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Mevrouw Rudie Glastra was in de jaren zeventig voortrekker van 
groepswonen door ouderen in Den Haag. Maar dat was slechts één 
van de vele activiteiten waar ze zich toen als lid van de gemeente-
raad mee bezighield. Ze was een werkende vrouw met een gezin, 
heel bijzonder in die tijd: ‘Ik stond zo vol in het leven, rolde van het 
een in het ander. Ik genoot ervan!’ Rudie Glastra is altijd iemand ge-
weest die haar leven actief vormgaf. Ze verstond de kunst om de 
mogelijkheden die zich daartoe voordeden te herkennen en te be-
nutten. En dat is nog steeds zo. Rudie is inmiddels negentig jaar oud 
en nu zelf lid van een woongemeenschap.

Het was een idee uit Duitsland 
dat de Haagse gemeenteraad 
in de jaren zeventig van de vo-

rige eeuw inspireerde om het concept 
van ‘groepswonen’ te onderzoeken. 
Een groepje boeren had daar op latere 
leeftijd samen een boerderij gekocht, 
omdat ze terugverlangden naar het le-
ven dat ze eerder vaarwel hadden ge-
zegd. Den Haag was een van de eerste 
Nederlandse gemeenten die geïnteres-
seerd raakte in een dergelijke vorm van 
samenwonen. En het was, op voorstel 
van toenmalig wethouder Van Hagen, 
raadslid Rudie Glastra, met volkshuis-
vesting in haar portefeuille, die ermee 
aan de slag ging. ‘Het was een prikke-
lend idee en ik zag toen al de voordelen: 
oudere mensen blijven bij de tijd en 
sociaal geïnteresseerd als ze samenwo-
nen. Maar het plan ook werkelijk uit-
voeren, was niet gemakkelijk. We waren 
pioniers op dat vlak. Met vallen en op-
staan, en vooral toen meer mensen met 
bestuurlijke ervaring zich gingen inzet-

ten, heeft groepswonen voor ouderen 
vorm gekregen. Ik ben er in die tijd veel 
mee bezig geweest, maar betrok het 
toen nog totaal niet op mezelf.’

Manier van denken
Een bijzondere interesse in wat er om 
haar heen gebeurde, en hoe zij daarop 
invloed kon uitoefenen, kenmerkte 
Rudie Glastra. ‘De drang achter zaken 
aan te zitten als ik denk dat het anders 
kan, en te stimuleren verandering te 
brengen, heb ik altijd gehad. Op deze 
leeftijd wordt het wel minder, maar ik 
blijf alles (de politiek, de gebeurtenissen 
in de wereld) volgen, en geniet ervan. 
Als ik terugkijk is dát ook wat me altijd 
plezier heeft gegeven in het leven: me 
betrokken voelen bij mijn omgeving, 
en proberen invloed uit te oefenen om 
 zaken trachten te verbeteren die in 
mijn ogen scheef dreigen te gaan. Het 
is een manier van denken die me eigen 
is, en waar ik nu ook nog steeds naar 
handel!’

Familietrekje
Dat actief en positief in het leven staan, 
en hart hebben voor je medemens, heeft 
ze van geen vreemden. ‘Mijn moeder 
werkte ook, was een heel zelfstandige 
en betrokken vrouw. En mijn vader, ou-
derling voor de kerk, was zeer sociaal 
voelend. Hij nodigde bijvoorbeeld vaak 
mannen uit van het Haags Tehuis voor 
Ongehuwden, waar wij tegenover woon-
den. Altijd was er wel iemand bij ons 
thuis om te eten of te slapen. Ik was hun 
enige kind, maar was bijna nooit alleen 
met mijn vader of moeder, en dat vond 
ik wel eens vervelend. Maar het heeft me 
ook wel gevormd.’

Een kans grijpen
In 1952 trouwde ze haar eerste man. ‘Ik 
was al 28, dat was laat voor die tijd, maar 
de oorlog speelde een rol. Erna heb ik 
eerst veel plezier gemaakt, we hadden 
zoveel gemist. Ik had de MULO gedaan, 
hoewel niemand dat nodig vond voor 
een meisje, verder geleerd in de avond-
uren, en na de oorlog nog Frans gestu-
deerd. Daarmee werd ik correspondent. 
Toen ik trouwde, moest ik ophouden 
met werken, dat was zo in die tijd. Maar 
daarvóór al was ik actief in de padvin-
derij, heb ik wijkberaden opgericht en 
in allerlei besturen gezeten. Toen ik 
 gevraagd werd voor de gemeenteraad 
zei ik met plezier ja: ik houd me graag 
bezig met het grotere geheel, met over-
koepelend beleid. Ik greep die kans, ook 
al had ik een huishouden met man (die 
in 1980 is overleden) en twee studerende 
kinderen.’
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Uiteindelijk, toen Rudie 70 was en 
haar tweede man 79, meldden zij 
zich aan voor groepswonen. ‘We 
hadden een groot huis, met een 
nog grotere tuin en we  hadden 
alle reden om te verhuizen. We 
kozen de Diepenbrockhove, een 
nieuwbouwproject, omdat de 
groep ons aansprak, en er ook een 
vriendin van mij ging wonen. In 
1998 konden we de flat betrek-
ken.’

