verband te vormen in de directe woonomgeving. De mogelijkheid elkaar te ‘ontmoeten’
en eventueel ook op te vangen, gecombineerd met zelfstandig wonen.
De term Gemeenschappelijk wonen wordt zowel in deze brochure als in de praktijk
gebruikt als overkoepelende term. De term woongroep wordt vaak voor hetzelfde
gebruikt maar soms ook voor een eenheid binnen Centraal Wonen.

De belangrijkste vormen van gemeenschappelijk wonen in Nederland zijn momenteel (2006):

o Woongroepen van jongeren/studenten
o Woongroepen van volwassenen, al of niet met kinderen
o Centraal wonen
o Groepswonen van ouderen

Een ruimtelijke variant is Gestippeld Wonen. Multiculturele senioren Woongroep Brasa 
(elders in deze brochure) is daarvan een voorbeeld.

De ontwikkeling van een nieuw 
gemeenschappelijk wonen project

Initiatief
Doorgaans gaat het initiatief uit van de toekomstige bewoners; dat geeft een grotere betrok-
kenheid op de lange termijn. Een aantal mensen bundelt zijn wensen en probeert deze te 
realiseren. Ook een bewonerscomité in de eigen wijk, al dan niet ondersteund door een 
welzijnsorganisatie, staat soms aan de wieg van een project gemeenschappelijk wonen. 
En sinds een aantal jaren nemen ook woningcorporaties het voortouw. In dat geval is een
voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële bewoners een goed middel om de belangstelling te
peilen. Als een geschikte bouwlocatie voor een project gemeenschappelijk wonen gevonden is,
moet het initiatief breed bekend worden gemaakt om potentiële bewoners de kans te geven
zich aan te sluiten bij de initiatiefgroep.

Samenwerking
Bij het realiseren van een dergelijk project speelt de samenwerking tussen de initiatiefgroep,
gemeente en woningcorporatie of projectontwikkelaar een essentiële rol. Naarmate de 
aspirant-bewoners zelf meer ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op ontwikkeling en
beheer van het complex, is de kans op succes groter. 

De ervaring leert dat veel woningcorporaties openstaan voor initiatiefgroepen die zich zelf met
een project bij hen aandienen. Zij vinden het doorgaans prettig en zinvol te weten voor wie zij
bouwen en wie de afnemers zijn. Dat geldt met name voor de koopwoningen. Bovendien
komen initiatiefgroepen vaak met zeer bruikbare wensen en ideeën, en overvragen zij niet!

Projecten gemeenschappelijk wonen kunnen ook heel goed gerealiseerd worden in de vorm
van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de initiatiefgroep alles zelf
bedenkt en de verantwoordelijkheid draagt, ook de risico’s van het project. 
Een mogelijkheid die de overheid sterk propageert.
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Woonvorm: zelfstandig en toch samen
Een gemeenschappelijk wonen project bestaat bijna altijd uit een aantal bij elkaar gelegen
zelfstandige woningen of een (appartementen-) gebouw in de koop- en/of huursfeer. 
Bij voorkeur komen de voordeuren uit op een gemeenschappelijke hal of gang, zodat de
bewoners gemakkelijk contact met elkaar kunnen maken.

Omdat het echter vaak lang duurt voordat een geschikte bouwlocatie of eigen gebouw 
voor een initiatiefgroep gevonden is, zijn er voorbeelden waar leden van een project
gemeenschappelijk wonen niet geclusterd wonen, maar verspreid over een bestaand 
flatgebouw. Dit wordt inbreien of gestippeld wonen genoemd. 

Ontmoetingsruimte
In ieder project is een ontmoetingsruimte meestal voorzien van een kookgelegenheid, zodat
gezamenlijke maaltijden tot de mogelijkheden behoren. In deze ruimte vinden bijna dagelijks
gemeenschappelijke activiteiten plaats. De activiteiten staan open voor alle bewoners, maar
er is geen verplichting om eraan mee te doen. Uit onderzoek blijkt dat gezamenlijke 
activiteiten mensen actief houden en dat draagt bij aan hun welzijn. De kans op isolement 
en vereenzaming is minder groot. Contacten tussen individuele bewoners onderling gaan
gemakkelijker en leiden tot het ondernemen van allerlei nieuwe activiteiten. Men stimuleert
elkaar. “Vroeger was het een stuk saaier en soms zelfs regelrecht eenzaam. Hier word je
meegetrokken met de activiteiten en draai je weer mee in het maatschappelijk leven”.

Nabuurschap
Wie kiest voor gemeenschappelijk wonen moet openstaan voor contacten en het leuk 
vinden met anderen iets te ondernemen. Wonen in een project voor gemeenschappelijk
wonen betekent zelfstandig wonen, maar het betekent ook leven in een gemeenschap 
met een positieve belangstelling voor elkaar en met de bereidheid elkaar te helpen als 
dat nodig mocht zijn. Wonen in een groep geeft een gevoel van veiligheid, met mensen 
om je heen waar je een beroep op kunt doen.
“Ik wil graag zolang mogelijk zelfstandig wonen, maar toch in een soort gemeenschap waar-
in je onderling contact met elkaar hebt. Het is een fijn idee dat je altijd naar iemand toe kunt
gaan als er wat is. Er is een bepaalde vorm van toezicht, terwijl je tegelijkertijd helemaal op
jezelf kunt zijn”.

Afspraken
Een volgend kenmerk is dat de bewoners een vereniging vormen met een bestuur dat
namens de vereniging kan handelen, overeenkomsten kan sluiten en financiële verplichtin-
gen kan aangaan. Andere partijen hebben op die manier een officieel aanspreekpunt.

Zo kan bijvoorbeeld de woningcorporatie met het project gemeenschappelijk wonen afspre-
ken dat deze in een project met zowel huur- als koopwoningen de koopwoningen op basis
van maatschappelijk gebonden eigendom aanbiedt. Dit betekent dat de aspirant-koper de
woning goedkoper kan krijgen, maar de verplichting heeft deze woning te zijner tijd weer
aan de woningcorporatie aan te bieden en dat de woningcorporatie een terugkoopverplich-
ting heeft. De woningen blijven uiteindelijk dus in handen van de woningcorporatie. Dit heeft
voor het project gemeenschappelijk wonen als voordeel dat zij met de corporatie afspraken
kan maken over de woningtoewijzing en eventuele leegstand. Om het karakter en de samen-
hang van het project in stand te houden, is invloed hierop van bewoners van groot belang. 

