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SAMENVATTING
De opdrachtgever voor het onderzoek naar Centraal Wonen in Amerongen, is de stichting Centraal
Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH).
Deze stichting heeft als kerngedachte: anders wonen en anders met je woonomgeving omgaan. De
slogan op de website van de stichting geeft dit prachtig weer:
‘Bouwen gericht op wensen en creativiteit, wonen met een eigen karakter, leven in gezamenlijkheid’
De aanleiding van dit onderzoek is de wens van CBWH om in Amerongen een Centraal Wonen groep
op te richten. CBWH wil via dit onderzoek antwoord op de vraag of er interesse is voor een dergelijke
woongroep en zo ja, onder welke voorwaarden.
Dit adviesrapport beantwoordt de vraag of er interesse is voor Centraal Wonen voor 55-plussers in
Amerongen en geeft een inventarisatie van de woonwensen die de mogelijk geïnteresseerden
hebben.
Doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
Het opstellen van een handreiking voor de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug met
daarin een overzicht van de in Centraal Wonen geïnteresseerde 55-plussers van Amerongen en welke
woonwensen zij hebben.

Probleemstelling behorende bij de doelstelling:
In welke mate zijn inwoners van Amerongen, die 55 jaar of ouder zijn, geïnteresseerd in het
wonen in een Centraal Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen en welke
woonwensen hebben zij voor het project?
De volgende onderzoeksvragen dienen om de probleemstelling te beantwoorden:
Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de kenmerken van het concept Centraal Wonen?
2. Op welke wijze zijn vergelijkbare Centraal Wonen projecten voor 55-plussers ingericht?
3. Hoe ervaren 55-plussers in Amerongen hun huidige woning en woonomgeving?
4. In welke mate zijn 55-plussers in Amerongen geïnteresseerd in het wonen in het Centraal
Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen?
5. Welke woonwensen hebben geïnteresseerde 55-plussers voor het wonen in een Centraal
Wonen project ?
Methodiek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van vier verschillende onderzoeksmethoden, te weten:
bureauonderzoek, enquête, vragenlijsten en diepte-interviews.
Het bureauonderzoek heeft bestaan uit het bestuderen van ambtelijk statistisch materiaal (gegevens
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug) en het doen van literatuuronderzoek op het gebied van
diverse vormen van gemeenschappelijk wonen. De vragenlijsten zijn gebruikt om informatie in te
winnen bij al bestaande woongroepen voor 55-plussers en om adviezen te krijgen hoe een
woongroep het beste kan worden opgezet. De interviews hebben gediend als verdieping van de
vragenlijsten en de enquête. De diepte- interviews zijn afgenomen met de daadwerkelijk
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geïnteresseerde huishoudens, een expert op het gebied van woongroepen en leden van reeds
bestaande woongroepen.
Resultaten
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat door het hanteren van een leeftijdsgrens de woonvorm niet
onder de term Centraal Wonen valt, maar een woongemeenschap van ouderen is.
De vragenlijsten hebben duidelijk gemaakt dat het oprichten van een bestuur en het vormen van
een klankbordgroep van cruciaal belang zijn voor het welslagen van het vormen van een
woongroep.
Uit de enquêtes is gebleken dat er belangstelling is voor een woongemeenschap van ouderen in
Amerongen. Vijf huishoudens hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het verhuizen naar een
woongroep voor ouderen.
Naast deze vijf hebben nog vijftien huishoudens aangegeven wel geïnteresseerd te zijn, maar door
uiteenlopende redenen hebben zij geen belangstelling om op dit moment al betrokken te worden bij
de totstandkoming van een woongemeenschap van ouderen.
Uit de interviews met de geïnteresseerden blijkt dat de voorkeurslocatie voor de woongemeenschap
niet het plan Allemanswaard is, maar het Dorpshuisplein in Amerongen. Dit omdat men de ligging in
het dorp beter vindt, het een groenere omgeving is en hier de mogelijkheid tot kleinschalige
ontwikkeling is.
Conclusie
Een project Centraal Wonen Allemanswaard is niet mogelijk door het hanteren van een
leeftijdsgrens. Wel is er een indicatie dat het mogelijk zou kunnen zijn een woongemeenschap van
ouderen in Amerongen op te richten. De vijf geïnteresseerde huishoudens zijn van een dusdanige
samenstelling dat het een realistische mogelijkheid vormt. CBWH zal zich het beste kunnen richten
op de locatie Dorpshuisplein omdat dit de voorkeurslocatie van de vijf geïnteresseerde
huishoudens is. Voordelen van deze locaties zijn volgens hen de mogelijkheid tot kleinschalige
ontwikkeling, de ligging en de groenere omgeving.
Aanbevelingen
Aan de opdrachtgever worden concrete, direct uit te voeren aanbevelingen gegeven. De vier
belangrijkste aanbevelingen zijn:
 Er dienen bijeenkomsten gepland te worden met de vijf geïnteresseerde huishoudens, met
alle betrokken partijen en later nog met de extra geworven belangstellenden;
 Er dienen een bestuur en een klankbordgroep opgericht te worden voor de dagelijkse gang
van zaken. Bij voorkeur maakt men gebruik van de diensten van een deskundige en van de
handreiking gemeenschappelijk wonen;
 De woongemeenschap van uitsluitend huurwoningen dient uit een goede mix van
leeftijden, echtparen en alleenstaande mannen en vrouwen te bestaan;
 De ouderen dienen grote inspraak te hebben en hun woonwensen dienen zoveel mogelijk
gerealiseerd te worden. Of de woongemeenschap van ouderen er daadwerkelijk komt
hangt grotendeels af van de medewerking en het enthousiasme voor het idee vanuit de
verschillende partijen (toekomstige bewoners, gemeente en woningbouwvereniging /
projectontwikkelaar). De inspraak van ouderen is hierbij de meest cruciale factor;
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Discussie
De verwachtingen versus resultaten bleken duidelijk van elkaar te verschillen. Een voorbeeld hiervan
is dat het aantal daadwerkelijk geïnteresseerden lager bleek te zijn dan verwacht. De oorzaak
hiervoor is dat men zich nog te jong voelt en nog prima woont in de huidige woning.
Ook blijkt over het concept woongemeenschap van ouderen veel onwetendheid te bestaan. Het
spreekwoord: ‘onbekend maakt onbemind’, geeft meteen het probleem weer: mensen zeggen bij
voorbaat nee, zonder zich te verdiepen in het concept en wat dit voor de eigen woon- en
leefomgeving in de toekomst kan betekenen. Mensen hebben de neiging om voor winst op de korte
termijn te kiezen terwijl investeren in de toekomst op de langere termijn veel individueel (en
maatschappelijk) plezier zou kunnen opleveren.
Verder worden de belemmeringen en aandachtspunten beschreven.