Leeftijdsverschil
Carla Bakker is er nu bestuurs-
lid en verhuisde pas drie jaar 

geleden met haar man naar de 
Diepenbrockhove. ‘Toen Rudie en 
haar man zich bij de woongroep 
aansloten, was het, qua leeftijd, 
een homogene groep mensen. Ze 
deelden gezamenlijke interesses 
en deden dingen samen. Dat is 
nu anders. Het leeftijdsverschil 
tussen de oudste en jongste be-
woner is 34 jaar, en dat geeft een 
soort tweedeling, best lastig als 
je iets gezamenlijks wilt orga-
niseren.’ Rudie: ‘Mensen die nu 
interesse tonen, kijken eerst of 
het huis ze bevalt. De motivatie 
is anders.’ 

Halen en brengen
Carla Bakker beaamt dat. ‘Het huis 
was belangrijk voor ons, maar 
dat niet alleen. Wij beschouwden 
groepswonen vanaf het begin 
ook als ‘brengen’, bijdragen aan 
de groep, en niet alleen als ‘halen’. 
Ik ben nu penningmeester en 
plaatsvervangend voorzitter. Ik 
heb een druk gezin gehad met 
vijf kinderen. Altijd in de weer 
met wat hen en mijn familie 
bezighield: school, clubs, vader in 
een verzorgingshuis. Ik heb geen 
bestuurlijke ervaring, maar ik weet 
goed wat er speelt in groepen.’ 
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Samen schilderen. Op de voorgrond Rudie Glastra en o.a. Carla Bakker (2e van links naast haar).
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Diepenbrockhove
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Leren oud worden
De stap naar gezamenlijk wonen 
is voor Rudie Glastra een heel be-
langrijke geweest. ‘Als ik in ons 
oude huis was blijven wonen, had 
ik niet kunnen doen wat ik hier al-
lemaal gedaan heb, en nog steeds 
doe! Wonen in deze woongemeen-
schap heeft absoluut bijgedragen 
aan mijn gevoel van welbevinden 
de laatste jaren. Iemand zei eens: 
ik leer hier oud worden. En zo is het 
ook. Je hebt geen idee wat het bete-
kent om dingen niet meer te kun-
nen die je vroeger met gemak deed. 
Dat ervaar en leer je samen.’  

KENMERKEN: privacy, gezelligheid en veiligheid centraal

LEEFTIJD BEWONERS: 60 -95 jaar

EXTRA: logeerkamer in gemeenschappelijk appartement

www.lvgo.nl/woongroep/ 
woongemeenschap-diepenbrockhove
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Marnix Norder.

Een van de gevolgen van de financiële scheiding tussen 
wonen en zorg is dat ouderen met een lichte zorgvraag 
niet in aanmerking komen voor een verzorgingshuis. Het 
vooruitzicht dat alle 1300 verzorgingshuizen eind 2016 
door deze beleidskeuze moeten sluiten of een andere 
bestemming moeten krijgen, vereist interventies op ver-
schillende terreinen. Er zal moeten worden gezocht naar 
nieuwe woon vormen voor genoemde ouderen, zodat zij zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Eigenaren van 
zorgvastgoed en gemeenten zullen een andere bestem-
ming moeten vinden voor de vrijkomende panden om 
 kapitaalvernietiging te voorkomen en negatieve gevolgen 
van leegstand voor de omgeving om te buigen.

Werken aan evenwicht en ordening 
tussen wonen, welzijn en zorg

Voor het voorbereidend 
en ondersteunend werk 
bij deze operatie hebben 

minister Blok van BZK en staats-
secretaris Van Rijn van VWS een 
aanjaagteam ingeschakeld. De 
voorzitter van dit team is Marnix 
Norder. Hij vindt de klus uitdagend 
en ziet in de nieuwe situatie veel 
mogelijkheden, ook voor groeps-
wonen en andere vormen van ge-
meenschappelijk wonen.