In een huishoudelijk reglement kan vastgelegd worden waar letterlijk en figuurlijk de grenzen
liggen tussen privé en gemeenschappelijkheid en hoe de selectie van nieuwe bewoners gaat.
Ook maakt men afspraken over het beheer en gezamenlijke activiteiten en de mate waarin
en wijze waarop men die organiseert. In bijna alle huishoudelijke reglementen staat een pas-
sage over het bevorderen van onderlinge hulpverlening en de verplichting om zich bij de
thuiszorg in te schrijven voor het geval er langduriger zorg nodig is.

Omdat de woonwensen in ieder project weer anders zijn, is de uitwerking van elk project
verschillend. Hierna volgt een aantal voorbeelden.
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Op het voormalige kazerneterrein Limos is door een
samenwerking tussen de gemeente, projectontwikkelaar
Matser en woningcorporatie Standvast Wonen het stads-
landgoed Limos gerealiseerd. Daar ligt het centraal wonen
project in een deel van Hof Oost, een complex van twee
verschillende appartementengebouwen in een prachtige,
parkachtige omgeving. De grond rond de gebouwen en
huizen op het Limosterrein is van de gemeente en bestemd
als openbaar park dat alleen doorkruist wordt door 
wandel- en fietspaden. Auto’s zie je er niet, want 
die staan in ondergrondse parkeergarages.   

Het project
In oktober 2004 is dit derde centraal wonen project in
Nijmegen opgeleverd. CW Mozaiek bestaat uit 44 apparte-
menten verspreid over twee verschillende gebouwen. Er is
keuze tussen verschillende typen woningen, zowel in de koop-
als huursfeer. Door de koopwoningen is de onrendabele top
gefinancierd zodat een sociale huur voor een aantal wonin-
gen in dit project haalbaar was. Twee appartementen op de
begane grond zijn samengevoegd tot een ruime, lichte
gemeenschappelijke ruimte met keuken, wasruimte en
logeerkamer. Op één van de gebouwen is bovendien voor
gemeenschappelijk gebruik een dakterras ingericht door de
woningcorporatie. Daarnaast gaf de woningcorporatie de
huurders de vrije hand in het indelen van hun appartement
en in de keuze van de keuken en badkamer, alleen de 
warmteterugwininstallatie en het leidingennet lagen vast. 
Veel bewoners konden zo hun eigen woonwensen realiseren.
Voor de woningcorporatie was dit wel een andere manier van
werken dan gebruikelijk, maar ook voor hen heeft dit centraal
wonen project een meerwaarde: de bewoners zijn er gelukkig
en daardoor is het verloop minimaal.

Basisgegevens
Aantal woningen: 44, waarvan 5 koop- 

en 39 huurwoningen 
Woonoppervlakte: van 42 m2 tot 120 m2

Huurprijzen: € 300 - € 550 ( 2005)
Koopprijzen: € 115.000 - € 150.000 (2004); 

koopprijs op basis van maatschappelijk
gebonden eigendom

Servicekosten: € 12 + € 35 (verplichte parkeerplaats
gemeenschappelijke ruimte)

Realisatie: Woningcorporatie Standvast Wonen,
Nijmegen

Centraal Wonen Mozaiek
In dit project is bewust gekozen voor een gevarieerd scala
aan mensen wat type, leeftijd en achtergrond betreft. 
Zo ligt de leeftijd tussen één jaar en zeventig jaar, wonen er
(echt)paren met en zonder kinderen, autochtoon en alloch-
toon. Wekelijks wordt gezamenlijk geborreld en gegeten.
Afhankelijk van initiatieven uit de bewonersgroep vinden ook
andere activiteiten plaats. Er heerst een sfeer die uitnodigend
is. Dat werkt het beste, is de ervaring. Iedereen is vrij om 
mee te doen, maar moet zich niet verplicht voelen. Ook in
een centraal wonen project dringt de individualisering door!
Het project kent twee externe leden die wel op het
Limosterrein wonen. Deze betaalden evenals de 44 woon-
groepleden € 500,- inleg. Dit bedrag krijgt men bij vertrek
terug minus 1/10 deel voor elk vol jaar dat men in CW
Mozaiek woonde of lid was.
Met dit geld is onder andere de inrichting van de gemeen-
schappelijke ruimte en het dakterras en een communicatie-
netwerk (ADSL en een website) gefinancierd. 
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Toewijzing
Om het karakter van de woongemeenschap
te behouden, is in een beheerovereenkomst
met de woningcorporatie afgesproken dat
de woongroep (een) nieuwe huurder(s)
voordraagt. Er is een lange wachtlijst van
150 belangstellenden voor dit project. 
CW Mozaiek wil een gedifferentieerde
groep blijven en kijkt daarom niet alleen
naar de rangorde op de wachtlijst, maar
ook naar een aantal criteria, zoals sekse,
leeftijd, gezinssamenstelling en roots om
differentiatie in de bewonersgroep te 
houden. Voorts is afgesproken dat de
woningcorporatie maximaal de helft van 
het aantal huurwoningen op basis van het
“maatschappelijk gebonden eigendom
(MGE)”-model te koop zal aanbieden.
Voordeel van deze constructie voor CW
Mozaiek is dat de eigenaren verplicht zijn
hun woning weer aan de woningcorporatie
te verkopen en dat deze laatste een terug-
koopverplichting heeft. CW Mozaiek heeft
vervolgens - evenals bij de verhuur - het
recht om een nieuwe koper te zoeken. 
In een Vereniging van Eigenaren (VvE) zitten
de woningcorporatie, als eigenaar van de
huurwoningen, en de kopers van de appar-
tementen. De woningcorporatie is admini-
strateur van deze VvE en int daarnaast
zowel van de kopers als van de huurders 
de bijdrage voor de huur van de gemeen-
schappelijke ruimte.                           

