Formulier Innovatieatelier gemeente Groningen 2017

Meergeneratiehuizen

Vraag 3: Waarom vindt u dit een goed idee?
Nog niet zo heel veel mensen zijn bekend met collectieve woonvomen. Met name onder
senioren blijkt een groot deel onbekend te zijn met collectieve woonvormen1 en worden
deze vaak verward met beschermd wonen of met communes.
Het gaat hierbij echter om woonvormen waar bewoners zelfstandig wonen en ieder
huishouden een eigen voordeur heeft. Collectieve woonvormen onderschieden zich door
de aanwezigheid van gedeelde ruimten of voorzieningen die voor de gezelligheid en/of uit
praktisch oogpunt door meerdere huishoudens gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld bij De
Volle Leegte2 in Leegkerk.
Ook in stedelijke context, nabij voorzieningen bestaat er behoefte aan collectieve
woonvormen. In het gemeentelijke onderzoek (G)oud wonen onder 55-plussers bleek dat
bijna 30% van de respondenten die hierover geïnformeerd werden in een gedeelde
woonvorm zou willen wonen3.
Een begrijpelijke woonwens. Van senioren wordt verwacht dat ze langer thuis zullen
blijven wonen, maar een groot en groeiend aantal 55-plussers is alleenstaand en op dit
moment blijkt in Groningen al één op de twee 75 plusses last te hebben van matige tot
zeer ernstige eenzaamheid4.
Naast het persoonlijke leed ten gevolge van eenzaamheid brengt dit ook grote
maatschappelijke kosten met zich mee 5 6 7 Becijferd is dat collectieve woonvormen wegens
het laagdrempelig contact en naoberschap een besparing op zorgkosten kan opleveren in
de orde grote van 100 euro per persoon per maand en dat dit voor mensen boven de 50
jaar zelfs een bedrag van 250 euro per persoon per maand scheelt 8.
Daarom zou de overheid er ook goed aan doen om de realisatie van dit type woonvormen
te gaan faciliteren. Tegelijkertijd zal dan een grotere diversiteit in het woonaanbod
ontstaan en zal de mis-match op de woningmarkt verkleind worden met de doorstroming
van één- of tweepersoonshuishoudens die nu in een gezinswoning woonachtig zijn.
Maar niet alleen onder ouderen bestaat er behoefte aan woonvormen waarin meerdere
huishoudens gezamenlijk en in eigen beheer een aantal collectieve voorzieningen kunnen
delen. De trend van kleiner wordende huishoudens zet door9 terwijl er door de overheid
meer in het algemeen van burgers een grotere zelf- en samenredzaamheid gevraagd
wordt. Het aantal collectieve woonvormen zijn mede daardoor groeiende 10. Een trend die
Towergateinsurance bondig weergegeven heeft in een infographic11.
In feite kan iedereen, van jong tot oud, hier baat bij hebben12. In Groningen is eerder
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gebleken dat er vanuit verscheidene leeftijdscategoriën belangstelling is de woonvormen
waar huishoudens uit verschillende levensfasen door elkaar wonen. Zie de blogpost van
goudoud13, de Groningse faceboekpagina over gemeenschapshuizen14 en informatie op
het platform Binhoes15.
Er is veel belangstelling voor bestaande projecten als Centraal Wonen de Heerd16 en
projecten in ontwikkeling als Het Groene Dorp17 en Coöperatie de Buitenschool18. Deze
projecten zijn niet toerijkend voor de totale behoefte aan collectieve woonvormen en de
diversiteit aan woonwensen daarbinnen.
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