Zelfstandig wonen moet 
leuk blijven
De leden van het aanjaagteam 
‘Langer Zelfstandig Wonen’ heb-
ben in de achterliggende periode 
met gemeenten, woningcorpo-
raties, zorginstellingen en ande-
re partijen gesproken en geke-
ken naar mogelijkheden om het 
zorg-gerelateerd wonen op regi-
onaal niveau af te stemmen. Er 
zijn ook voorstellen gedaan om 
inhoudelijke en organisatorische 
verbindingen tussen wonen, zorg 
en welzijn te versterken. 
‘Ik constateer dat er veel mogelijk-
heden zijn om een woonomgeving 
te creëren die ouderen in staat stelt 
om zo lang mogelijk op een waar-
dige wijze zelfstandig te wonen. 
Veel ouderen kunnen op zeer hoge 
leeftijd zelfstandig functioneren 
als ze in een vertrouwde omge-
ving kunnen wonen waar ze alles 
kunnen overzien, anderen kunnen 
ontmoeten en betekenisvolle rela-
ties kunnen onderhouden. Volgens 
mij is de aanwezigheid van zorg 
in de directe omgeving niet al-
tijd noodzakelijk, als die maar op 
afroep beschikbaar is. Ik probeer 
woningcorporaties en zorgaanbie-
ders te overtuigen dat ze veel meer 
kunnen bereiken met een attrac-
tief welzijnsaanbod. Als ouderen 
elkaar kunnen ontmoeten, geza-
menlijk kunnen bewegen en soci-
aal-cultureel actief kunnen zijn, zal 
het zelfstandig wonen ook op hoge 
leeftijd een bewuste keuze zijn. Ik 
geloof erin en vind dat aanbieders 
meer moeten doen om het zelf-
standig wonen te veraangenamen 
en ouderen daartoe te verleiden.’

All-inclusive-concept ook 
een alternatief voor ouderen 
met een laag inkomen
SING wijst op de ontwikkeling 
waarbij zorginstellingen de drei-
gende leegstand in verzorgings-
huizen willen opvangen door het 
all-inclusieve-concept in te voe-
ren. Hierbij huren ouderen rela-
tief kleine wooneenheden, met 
een flankerend aanbod van ge-
makdiensten en zorg. SING vraagt 
zich af of ouderen die minder 
draagkrachtig zijn, zich deze ge-
dwongen winkelnering kunnen 
permitteren. 

Marnix Norder denkt dat deze 
ontwikkeling goed aansluit op de 
woonbehoefte van ouderen en 
dat dergelijke arrangementen ook 
toegankelijk kunnen zijn voor ou-
deren met een smalle beurs. ‘De 
all-inclusive-initiatieven die ik ken, 
zijn ook toegankelijk voor ouderen 
met een laag inkomen. Men huurt 
een kleine en betaalbare woon-
ruimte binnen een veilige en ge-
structureerde woonomgeving en 
kan voor een redelijke prijs dien-
sten afnemen en meedoen aan 
sociaal-culturele activiteiten. Het 
besef dat professionele ondersteu-
ning en zorg op afroep beschik-
baar zijn, geeft ook zekerheid.’ 
Het feit dat de wooneenheden 
klein zijn, hoeft volgens Norder 
geen negatief effect te hebben op 
de motieven van ouderen om voor 
het all-inclusive-concept te kiezen. 
‘Vergeet niet dat de meeste ou-
deren niet zitten te springen om 
meer woonruimte. Ouderen heb-
ben behoefte aan een woonomge-
ving die men kan overzien. Als de 
woonkamer en slaapkamer te klein 
zijn, kan het probleem worden ver-
holpen door bestaande wooneen-
heden in verzorgingshuizen samen 
te voegen. De huurprijs zal in dat 

geval moeten worden verhoogd, 
maar ik vraag me af of dit een juist 
alternatief is. Ik denk dat ouderen 
de voorkeur geven aan een kleinere 
wooneenheid die betaalbaar is, als 
zij kunnen rekenen op veiligheid, 
ontmoeting en dienstverlening.’