Contacten met de buurt
Aanvankelijk waren er met de
Spoorbuurt grenzend aan het
Limosterrein wat problemen,
maar die zijn opgelost na een
geanimeerd wijkfeest dat door
Spoorbuurt en CW Mozaiek
gezamenlijk was georganiseerd.
Via de vergadering van alle
VvE’s van het Limosterrein lopen
de contacten met de gemeente
en de andere bewoners van het
Limosterreincomplex. Verder is
het contact met de buren die 
het binnenplein delen met CW
Mozaiek prima. Zo is in de
gemeenschappelijke ruimte
samen Sinterklaas gevierd met
hen, worden pleinvergaderingen
belegd, is het binnenterrein
enkele keren samen schoon gemaakt en is
een pleinfeest gehouden 
Dergelijke projecten moeten gemeenten
koesteren. Ze dragen bij aan samenhang in
de samenleving, onder andere door deze
buurtcontacten. 

De ervaring van de woningcorporatie
Woningcorporatie Standvast Wonen zorgde
ervoor dat het project Mozaiek gerealiseerd
kon worden in complex Limos. Esther
Lamers, manager woonservice van de
Nijmeegse corporatie vertelt: “Wij kregen
van de gemeente de mogelijkheid voor
nieuwbouw. Meteen vanaf het begin was
één van de randvoorwaarden dat er ruimte
moest zijn voor gemeenschappelijk wonen.
Die eis van de gemeente kwam naar aan-
leiding van een verzoek van
een lokale organisatie voor
gemeenschappelijk wonen:
Centraal Wonen. Standvast
Wonen faciliteerde die
groep, al in de ontwerpfase
hebben we met hen over-
legd. Ze hebben een grotere
rol gekregen dan een ande-
re huurder, maar dat is niet
zo verwonderlijk. Ten eerste
gaat het om 44 woningen. Ten tweede heb
je één overlegpartner en dat is veel over-
zichtelijker dan meerdere individuele huur-
ders. Nu heb je in één keer een partij die
de woonwensen aangeeft. Dat ging vrij ver:
zelfs de plaats van de wanden in de wonin-
gen werd besproken.”  

“We hebben samengewerkt op allerlei 
vlakken: op bouwkundig niveau en bij het
opzetten van het woningtoewijzingsysteem.
Er is wel één punt dat aandacht behoeft:

het zou kunnen dat
mensen lid worden 
van Centraal Wonen
om sneller aan een
woning te komen, ter-
wijl ze zich onttrekken
aan de gemeenschap-
pelijkheid waar deze
groep huurders naar
streeft. Dat is een knel-
punt dat de Federatie
gemeenschappelijk
Wonen zou moeten
oppakken.” 

“ Als woningcorporatie
moet je in je bezit over
allerlei vormen van
wonen beschikken.
Daar horen gemeen-
schappelijke woonvor-

men ook bij. Wij zien dat vooral bij senioren
de behoefte aan gemeenschappelijk wonen
toeneemt. Naast gemeenschappelijk wonen
waar geen leeftijdcriterium is, zullen we 
ook woongroepen voor senioren blijven
realiseren.” 
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Bewoner(s) 

aan het woord

“De intensieve verbondenheid

met de mensen van CW

Mozaiek en de buurt geeft

een extra dimensie aan het

leven hier”, zegt Wim

Hamersma, bestuurslid van

CW Mozaiek. “Voorwaarde

om hier te wonen is dat men

zelfstandig kan wonen en

zonodig elders zorg inkoopt.

Men bekommert zich echter

wel om elkaar en dat is pret-

tig. Ik zorg nu voor anderen

en hoop dat anderen voor mij

willen zorgen als dat nodig is. 

Betrokkenheid bij elkaar stelt

wel eisen en vraagt veel van

je. De hoeveelheid mensen

waar je bij betrokken bent,

maakt het (soms) zwaar.

Tegen die belasting moet je

opgewassen zijn.

Je hoort veel lief en leed. 

Hoe ga je om met roddel, wat

vertel je wel door en wat niet.

Je moet extra sociaal vaardig

zijn, anders houd je het niet

vol. Het lijkt in tegenspraak,

maar als je centraal woont,

moet je ter bescherming van

jezelf grenzen kunnen stellen

en assertief zijn.”



In 1996 ontstond de werkgroep Brasa met als doel in
Groningen voor Antillianen, Arubanen en Surinamers 
van 55 jaar en ouder een woongroep op te richten die 
de vertrouwdheid uit de landen van herkomst biedt. 
Deze werkgroep is in 2001 omgezet in de Vereniging
Multiculturele Woonvorm Brasa, met 60 leden. 
In 2004 ging de woongroep in de wijk Lewenborg 
van start met 13 appartementen en een eigen 
ontmoetingsruimte. Met de woningcorporatie is 
afgesproken dat de woongroep tot 20 appartementen 
kan uitbreiden. Vanuit de samenleving is veel 
belangstelling voor dit project. In 2004 kreeg de 
woongroep zelfs de Suurhof-penning, een prijs 
van de PvdA voor sociaal vernieuwende projecten. 

Het project
De woongroep is gehuisvest in een voormalige studentenflat
met 90 kleine eenkamerwoningen, die verbouwd is tot 70
appartementen. Hiervan huurt de woongroep er thans 13 
en nog één voor de gemeenschappelijke ruimte. 
De appartementen van de woongroep liggen verspreid over
de negen etages van het gebouw: een voorbeeld van gestip-
peld wonen. Daarvoor is bewust door de groep gekozen,
omdat er zo een natuurlijke uitwisseling kan ontstaan tussen

alle bewoners van het complex. Het gebouw heeft namelijk
een multifunctioneel karakter: naast andere senioren wonen
er verstandelijk gehandicapten van alle leeftijden in een
begeleid wonen project. Op de begane grond is voor 
alle bewoners van de flat een grote gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte, waar bewonersactiviteiten plaatsvinden.
In de kelder is een kinderopvang gevestigd. Van de gemeente
heeft de woongroep in de initiatieffase veel ondersteuning
ontvangen met name bij de gesprekken met de woning-
corporatie en ook kreeg de woongroep een startsubsidie. 

