
Voorstel ingediend bij de prijsvraag who cares mbt de locatie Groningen. 

Samenhuizen050

projectbeschrijving: (400 tekens)
Wanneer de gemiddelde levensduur en gezondheid van de bevolking voor diverse locaties 
verspreidt over de wereld met elkaar vergeleken wordt dan komen daarbij aanzienlijke verschillen 
aan het licht. Verrassend genoeg blijken de samenlevingen waar de bevolking uitzonderlijk vitaal is, 
de zogeheten Blue Zones, niet zo zeer uit te blinken in de eigenschappen die wij doorgaans zelf in 
het kader van een gezonde samenleving nastreven. Blue Zones onderscheiden zich bijvoorbeeld niet 
door economische welvaart, zijn niet bijzonder technologisch innovatief, beschikken niet over een 
zeer geavanceerde zorgsector en mensen wonen daar niet in een omgeving die wij 
levensloopbestendig zouden noemen.
Het meest kenmerkende van Blue Zones is wellicht de sterke sociale samenhang. Centraal Wonen 
met meerdere generaties door elkaar lijkt de woonvorm te zijn die binnen de Nederlandse 
samenleving de meeste gelijkenissen vertoont met het wonen in een Blue Zone.
Hierbij is van wezenlijk belang dat collectieve functies opgenomen zijn in het bouwkundig 
programma. Minstens zo belangrijk lijkt de rol van bewoners te zijn bij de totstandkoming hiervan. 
Bewoners die elkaar zien als medeproducenten ipv medeconsumenten van de leefomgeving, hebben 
een andere band met elkaar en de ruimte. Deze eigenschap van de coöperatieve woonvorm blijkt 
ondanks geleidelijk verloop onder de bewoners te kunnen voorbestaan.

Visie: (twee plaatjes)

https://prijsvraagwhocares.nl/


Business Case Canvas

Beschrijf kort de kern van het voorstel : (400 tekens)
Het faciliteren van bewoners bij groepsvorming en ontwerp van coöperatieve woonvormen waarbij 
huishouden-overstijgende voorzieningen deel uit maken van het bouwkundige programma. Het 
vergroten van de mogelijkheden die er bestaan voor bewonerscollectieven om gezamenlijk vorm te 
geven aan de leefomgeving. Versterken van het vertrouwen bij burger en overheid in collectieve 
daadkracht.

Op welk probleem/welke behoefte speelt het voorstel in? : (200 tekens)
Met het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens stijgt ook de behoefte aan nieuwe sociale 
verbanden. Verbanden waarbij naast privacy ook laagdrempelig contact mogelijk is, waar onderling 
middelen en ervaringen gedeeld kunnen worden. Waar taken over en weer van elkaar overgenomen 
kunnen worden en waar men kan vertrouwen op de opmerkzaamheid en steun van omwonenden bij 
calamiteiten.

Wie heeft dit probleem/deze behoefte? :  (200 tekens)
33% van de wijkbewoners voelt zich matig eenzaam, 6% sterk. Naast behoefte aan sociaal contact 
kan bijvoorbeeld ook vanuit opvoedkundig of praktisch motief gekozen worden voor de 
coöperatieve woonvorm

Wat is de impact van het probleem? : (200 tekens) 
Sociale contacten hebben grote invloed op welzijn, ontwikkeling, gezondheid, veerkracht, en de 
eventuele mate van afhankelijkheid van professionele zorg.



Om hoeveel mensen gaat het precies? : (200 tekens) 
De Oosterparkwijk bestaat uit ruim 40% eenpersoonshuishoudens. Hiervan is één op de vijf op 
gevorderde leeftijd. Bijna 30% van de Groningse 55-plussers zou wel in een gedeelde woonvorm 
willen wonen.

Wanneer speelt dit probleem? :  (200 tekens)
Op momenten dat de behoefte aan coöperatie, betrokkenheid en verbondenheid groter is dan de 
behoefte aan zelfstandigheid, privacy en vrijheid.

Wat is het beoogde resultaat? : (200 tekens)
Het ontstaan van meer coöperatieve en bij voorkeur intergenerationele woonvormen met goed 
georganiseerde bewoners die het wonen samen met gedeelde voorzieningen en activiteiten weten te 
verrijken.

In welke mate is het innovatief? :  (200 tekens)
Het zal in Groningen innovatief zijn als hier binnen heldere en adequate beleidskaders een deel van 
de beschikbare ruimte bestemd wordt voor community driven development.

Wie heeft er baat bij? : (200 tekens)
Vooral de stadjers die graag in een coöperatieve woonvorm willen wonen.

Wat is de (ruimtelijke) impact? :  (200 tekens)
Dat meer collectieve ruimte ontstaat als aanvulling op privaat en publiek met mogelijk ook een 
sterkere menging van functies wonen, werken, ontmoeten, zorg, sport etc.

Wie is er mogelijk tegen? :  (200 tekens)
Een deel van het werkveld is van mening dat met uitsluitend publiek private samenwerking betere 
waarborgen geleverd kunnen worden voor eerlijk, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig 
woningaanbod.

Welke andere risico’s heeft het voorstel? :  (400 tekens)
Coöperatieve woonvormen worden door veel stadjers en professionals nog altijd gezien als een 
vreemde eend in de bijt. Ze sluiten minder goed aan op gangbare werkwijzen, regelgeving en 
financieringsproducten.  Het investeren in algemene bekendheid met het concept en de specifiek 
hiervoor benodigde capaciteiten onder zowel bewoners als begeleidende professionals zal hiervoor 
nodig zijn.

Welke partijen/partners zijn nodig voor realisatie? :  (200 tekens)
Voor de realisatie van coöperatieve woonvormen is zowel top-down als bottom-up betrokkenheid 
vereist. Bewoners,  gemeente en corporaties, financiers en kennisinstellingen kunnen hieraan 
bijdragen.

Welke (niet-)economische kosten kent het voorstel? :  (400 tekens)
Investeringen in nieuwe werkwijzen en capaciteiten van bewoners en professionals
Wie draait op voor deze kosten? : Slechts een klein deel van de plankosten kan direct door 
aanstaande bewoners gedragen worden. Het grootste deel zal op termijn via woonlasten terug 
betaald moeten worden.

Tot welke (niet-)economische baten leidt het voorstel? :  (200 tekens)
Met het idee worden effecten op het welzijn van bewoners beoogd die in de toekomst tot 
besparingen op zorgkosten zouden kunnen leiden. Sterkere zelforganisatie kan ook 
ondernemerschap bevorderen.



Wie vallen deze baten ten deel? :  (200 tekens)
De samenleving als geheel profiteert uiteindelijk van lagere zorgkosten via lagere premies en 
belastingen.

Welke aannames zijn gedaan bij het invullen? : (200 tekens)
 Een groot zelforganisatievermogen onder bewoners en een grote bereidwilligheid onder 
bestuurders om bewoners collectief aan hun eigen leefomgeving te laten werken.

Welke andere vragen kwamen op bij het invullen? :  (200 tekens)
Bij dit project ligt de focus niet zo zeer op het ruimtelijk ontwerp zelf, maar vooral de 
totstandkoming hiervan.
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