Groepswonen geen 
zelfgekozen isolement
Volgens Norder biedt de dreigende 
leegstand bij het zorgvastgoed ook 
mogelijkheden voor verruiming en 
vernieuwing van het aanbod van 
groepswonen voor ouderen. Hij 
wil eigenaren van zorgvastgoed 
wijzen op deze optie, omdat de 
meerwaarde van deze woonvorm 
op verschillende wijzen te onder-
bouwen is.
‘Er wordt weleens getwijfeld 
aan de toegevoegde waarde van 
groepswonen voor ouderen. Ik 
deel deze twijfels niet. Kijk naar 
de Nederlanders die jaren gele-
den naar het buitenland zijn ver-
trokken. Je ziet bij hen dat men op 
oudere leeftijd behoefte heeft aan 
ontmoeting met anderen om de ei-
gen cultuur te beleven, informatie 
uit te wisselen en om elkaar hulp 
en steun te vragen en te bieden. Dat 
vinden wij normaal. Wij moeten 

accepteren dat allochtone ouderen 
vergelijkbare behoeften hebben. 
Als zij voor groepswonen kiezen, 
moeten wij daar niet krampachtig 
op reageren. Het gaat dan niet om 
zelfgekozen isolement, maar om 
een woonwens waarmee men zijn 
of haar cultuur wil beleven en de 
informele zorg goed wil regelen.’

Afwaarderen of wachten  
op betere tijden
Als wij de relevantie van groeps-
wonen vanuit een bredere, maat-
schappelijke invalshoek bekijken, 
dan blijkt, aldus Norder, dat er ook 
interessante aanknopingspunten 
zijn om bezitters van zorgvastgoed 

mee te krijgen om te investeren 
in gemeenschappelijke woon-
vormen. Uit ervaring blijkt dat de 
maatschappelijke relevantie van 
gemeenschappelijk wonen ook 
kan worden uitgedrukt in sociale 
waarde, culturele waarde en vast-

goedwaarde. De activiteiten die in 
gemeenschappelijke ruimten van 
woongemeenschappen worden 
georganiseerd en uitgevoerd, kun-
nen, bij het herbestemmen van 
verzorgingshuizen, worden onder-
gebracht in de plint (de begane 
grond) van verzorgingshuizen. 
Volgens Norder is het mogelijk 
om draagvlak te vinden voor deze 
optie, vooral wanneer het aanbod 
van activiteiten en diensten bin-
nen de plint ook toegankelijk zul-
len zijn voor andere wijkbewoners.

‘Er is bereidheid om mee te wer-
ken en ik zie mogelijkheden voor 
innovatie. Het probleem is dat veel 
bezitters van zorgvastgoed met 
het probleem van een hoge boek-
waarde worden geconfronteerd. 
Ik weet dat woningcorporaties ge-
wend zijn hun verlies te nemen en 
het bezit af te waarderen, als het 
nodig is. Ik denk dat dit moeilijker 
ligt bij zorgaanbieders die panden 
met een hoge boekwaarde bezit-
ten. Afwaarderen heeft weliswaar 
grote consequenties, maar de prijs 
van het vasthouden aan de hoofd-
prijs binnen een krimpende markt 
kan uiteindelijk voor veel proble-
men zorgen.’   

in gesprek met marnix norder, voorzitter aanjaagteam ‘langer zelfstandig wonen’ 

‘Ik probeer woningcorporaties en 
zorgaanbieders te overtuigen dat 
ze veel meer kunnen bereiken met 
een attractief welzijnsaanbod.’

‘Er wordt weleens getwijfeld 
aan de toegevoegde waarde van 
groepswonen voor ouderen.  
Ik deel deze twijfels niet.’
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het nieuws

Op het ogenblik werken wij samen met anderen hard 
om onze droom, maar vooral die van onze dochter, 
waar te maken. Zij heeft het Prader-Willi Syndroom en 
wij vinden dat zij desondanks binnen een kleinschalige 
woonomgeving moet kunnen wonen, waar de ouders 
een duidelijke inbreng hebben en zij zorg op maat kan 
krijgen. 

Sluit aan bij woon initiatief 
‘Prader-Willi zorg en  wonen’ 

Ons Thuis
Wij noemen het wooninitiatief ‘Ons Thuis’, omdat het de 
plek moet zijn waar onze dochter en andere bewoners, in 
principe zonder leeftijdslimiet, zich thuis voelen. Dit is goed 
mogelijk als alle ouders zich ook na de oplevering van de 
complexen betrokken blijven voelen. En als zij zich inspan-
nen voor activiteiten die ten goede komen aan het woon- en 
leefklimaat. Als alles naar wens verloopt, zal ‘Ons Thuis’ in 
de tweede helft van het jaar open gaan.