Basisgegevens
Aantal woningen: 13 (2005) met een huur 

onder de huursubsidiegrens
Woonoppervlakte: 80 m2

Huurprijs: € 428 (2005)
Servicekosten: € 165 per maand (inclusief stookkosten)
Realisatie: Woningcorporatie Nijestee te Groningen

De woongroep
Het multiculturele karakter van de woongroep is tot op heden
beperkt tot de oorspronkelijke doelgroep. Toch staat de groep
ook open voor mensen uit andere culturen. Zij kunnen zich
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aanmelden voor een lidmaatschap van de
vereniging Brasa zodat ze aan alle activitei-
ten kunnen meedoen en proeven van de
sfeer van de woongroep.
Iedere dag kan men koffiedrinken in de
eigen gemeenschappelijke ruimte en op een
aantal dagen per week eet de woongroep
gezamenlijk heerlijke eigengemaakte
gerechten. Zo zorgen gewoonten, het eten
en de warme hartelijkheid voor een hechte
band met elkaar.
De leeftijdsopbouw van de woongroep ligt
eind 2005 tussen de 53 en 76 jaar. Voor
een eventuele zorgvraag is de woongroep
aangesloten op de 24-uurszorg van de ver-
standelijk gehandicapten groep. Bij een pro-
bleem kan men bellen en komt er direct
iemand kijken.

Toewijzing
Een aantal leden van de vereniging Brasa
staat op de wachtlijst voor een woning in de
woongroep. Met de woningcorporatie is
afgesproken dat er maximaal 20 apparte-
menten voor de woongroep bestemd zijn.
Als er nu dus een woning vrij komt, overlegt
de corporatie eerst met de woongroep of zij
(een) gegadigde(n) hebben voor de woning.
Zoniet, dan verhuurt de woningcorporatie
deze op de gebruikelijke wijze. Het voordeel
van deze afspraak is dat er geen druk
bestaat om de woongroep aan te vullen.        

Contacten met de buurt
Met de overige bewoners in het gebouw
drinken de leden van Brasa geregeld koffie
in de gemeenschappelijke ruimte beneden
en worden er spelletjesavonden georgani-
seerd. Een beheerscommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de woongroep, is
opgericht voor het beheer van deze ontmoe-
tingsruimte. Een bewonerscommissie komt
langzaam van de grond. Het onderlinge
begrip en de contacten groeien. 

Aan de overkant van het complex zijn 
winkels en is wijkcentrum “het Dok”. 
Hierin doet de woongroep mee aan allerlei
buurtactiviteiten en raakt zo betrokken 
bij de wijk. 

De ervaring van de woningcorporatie
De heer Gaaike Euwema van
Woningcorporatie Nijestee zegt over 
woongroep Brasa te Groningen: “Als je 
eenmaal zo’n bijzondere
woongroep voor senio-
ren hebt, trekt dat ook
weer nieuwe vragen
aan. Blijkbaar heeft het
een groot uitstralingsef-
fect. Er is ook steeds
meer vraag naar woon-
groepen voor mensen
met een bepaalde
levensstijl. Ze willen bij
elkaar wonen en een
ruimte hebben waar ze
elkaar kunnen ontmoeten.” 
“Wij hebben Brasa gerealiseerd, een woon-
groep voor Antilliaanse, Arubaanse en
Surinaamse ouderen. Oudere allochtonen
vallen vaak terug op hun eigen taal en cul-
tuur en in deze woonvorm kunnen ze elkaar
ondersteunen. Wij vinden dat het past bij
onze functie als woningcorporatie om een
project te realiseren voor speciale doelgroe-
pen die behoefte hebben aan een woon-
vorm die ze op de normale woningmarkt
niet kunnen realiseren. Omdat de bewoners
zelf financieel minder draagkrachtig zijn,
sponsort Nijestee hun gemeenschappelijke
ruimte.”  

“ Het opzetten van woongroepen is vaak
maatwerk, toegespitst op de locale situatie.
Dit project heeft een lange aanlooptijd
gehad, maar we hebben er veel ervaring
mee opgedaan en weten nu hoe de hazen
lopen. Je relatie met de gemeente is
belangrijk. Het beleid van de gemeente sluit
aan bij dit soort initiatieven en onze samen-
werking met de gemeente is prima. Dat is
ook nodig om samen dergelijke projecten te
realiseren. We zijn nu bezig met het opzet-
ten van een nieuwe woonvorm, voor spiritu-
ele ouderen en er liggen ook al aanvragen
van Indische en Chinese ouderen.” 
“Er zijn gemeenten waar projecten voor
groepswonen moeilijk tot stand komen. 
Dan zie ik een rol weggelegd voor de
Federatie Gemeenschappelijk Wonen. De
federatie kan de knelpunten signaleren.”
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Bewoner(s) 

aan het woord

Iris Marselia, voorzitter

van de woongroep, vertelt

dat zij, nu zij hier tussen

haar eigen mensen woont,

ontdekt heeft wat zij al die

jaren in een gewone straat

gemist heeft. “Als je maar

een paar appartementen

van elkaar woont, zijn de

gezelligheid en geborgen-

heid onder handbereik. Er

is een structureel verschil

tussen bij elkaar op bezoek

gaan of bij elkaar onder één

dak wonen. Mensen bloeien

hier op. Samen spreken we

onze moedertaal en zijn we

weer terug bij onze roots.

Maar we willen geen geslo-

ten groep vormen. We zijn

daarom als woongroep

bewust verspreid over het

gebouw gaan wonen.

Integreren gaat hier heel

natuurlijk; je gaat door

dezelfde hoofdingang en 

je ontmoet andere flat-

bewoners in de lift”. 



Hoeve An der Lubosch (genoemd naar de buurtschap)
staat vlak bij een kleine supermarkt en het station, mid-
den in het dorp Ransdaal dat centraal ligt op 6 km van
Valkenburg, 8 km van Heerlen en 17 km van Maastricht. 
Het is een uit de 18e eeuw stammende boerderij die al
meer dan een eeuw familiebezit is. De gebouwen zijn
altijd gebruikt als boerenbedrijf. Medio 2000 kreeg 
het bedrijf een woonbestemming. Met het oog op deze 
nieuwe functie is de boerderij gerestaureerd. Deze typisch
Zuid -Limburgse carréhoeve is een rijksmonument. Bij de
restauratie zijn de historische elementen, zoals de grote
poorten, het vakwerk, de gesloten carréstructuur zo veel
mogelijk intact gelaten en in hun oude glorie hersteld.