Wonen en zorg
Er zijn op het hele complex 24 appartementen beschik-
baar voor bewoners met het Prader-Willi Syndroom of eet-
probleem versus Obesitas. Wij zijn in gesprek met de be-
oogde zorgaanbieder over de wijze waarop die de zorg kan 
organiseren. Omdat de zorg aan mensen met het Prader-
Willi Syndroom of eetprobleem versus Obesitas moet wor-
den verbeterd, hebben wij ook contact gezocht met externe 
deskundigen. Hierdoor zullen de bewoners op het hele com-
plex eten volgens het Stippenplan. Deze deskundigen zul-
len hun bijdrage leveren binnen de Adviesraad en de  kaders 
aangeven waarbinnen het wooninitiatief gaat werken. De 
betrokkenheid van de ouders zal worden geregeld via de 
Ouderraad en Adviesraad.

Ook buiten Den Haag en Zuid-Holland
Omdat de groep waarop wij ons specifiek richten, mensen 
met het Prader-Willi Syndroom, relatief vrij klein is, zal ‘Ons 
Thuis’ een bovenregionale functie hebben. Ook ouders bui-
ten Den Haag en de provincie Zuid-Holland kunnen zich 
aansluiten bij het participatie-wooninitiatief.

Aansluiten
Laat weten of je geïnteresseerd bent. Je kunt je nu al aan-
sluiten bij het initiatief, meedenken en meedoen om een 
woonomgeving te creëren die aansluit bij jouw/jullie op-
vatting over het wonen, de begeleiding en de zorg aan jullie 
kinderen/familieleden met het Prader-Willi Syndroom.

informatie:  
Joop van Leeuwen, voorzitter Stichting Prader-Willi zorg en 
 wonen. Tel. 06 334 993 14, e-mail: info.PWSonsthuis@ziggo.nl

www.praderwilliwonen.nl

Gebouwen die bestemd zijn voor de 
zorg worden vaak gebouwd met de 
verwachting dat ze twintig tot dertig 

jaar zullen worden gebruikt. Deze functione
le leeftijd van het maatschappelijk vastgoed 
ligt aanmerkelijk lager dan de functionele 
leeftijd bij de particuliere woningbouw.

Desondanks lijkt de functionele leeftijd van 
het zorgvastgoed een eeuwigheid, vooral 
wanneer deze wordt afgezet tegen de steeds 
wisselende prioriteiten en speerpunten van 
het overheidsbeleid. Vanaf eind jaren tachtig 
moest er binnen het grensgebied van  wonen, 
zorg en welzijn worden ingespeeld op nieu
we, sturende speerpunten van het over
heidsbeleid. Het zorgvastgoed is ingezet als 
woonzorgcomplex, als onderdeel van woon
zorgzones, en in sommige steden fungeert 
het tegenwoordig als uitvalbasis binnen 
woonservicewijken. De transformatie is vaak 
gepaard gegaan met een stevige renovatie 
van het zorgvastgoed, en in gevallen waarbij 
de functionele leeftijd ver was overschreden, 
moest er worden gesloopt.

Zoals het er nu naar uitziet is het einde van 
de functionele leeftijd van verzorgings
huizen nabij. De verwachting is dat de 
meeste verzorgingshuizen eind 2016 zullen 
moeten sluiten, of dat ze een andere bestem
ming krijgen. Dit is niet omdat senioren niet 
meer voor een verzorgingshuis kiezen. De 
houdbaarheidsdatum zal verstrijken omdat 
 personen met een lichte zorgbehoefte niet 
meer in aanmerking komen voor op name 
in een verzorgingshuis, omdat het over
heidsbeleid erop gericht is dat men zo lang 
mogelijk zelfstandig moet kunnen wonen. 
Dit speerpunt toont opnieuw dat de beleids
cyclus van het overheidsbeleid sneller draait 
dan de duur waarvoor het zorgvastgoed is 

neergezet. Sommige gebouwen staan dan 
ook voor een te hoog bedrag in de boeken 
van zorg aanbieders en woning corporaties. 
Het gaat dus om maatschappelijk kapitaal 
dat, ter voorkoming van kapitaalvernietiging 
en aantasting van de omgeving waar de be
treffende gebouwen staan, een andere be
stemming moet krijgen.
Is het mogelijk om in dit stadium een keuze 
te maken die minder afhankelijk is van de 
onzekere functionele leeftijd van het zorg
vastgoed en de wisselende accenten van het 
overheidsbeleid?

Een deel van de oplossing moet komen 
van aanpassing van het beeld dat we van 
 ouderen hebben. Wij zijn geneigd om ou
derdom te associëren met ziekte, verval en 
zelf gekozen isolement. We onderschatten 
het vermogen van ouderen om te groeien, 
te scheppen en te creëren. Dit is een van de 
redenen waarom er bij het zoeken naar een 
nieuwe bestemming voor leegstaande ver
zorgingshuizen weinig of geen alternatie
ven worden aangedragen die uitdagend zijn 
en inspelen op de levenskunst van ouderen. 
Het all-inclusiveconcept, waarbij ouderen 
een kleine woonruimte krijgen waaraan ge
makdiensten en zorg zijn gekoppeld, kan 
een  interessant alternatief zijn.  Dit geldt 
ook voor initiatieven van woningcorporaties 
en zorgaanbieders die inspelen op de toe
nemende vraag van ouders die een gemeen
schappelijke woonvorm willen realiseren 
voor hun kinderen met een beperking. 
Omdat deze alternatieven vooral vanuit 
het aanbiedersperspectief vorm en inhoud 
 krijgen en dus minder aandacht hebben voor 
levenskunst, is de kans groot dat wij ook hier 
te maken hebben met concepten die uit
eindelijk een beperkte functionele leeftijd 
zullen hebben.

Atlin Sandvliet   |   Directeur van Stichting SING

Onrust  binnen 
grensgebied van 
wonen, zorg en 
 welzijn remt 
 levenskunst 
 ouderen

COLUMN
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Al vanaf 1984 hebben zich in Den Haag woongemeen-
schappen gevormd. Mensen die hun latere jaren, in 
zorg en aandacht voor elkaar, willen delen. In groeps-
verband, maar wel met de privacy van een eigen woning. 
 Woningcorporatie Haag Wonen bestemde in de loop 
van die tijd verschillende nieuwbouwprojecten speciaal 
voor gemeenschappelijk wonen door ouderen. Wat zijn 
de  ervaringen met deze woonvorm in de praktijk van de 
verhuurder? Zien zij trends of veranderingen? Hoe kijken 
ze naar de toekomst? En hebben ze wellicht voorbeelden 
van nieuwe initiatieven? Een gesprek met Els van der 
Schans (manager Wonen & Wijken) en senior beleids-
medewerker Fons Simoen.

Een andere tijd, nieuwe mogelijkheden
in gesprek met els van der schans en fons simoen van woningcorporatie haag wonen

bouwen. Een groepje  enthousiaste 
bewoners wil de woningen nu in 
eigen beheer nemen, omdat zij 
nog voldoende mogelijkheden 
zien de oorspronkelijke huizen en 
het mooie straatje te behouden. 
Dit kan door een wooncoöperatie 
op te richten, een nieuw initia-
tief dat nog nergens is toegepast. 
Slaagt het plan, dan kan iedereen 
die dat wil, in de straat blijven 
wonen, én blijft de sociale samen-
hang bestaan. 

Haag Wonen is enthousiast en 
 ondersteunt dit initiatief. Els van 
der Schans: ‘De partijen die erbij 
betrokken zijn werken nauw sa-
men - initiatief nemers, gemeen-
te, huurdersorganisaties en Haag 
Wonen. We voeren het onderzoek 
naar de haalbaarheid van het plan 
samen uit. Ik ben voorzitter van 
het overleg, Haag Wonen voert 
het secretariaat. En namens Haag 
Wonen geef ik de  kaders aan waar-
binnen wij kunnen opereren, zoek 
naar oplossingen en zorg voor een 
goede uitwisseling van informa-
tie.’

Ieders deskundigheid 
gebruiken
Ook in samenwerking met part-
ners in zorg en welzijn, de ge-
meente en organisaties als SING, 
ziet Haag Wonen mogelijkheden 
nieuwe kansen te creëren. Fons 
Simoen: ‘De veranderingen in de 
maatschappij vragen om creatief 
nadenken, en daar is deskundig-
heid voor nodig. Wíj hebben ver-
stand van vastgoed, sociaal beheer 
en kansen op de woonmarkt, maar 
minder van zorg en welzijn. We 
zoeken in de wijk daarom naar 
contacten en samenwerking om 
op den duur samen een totaal 
aanbod te kunnen doen aan men-
sen die er wonen. Niet meer den-
ken in business cases, maar: hoe 
gaan we het zo organiseren dat we 
(de bewoners en professionals) er 
trots op kunnen zijn en inspiratie 
kunnen zijn voor anderen.’  

Gemeenschappelijk wonen 
(voor ouderen) is een woon-
vorm voor zelfred zame en 

zelfstandige mensen vanaf vijftig 
jaar. Voor mannen en vrouwen 
die de wil hebben en in staat zijn 
om zelfstandig of in samenwer-
king met anderen alles te rege-
len. Die iets willen betekenen voor 
de groep. Die ook gezamenlijk de 
gemeenschappelijke ruimten en 
voorzieningen beheren. Zo staat 
het op de website van de vereni-
ging Groepswonen door Ouderen 
(GDO).