Het project
Tot 1984 is de boerderij gebruikt als ligboxenstal voor koeien
en paarden en was binnen de carré de mestopslag. Omdat de
maatvoering voor de koeien en voor het werk niet meer
houdbaar was, is de stal een heel stuk naar achteren ver-
plaatst buiten het dorp. 
Na een langdurig proces van vergunningen aanvragen en het
bestemmingsplan wijzigen, zijn in de carréhoeve in totaal vijf
nieuwe woningen gecreëerd die verschillend zijn qua vorm-
geving, indeling en grootte. Zoals bij alle carréhoeves is er

sprake van een ruime binnenplaats. De voordeur van deze 
vijf woningen bevindt zich aan dit binnenplein.
De woningen zijn voorzien van alle moderne comfort,
beschikken over een royale woonkamer met een open 
keuken, badkamer en drie slaapkamers. Naast de hoeve is 
de oprit die toegang geeft tot de carport van iedere woning.
Daarachter tegen een helling liggen een weiland en een
boomgaard en staat de stal. Eind 2004 is de restauratie 
afgerond en kwamen de woningen gereed. 
Voor de gemeente en de eigenaar leverde het resultaat 
uiteindelijk een win-win situatie op. De gemeente is het 
boerenbedrijf uit de dorpskern kwijt en een gerestaureerd
rijksmonument rijker en de eigenaar heeft er vijf woningen 
in kunnen realiseren. Jong en oud, zowel uit het dorp als 
uit het westen van het land, hadden veel belangstelling 
voor deze huurwoningen.

Basisgegevens
Aantal woningen: 5 huurwoningen 
Woonoppervlakte: van 90 m2 tot 139 m2

Huurprijzen: € 675 -  € 725 ( 2005), 
exclusief energiekosten

Servicekosten: inclusief (carport inbegrepen)
Realisatie: eigenaar van de boerderij
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Bewoner(s)

aan het woord

Weliswaar opgegroeid in de

stad, voelde mevrouw

Janssen zich altijd aange-

trokken tot het buitenleven.

Zij wist dan ook dat zij na

haar pensionering uit het

westen weg wilde, terug

naar  Limburg waar haar

ouders vandaan kwamen.

Buiten wonen, maar wel in

de buurt van een stad met

cultuur. Zij dacht erover

voor deze nieuwe levens-

fase een woongroep in het

zuiden op te zetten of zich

bij een geschikte, bestaande

woongroep aan te sluiten.

“Ik ben alleen en dan moet

je praktisch blijven. Nu kan

ik nog veel en wil ik graag

iets voor mijn naaste bete-

kenen, maar ik kan ook

hulp nodig hebben. Het

contact gaat in een woon-

groep makkelijker”.

Omdat wonen op een boer-

derij haar aantrok, schreef

zij zich in bij de stichting

WSB die haar kort daarna

op haar huidige woning

attendeerde. “Het voelde

hier direct goed, ik heb

geen moment spijt. Ik maak

het wel en wee van het 

boerenbedrijf mee, ik

geniet van de heerlijke 

buitenlucht en wandel zo

de prachtige natuur in. 

Het is geen woongroep,

maar door het wonen rond

de binnenplaats, voelen wij

ons op een prettige manier

bij elkaar betrokken”. 

Bij de inzegening van de

hoeve waren de nieuwe

bewoners en de buurt 

aanwezig, daardoor lopen

de contacten met dorps-

genoten nu vanzelf. 

Over inspraak van de

groep huurders bij nieuwe

bewoners is nog niet nage-

dacht. De eigenaar vindt

het echter erg belangrijk

dat de bewoners zich op de

hoeve thuis voelen. 



In 1985 werd het voormalige kloostercomplex aan de
Oude Velperweg in Arnhem gekraakt. De krakers maak-
ten zich in de Vereniging tot behoud van Casa de Pauw
sterk voor het behouden en bewoonbaar maken van het
complex. De gemeente ging akkoord met een voorstel tot
legalisering op voorwaarde dat Casa de Pauw binnen vijf
jaar verbouwd zou zijn. In samenwerking met de huidige
eigenaar Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG)
hebben de bewoners plannen daartoe ontwikkeld en 
uitgevoerd. Het resultaat werd begin jaren ’90 in gebruik
genomen: 43 wooneenheden verdeeld over tien grotere
en kleinere woongroepen, een verenigingsruimte, werk-
ruimtes van goede kwaliteit en een gemeenschappelijke
tuin van 0,8 hectare.

Het project
In Casa de Pauw wonen ongeveer 45 mensen in 10 woon-
groepen. Geen enkele groep lijkt op de andere. Er zijn groe-
pen waar vaak samen gegeten wordt en groepen die daar
niet voor kiezen. Er is een eenouder-groep waar de bewoners
de voorzieningen delen en verder hun eigen leven leiden. De
kleinste groep bestaat uit twee personen; de grootste telt er
zes; de leeftijden variëren van 0 tot 50 jaar. Naast hun eigen
kamer hebben de bewoners van elke woongroep de gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor hun keuken wc, 

badkamer en gang. De werkruimtes en tuin zijn voor gemeen-
schappelijk gebruik, en daarnaast is er de verenigingsruimte
voor ontspanning en vergaderingen, cursussen of workshops.

Basisgegevens
Aantal wooneenheden: 43 met een huur onder 

de huursubsidiegrens 
Woonoppervlakte: van 16 m2 tot 30 m2 (privé-ruimte)         
Huurprijs: € 341 (2006) inclusief gas, elektriciteit,

water en gemeenschappelijke ruimten
Realisatie: Woningbouwvereniging Gelderland, 

in samenwerking met de bewoners

Toewijzing
Omdat de woongroepen zo van karakter verschillen, is het
van belang dat ze zelf de juiste bewoner vinden als er een
kamer vrijkomt. Toch is er een algemene aannamecommissie.
Deze groep nodigt belangstellenden uit voor een rondleiding
en in een latere fase voor een interview. Wie wordt aan-
genomen, komt op de wachtlijst waaruit de verschillende
woongroepen hun nieuwe huisgenoten rekruteren. 
De woongroepen zijn verplicht leegstand te voorkomen; 
de bewoners zijn persoonlijk aansprakelijk voor huurderving
als zij hieraan niet voldoen.
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Casa de Pauw
Casa de Pauw is een pandvereniging die het
pand in zelfbeheer heeft. Dit betekent dat
de vereniging het pand huurt van de WBVG
en zelf de huur int van de bewoners en (een
deel van) het onderhoud verzorgt. De WBVG
betaalt een vergoeding voor dit onderhoud,
dat de bewoners uitvoeren. Door deze zelf-
werkzaamheid kunnen de woonlasten laag
blijven. Alle bewoners zijn lid van de vereni-
ging. Van hen wordt actieve deelname ver-
wacht aan het zelfbeheer: elke maand zijn
er klussendagen en iedere bewoner werkt
daar een dag per maand aan mee. De
coördinatie van zowel groot als dagelijks
onderhoud ligt in handen van de onder-
houdsgroep. Andere werkgroepen verzorgen
de financiën van de vereniging, het huis-
blad, de aanname, verhuur en onderhoud
van gereedschap en het beheer van de ver-
enigingsruimte. Iedere bewoner participeert
in een werkgroep. In de maandelijkse ver-
enigingsvergadering komt de hele gemeen-
schap bijeen en wordt het beleid bepaald.

De ervaring van de woningcorporatie
De Woningbouwvereniging Gelderland
beheert uitsluitend panden met woonvereni-
gingen waarbij de meeste bewoners in
groepsverband leven. Bernard Smits, 
directeur van de WBVG vertelt: “We hebben
samen met de bewoners Casa de Pauw 
ontwikkeld tot een woonwerkparadijs voor
43 mensen. Sinds de ingebruikname begin
jaren ’90 heeft het project bewezen een
basis te vormen voor een stabiele woonstek
met zeer veel ontplooiingsmogelijkheden
voor de bewoners. De beheerformule waar-
in de verhouding WBVG-woonvereniging is
vormgegeven is in die jaren uitgegroeid tot
een zeer complete constructie waarbinnen
niet alleen rechten en plichten zijn vast-
gelegd maar ook invloed en zeggenschap
van individuele bewoners in de woningcor-
poratie WBVG zijn geregeld. Deze verre-
gaande vorm van zelfbeheer garandeert 
een hoge mate van betrokkenheid van de
bewoners bij hun woonomgeving en vormt
een positieve impuls voor leefbaarheid en
veiligheid in de buurt. Kernpunt in het 
zelfbeheer bij de WBVG is het delegeren
van verantwoordelijkheden aan de woon-
vereniging zoals toewijzing, huurinning,
administratie en onderhoud. Wat misschien
onvoldoende bekend is bij collega-woning-
corporaties en gemeenten, is de grote
(potentiële) behoefte aan gemeenschap-
pelijke woonvormen. De FGW zou daar
aandacht voor moeten vragen.”
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In een brochure als deze mag een modale woongroep
niet ontbreken. Met woongroep wordt hier bedoeld: een
groep bestaand uit meerdere (tenminste 3, gemiddeld
zo’n  6 tot 8) volwassenen, al of niet met kinderen, die
samen een  ‘echte’ groeps-
woning bewonen en een 
aantal woonvoorzieningen
gemeenschappelijk gebruikt.
Er bestaan zoveel  verschil-
lende soorten en varianten 
van woongroepen, dat de 
term modaal misleidend is.
Over het aantal woongroepen
in Nederland lopen de schat-
tingen uiteen. Een beperkt 
percentage is ‘geregistreerd’.
In Amsterdam zijn dat enkele
honderden. Het  totale aantal
woongroepen is daarvan een
veelvoud. Dat geldt ook  voor typische ´woongroepen-
steden´ als Nijmegen en 
Den Haag en in iets mindere mate Rotterdam. 
(In deze steden, maar ook enkele andere, was tot 
voor kort specifieke ondersteuning voor startende
woongroepen beschikbaar) 
Een medewerkster van Steunpunt Wonen Amsterdam
was bereid informatie te geven over de ontwikkeling 
en huidige situatie in een (min of meer modale) 
woongroep in Amsterdam.

De woongroep: de groepswoning
De woongroep, die inmiddels 22 jaar bestaat, is gehuisvest in
twee met elkaar verbonden, oude panden met hoogwaardige
gevels ( eind negentiende Eeuw, type ruime, dubbele gezins-

woningen) op het Wilhelmina
Gasthuisterrein in Amsterdam. 
De groepswoning  bestond uit
zes étages en twee zolderverdie-
pingen. De ruimte werd op een
in de jaren tachtig bij woongroe-
pen veel voorkomende manier
ingedeeld: naast  privé woon 
en slaapruimte en sanitair per
huishouden waren er gemeen-
schappelijk ruimtes, deels op 
de begane grond, waaronder
ontmoetingsruimte, logeer-
ruimte en was(machine) ruimte. 
Na ruim tien jaar werd de groep

bedreigd met afbraak: de fundering bleek te slecht om de
panden te behouden. De groep, die graag op dezelfde locatie
wilde blijven wonen, vocht 
het gemeentelijke rapport aan met een uit eigen middelen
gefinancierd haalbaarheidsonderzoek. Met succes.
Deze hoogniveau renovatie vereiste dat de groep tenminste 
8 maanden naar een wisselwoning moest. Dat werd  in 
de praktijk anderhalf jaar. Een aantal groepsleden (dan 6 
volwassenen en 5 kinderen) vond  zo’n tijdelijk huisvesting 
te belastend en trad uit. Binnen de kennissenkring werden
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nieuwe bewoners gevonden. Na anderhalf
jaar als groep in een groot, niet regulier
pand werd de groepswoning in zijn huidige
vorm opgeleverd.
Er zijn vijf privé wooneenheden en er is een
gemeenschappelijke ruimte op de begane
grond met keuken en sanitair plus een
kamer op de eerste verdieping. Ook op
groepsniveau zijn er  nog steeds een 
wasruimte en een logeerruimte.
Er is een gemeenschappelijke voordeur. 
De voordeuren van de privé units kunnen
vanuit de hal worden geopend; er is geen
sleutel nodig. Naast deze voordeuren is een
raam, dat uitkijkt op de gemeenschappelijke
hal en trappenhuis. Ook de gemeenschap-
pelijke ruimte heeft een raam naar de gang.
En nog een typisch kenmerk voor veel woon-
groepen: elektriciteit, gas en watermeter zijn
gemeenschappelijk en deze kosten worden
via een verdeelsleutel verrekend.