Seniorenleeftijd omhoog
Els van der Schans: ‘Als we deze uit-
gangspunten toepassen op de 
huidige woongemeenschappen, 
dan zien wij wel dat er dingen aan 
het veranderen zijn. Dertig jaar ge-
leden was je met 55 jaar iemand 
die tot de ouderen behoorde. Nu is 
een vijftigplusser iemand die nog 

vol in het leven staat en deelneemt 
aan het arbeidsproces, je moet 
tenslotte doorwerken tot na je 65. 
Mensen die nu een beroep doen 
op specifieke woningen voor oude-
ren, ook die met een voorkeur voor 
groepswonen, zijn dan ook ouder 
dan voorheen. Soms zijn ze al op 
een leeftijd waarop ze niet meer zo 
actief kunnen bijdragen, en vaak 
ook zorg nodig hebben. We zien 
dat mensen in sommige woon-
gemeenschappen minder zelf red-
zaam en zelfstandig zijn. Dat is 
een duidelijke ontwikkeling.’ Fons 
Simoen: ‘Dit gegeven is inherent 
aan de veranderingen in het zorg-
stelsel. Mensen hebben geen keu-
ze meer. Iemand die vroeger een 
indicatie voor een verzorgingshuis 
zou hebben gekregen, ziet nu 
soms in groepswonen een moge-
lijke oplossing. Maar dat zijn niet 
de zelfredzame mensen die wij 
voor ogen hadden.’

Verbinding maken 
met de wijk
De situatie is dus mede door maat-
schappelijke ontwikkelingen ver-
anderd. Is het concept van groeps-
wonen door vitale mensen die voor 
elkaar klaarstaan, nog wel actueel? 
Els van der Schans: ‘We hebben 
woongroepen die het  ideaal van de 
beginjaren nog steeds benaderen. 
Mensen die in harmonie met elkaar 
samenleven en zelf zaken oplossen. 
Maar wij ervaren ook problemen, 
niet alleen op het gebied van zelf-
redzaamheid, ook op het bestuur-
lijke vlak, in de sociale omgang met 
elkaar, het sociaal beheer.’

Hoe gaat Haag Wonen om met 
die veranderingen? Fons Simoen: 
‘We willen samen met partners, 
zorginstellingen, gemeente, SING, 
op zoek naar nieuwe impulsen. 
Zoeken naar wegen om bestaande 
woongemeenschappen te trans-

formeren als dat nodig is, zodat 
ze beter  aansluiten  op  huidige 
opvattingen over burgerkracht, 
en deel uitmaken van de sociale 
structuur in een wijk. Want wij 
zien de meerwaarde van woon-
gemeenschappen ook in de bij-
drage aan de buurt. Nu is onze 
ervaring nog dat sommige woon-
groepen vooral naar binnen ge-
richt zijn en weinig of geen ver-
binding hebben met de wijk. Dat 
zou anders moeten. Laat woonge-
meenschappen zich openstellen 
en meer een rol spelen in de buurt.’

Anders willen denken
Fons Simoen: ‘Onze vraag in deze 
tijd is: hoe blijven we dit specia-
listische vastgoed op een maat-
schappelijk verantwoorde manier 
gebruiken? Daarvoor moeten we 
willen transformeren, anders wil-
len denken. Ook bereid zijn ons te 
realiseren dat de uitganspunten 
van vroeger niet meer aanslui-
ten bij deze tijd, en zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden die groeps-
wonen opnieuw interessant 
 maken. Overigens moeten niet 
alleen wij het roer omgooien, ook 
de woongemeenschappen zullen 
soms moeten veranderen. En daar 
kan SING mogelijk een rol spelen: 
door groepen met problemen te 
begeleiden en te ondersteunen.’

Initiatieven van bewoners
Op zoek naar nieuwe initiatieven: 
die kunnen ook heel goed van be-
woners komen. Els van der Schans: 
‘Bewonersinitiatieven (co-creatie) 
nemen we altijd serieus. Hebben 
bewoners een goed onderbouwd 
plan, met steekhoudende, zuive-
re argumenten, dan gaan we met 
hen om de tafel en onderzoeken of 
het maatschappelijk verantwoord 
is, én realistisch. Een mooi voor-
beeld geven de bewoners van de 
Roggeveenstaat.’

Haag Wonen wil enkele woningen 
in de Roggeveenstraat slopen en er 
24 nieuwe gezinswoningen  laten 

De Roggeveenstraat, waar bewoners en Haag Wonen onderzoeken of het mogelijk is een wooncoöperatie op te richten.
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Fons Simoen en Els van der Schans.



Kraaipan: 
zeven  functies,  
één  gebouw

Ook in Amsterdam is een woongroep gehuisvest in een 
bijzonder pand. In Kraaipan, vroeger een schoolgebouw, 
hebben sinds 2013 zeer verschillende groepen een plek 
gevonden. Senioren in speciale seniorenwoningen, een 
Marokkaanse woongroep,  mensen met  dementie in vijf 
kleinschalige groepswoningen, er is een woon project voor 
mensen met schizofrenie, een wijkservicepunt, het kan-
toor van de thuiszorg van Cordaan, en dagbesteding voor 
mensen met lichte dementie of een kleine beperking. Het 
gebouw is gerenoveerd en aangevuld met nieuwbouw, 
ontwikkeld door woning corporatie Ymere. Buurtbewoners 
 komen er vaak, omdat er een goed lopende eetgelegenheid 
is en alle ruimte voor bewoners met ideeën en initiatieven. 

Herbestemming van (zorg)vastgoed

het nieuws

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/artikel-3-zeven-functies-een-gebouw-kraaipan-amsterdam

lees meer

Kunstenaars samen  
in voormalig pension
In Tilburg is de eerste, en voor Nederland unieke, woon-werk locatie 
van de stichting Ru van Rossem Huis geopend. Kunstenaars vanaf 
middelbare leeftijd wonen en werken er samen in Mariëngaarde, een 
voormalig pension uit 1935, waar voorheen welgestelde ouderen en 
hun families verbleven. Het complex is van TBV Wonen. Er zijn appar-
tementen, ateliers, ontmoetingsruimten, een bibliotheek. In de voor-
malige kapel  is ruimte voor exposities en optredens. De bewoners 
runnen het zelf. 

lees meer www.stichtingruvanrossemhuis.nl

Van ‘Simeon en Anna’ naar ‘Samen’ en ‘Anders’
Leegstaande verzorgingshuizen bieden kan-
sen voor woongemeenschappen. In Rotterdam 
bijvoorbeeld wordt het grote verzorgingshuis 
 Simeon en Anna van zorgaanbieder Laurens om-
gevormd tot een woon gebouw met onder meer 
kleine wooneenheden. Er ligt een omvangrijk 
transitieplan dat in 2017 uitgevoerd zal zijn. Het 
gebouw met elf etages, in bezit van Laurens 
 Wonen, blijft wel behouden. De zittende be-
woners kunnen naar de nieuwbouwlocatie ver-
huizen, die naast het oude verzorgingshuis staat.

In het oude verzorgingshuis komen kleine 
 studio’s met  kitchenette. Op de bovenste etage 

is al een woongroep gehuisvest voor mensen 
tussen de 30 en 50 jaar. Zij vonden de locatie zeer 
aantrekkelijk en leveren nu een  bijdrage aan het 
huis door kleine klusjes te verrichten. Dat past 
bij de filosofie van de nieuwe functie:  weder-
kerigheid en  sociale betrokkenheid staan cen-
traal. Iedere bewoner is lid van een coöperatieve 
vereniging en levert een actieve bijdrage aan het 
welzijn van de bewoners, aan het gebouw of aan 
de woonomgeving. Deze ‘participatie afspraak’ 
is onderdeel van de huurovereenkomst. Een 
 professionele ‘marktmeester’ coördineert deze 
afspraken. Er komt ook een speciale app om 
vraag en aanbod te matchen.  

lees meer www.kcwz.nl/extramuralisering/volop-inspiratie-voor-decentralisatie-in-rotterdam
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Op verschillende plaatsen zien we nieuwe, creatieve invullingen van (soms leegstaande) bijzondere gebou-
wen.  Zoals in Rotterdam, waar een grootschalig verzorgingshuis wordt omgevormd tot een woongebouw voor 
 mensen met een smalle beurs en een klein netwerk. Of in Amsterdam, waar een schoolgebouw onderdak biedt 
aan  verschillende woongroepen. En in Tilburg is een voormalig pension nu de woon-werkplaats voor kunste-
naars vanaf middelbare leeftijd. Yvonne Witter van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft een indruk.

http://www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/artikel-3-zeven-functies-een-gebouw-kraaipan-amsterdam
http://www.stichtingruvanrossemhuis.nl/
http://www.kcwz.nl/extramuralisering/volop-inspiratie-voor-decentralisatie-in-rotterdam