De woongroep: sociaal
In aanvang bestond de groep uit 6 vol-
wassenen, 1 kind en 2 kinderen op 
komst. Een redelijk modale samenstelling.
Na de renovatie, die in 1994 was voltooid,
zijn dat 10 volwassenen en 7 kinderen: 
het is een relatief grote woongroep nu, 
met relatief veel kinderen. De gemeen-
schappelijke ruimte met de kamer erboven
is als privé wooneenheid verhuurd.
Kenmerkend voor woongroepen van de
jaren 90 is dat bewoners naast gemeen-
schappelijkheid meer privé ruimte willen.
Een bewoonster: ’Vóór de renovatie was er
meer gemeenschappelijk, maar ‘ de groep’
ging veranderen en is hiermee akkoord
gegaan. Elk huishouden een volledig eigen
wooneenheid met daarbij gemeenschappe-
lijk ruimte, dat sluit nu beter aan bij wat ook
onze bewoners willen’

Toewijzing
Het gaat om een huurwoning. 
De groep heeft zeggenschap over nieuwe
huurders. Er  tot nu toe weinig verhuisd. 
Dat is vaker zo in groepen met (meerdere)
kinderen. Na de wisseling als gevolg van de
renovatie is pas kort geleden een opnieuw
een groepslid vertrokken. De groep zoekt 
in de vrienden en kennissenkring nieuwe
bewoners. Zij hebben daarbij ook gebruik
gemaakt van het vrij nieuwe prikbord ‘van’
de Federatie. De regeling met de corporatie
is, dat bij leegstand de groep verantwoor-
delijk is voor de kosten.
De groep werd met nog een probleem
geconfronteerd: de corporatie ging er niet
mee akkoord dat de gemeenschappelijke
ruimte als aparte ruimte word beschouwd,
en dat bewoners daar gezamenlijk huur
voor betalen. Hoewel het, ook formeel, 
wél groepsruimte heet, is de mening van de
corporatie: het is een  privé wooneenheid
en -dus- moet er een huurder voor komen.
Het gevolg is dat de groep minder gemeen-
schappelijk ruimte heeft dan de bedoeling
was.
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In de beginperiode was er meer

gemeenschappelijkheid. Er is

“ongelofelijk veel op kinderen

gepast.” In de wisselwoningpe-

riode was dat nog intensiever:

“In het hele pand waren één wc

en één douche. Alléén wonen

en slapen was privé. We heb-

ben er later nog een wc bij

gemaakt. Zelfbouw, ja.” Het

was een tijd van “veel lol en

veel stress”.

In die periode en ook de eerste

jaren na de renovatie,  toen de

kinderen jonger waren was “de

band onderling hechter.” De

kinderen, die “zijn geboren en

getogen in een woongroep,

zwierven door het huis.” Dat

kon, omdat er “geen voordeur-

knoppen zijn, geen sleutels.

Wel duizend keer per dag lie-

pen zij in en uit.” “Die informe-

le contacten, dat is nog steeds

leuk.”

Er is minder gemeenschappelij-

ke ruimte dan was gepland.

Maar kenmerkend  en waarde-

vol vinden bewoners dat er

ramen  zijn tussen de gemeen-

schappelijke gang en hal en 

de privé woningen.  En open

voordeuren in de gemeenschap-

pelijk hal, is vinden de bewo-

ners belangrijk en passend bij

wonen als woongroep. Maar

elk huishouden  heeft een privé

woning  en daarnáást zijn er

gemeenschappelijke ruimtes.

Het is, zoals eerder gezegd, 

een model waarbinnen “woon-

groepen van nu goed gedijen”.

Casa de Pauw

Brasa

Brasa



Gemeenschappelijk wonen kan op zeer verschillende manieren en is geschikt voor
jong en oud. Niet voor iedereen, maar wel voor een groeiende groep en dat is niet
verwonderlijk. Het woonconcept voldoet aan elementaire behoeften van de mens:
sociale contacten, gezelligheid, (buren-)hulp, betrokkenheid, geven om elkaar
(care), geborgenheid en veiligheid.

Gemeenschappelijk wonen is een eigentijds antwoord op maatschappelijke
ontwikkelingen
Grote veranderingen dienen zich aan op het terrein van zorg en welzijn. In de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor met name
het welzijn van hun burgers. Daarnaast wil de overheid dat iedereen zolang mogelijk zelf-
standig blijft wonen. Dat sluit overigens aan bij de wens van velen. Men wil echter niet afhan-
kelijk zijn van familie en kennissen. 
Gemeenschappelijk wonen kan als woonvorm in dit opzicht een welkome oplossing zijn. Het
is immers een zelfstandige woonvorm met aandacht voor elkaars welzijn.

Culturele verbondenheid
Voor ouderen van allochtone afkomst heeft gemeenschappelijk wonen nog een extra dimen-
sie, omdat zij samen kunnen leven met mensen die hun taal, cultuur en geschiedenis delen.
Men raakt daardoor minder snel geïsoleerd. Allochtonen hebben dezelfde problemen als
autochtonen, maar hun beleving is anders. Evenals Nederlandse ouderen willen zij op een
rustige manier zonder angst oud worden. “Je weet dat je moeilijkheden kunt delen, omdat je
een vertrouwensrelatie met elkaar hebt opgebouwd. Je voelt je geborgen. Gevoelens spelen
een belangrijke rol en die kun je beter in je moedertaal uiten dan in het Nederlands. Maar
we willen geen gesloten groep vormen; niet wij en de rest, maar wij samen met de rest!”

Betrokken zijn is het kernpunt van gemeenschappelijk wonen; de mate
waarin, verschilt per project
Een gedeeld verleden, culturele verbondenheid of gelijke interesses zijn redenen waarom
vooral vijftigplussers ervoor kiezen om in groepsverband te gaan wonen. Eén ding hebben ze
gemeen: ze willen geen anonieme buurtbewoner zijn, maar prettig samenleven met gelijkge-
stemden. “We overlopen elkaar niet, maar weten elkaar te vinden. We proberen te profiteren
van elkanders kwaliteiten. Even een praatje maken kost minder organisatie”.
Gemeenschappelijk wonen is op deze wijze een effectief wapen tegen vereenzaming en isole-
ment. Het combineert gezelligheid en onderlinge steun met de privacy van een zelfstandige
woning. 

Wonen en welzijn staat voorop, zorg is een aanvullende component 
Uitgangspunt is dat de bewoners in een gemeenschappelijk wonen project zelfredzaam zijn.
Wel is er in een project gemeenschappelijk wonen meer aandacht en zorg voor elkaar. Dat
geldt met name voor projecten van ouderen. “Ik denk dat wij de zorgsector een hoop tijd en
moeite besparen, omdat wij elkaar die zorg geven.”
Er is minder snel behoefte aan professionele zorg. Om echter de continuïteit van de groep te
waarborgen en de burenhulp binnen de groep te kunnen opvangen, is een evenwichtige leef-
tijdsopbouw vereist. 

Afspraken over nieuwe  bewoners
Essentieel bij gemeenschappelijk wonen is dat de bewoners samen bepalen wie er in de
groep komt wonen. Omdat het een speciale groep betreft, kan niet zomaar het  woonruimte
verdeel-systeem gehanteerd worden. Dat verdient zo’n  project niet, en is een vaak onder-
schatte risicofactor. De kracht zit namelijk in de continuïteit van de groep en de affiniteit van
de bewoners met het gemeenschappelijk wonen. Daarom is het belangrijk dat een project
gemeenschappelijk wonen invloed heeft op de woningtoewijzing, bijvoorbeeld via een voor-
drachtrecht. Over de manier van woning toewijzen en over het dragen van de financiële risi-
co’s bij leegstand moeten vooraf duidelijke afspraken tussen woningcorporatie en het project
gemeenschappelijk wonen worden gemaakt in een beheerovereenkomst. Ook bij verkoop
moet het project het recht hebben om als eerste een nieuwe koper aan te wijzen. 
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Bijlage 1 

Tien aandachtspunten 
voor woningcorporaties

In de Aedescode is opgenomen dat de huidige en toekom-
stige woonvoorkeuren van huurders, kopers en woning-
zoekenden een belangrijk uitgangspunt zijn en dat Aedes-
leden klanten zo veel mogelijk keuzevrijheid bieden.
Gemeenschappelijk Wonen is zo’n woonvoorkeur. 

Soms is het wenselijk te bevorderen dat gemeentes in uw
werkgebied varianten van Gemeenschappelijk Wonen 
opnemen in hun woonvisies.

Er liggen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan-
knopingspunten om projecten Gemeenschappelijk Wonen te
stimuleren. Soms staan gemeentes daar te weinig bij stil en
kunt u hen enthousiast maken.

Onderzoek, indien u betrokken raakt bij de vormgeving van
een servicezone, of in de nabijheid van zo’n servicezone een
project Gemeenschappelijk Wonen (eventueel de variant
gestippeld wonen) gerealiseerd kan worden. Op deze manier
kunnen voor mensen met een zorgbehoefte de voordelen van
twee woonvormen gecombineerd worden.

Projecten Gemeenschappelijk Wonen hoeven geen eilandjes
in de wijk te zijn. Combinaties met buurtvoorzieningen zijn 
planologisch en architectonisch heel goed denkbaar.

Zoek actief naar (betaalbare) locaties waar Gemeenschappelijk
Wonen een meerwaarde kan opleveren voor diversiteit en leef-
baarheid.

Oude gebouwen zijn vaak beeldbepalend, soms monumentaal
en onderdeel van ons cultureel erfgoed. Met passen en meten
blijken het vaak ideale plekken voor Gemeenschappelijk
Wonen. Ook boerderijen rond dorpen lenen zich uitstekend
voor nieuwe functies.

Vergeet niet dat ook mensen met van oorsprong een andere
nationaliteit en of cultuur vaak minder individualistische 
woonwensen hebben dan autochtonen. 
Projecten Gemeenschappelijk Wonen voldoen soms beter aan
deze wensen.

Bouw nu (levensloopbestendig) projecten voor starters die over
15 jaar geschikt zijn voor projecten gemeenschappelijk wonen
van senioren. Dat draagt bij aan doorstroming binnen de
woningmarkt.

Overweeg in het kader van Maatschappelijk Bewust
Ondernemen een samenwerkingsrelatie aan te gaan met 
de Federatie.

Bijlage 2 

Negen aandachtspunten 
voor gemeenten

Neem Gemeenschappelijk Wonen op in uw woonvisie.

Er liggen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veel 
aanknopingspunten om projecten Gemeenschappelijk Wonen
te stimuleren. Betrek woningcorporaties daarbij.

Onderzoek of in de nabijheid van een servicezone een project
Gemeenschappelijk Wonen (eventueel de variant Gestippeld
Wonen) gerealiseerd kan worden. Op deze manier kunnen
voor mensen met een zorgbehoefte de voordelen van twee
woonvormen gecombineerd worden.

Projecten Gemeenschappelijk Wonen hoeven geen eilandjes in
de wijk te zijn. Combinaties met buurtvoorzieningen zijn plano-
logisch en architectonisch heel goed denkbaar.

Zoek actief naar (betaalbare) locaties waar Gemeenschappelijk
Wonen een meerwaarde kan opleveren voor diversiteit en leef-
baarheid.

Oude gebouwen zijn vaak beeldbepalend, soms monumentaal
en onderdeel van ons cultureel erfgoed. Met passen en meten
blijken het vaak ideale plekken voor Gemeenschappelijk
Wonen. 

Ook boerderijen rond dorpen lenen zich uitstekend voor 
nieuwe woonfuncties. Het kan bijdragen aan vitaliseren van
het platteland. 

Vergeet niet dat ook mensen met van oorsprong een andere
nationaliteit en of cultuur vaak minder individualistische 
woonwensen hebben dan autochtonen. 
Projecten Gemeenschappelijk Wonen voldoen soms beter 
aan deze wensen.

Bouw nu (levensloopbestendig) projecten voor starters die over
15 jaar geschikt zijn voor projecten gemeenschappelijk wonen
van senioren. Dat draagt bij aan doorstroming binnen de
woningmarkt.
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Meer informatie

Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW)
www.gemeenschappelijkwonen.nl
www.woongroep.net
info@gemeenschappelijkwonen.nl

Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO)
www.lvgo.nl
info@lvgo.nl

Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW)
www.lvcw.nl
info@lvcw.nl

Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (WSB)
www.stichtingwsb.nl
info@stichtingwsb.nl
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