6

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen

7

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen
VOORWOORD
Het adviesrapport; onderzoek naar de interesse onder 55-plussers van Amerongen voor een
Woongemeenschap van ouderen, is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding
Ruimtelijke Ordening & Planologie (ROP) aan de Hogeschool Saxion te Deventer.
De opdrachtgever is de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH).
Deze stichting wil mensen bij elkaar brengen die geïnteresseerd zijn in bijzondere woonprojecten.
Mijn onderzoek heeft tot doel duidelijkheid te creëren of er in Amerongen onder de 55-plussers
behoefte bestaat voor een bijzonder woonproject en aan welke voorwaarden dit eventuele project
zou moeten voldoen.
Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider van de stichting CBWH, Harm Jan Korthals Altes. Hij heeft mij
een prachtige kans geboden om met een mooi onderzoek mijn studie af te ronden. Tijdens het
onderzoek heeft hij mij gesteund en het vertrouwen gegeven het onderzoek succesvol af te ronden.
Verder wil ik Marjolijn Fernhout bedanken, voor haar rol als tweede begeleider vanuit de stichting
CBWH. Haar feedback en hulp tijdens de enquête zijn van grote waarde geweest.
Vanuit de opleiding ROP van de Hogeschool Saxion te Deventer, wil ik Jeroen Kuyper bedanken voor
zijn feedback en regelmatige overlegmomenten. Aan zijn adviezen over het onderzoek heb ik veel
gehad.
Ten slotte wil ik alle 55-plussers van Amerongen bedanken die een enquête voor mij hebben
ingevuld en in het bijzonder de 5 huishoudens die meegewerkt hebben aan het interview. Daarnaast
wil ik de geïnterviewde ervaringsdeskundigen bedanken voor het geven van waardevolle informatie;
de heer Nico van den Dool en de leden van de woongroepen ‘De Zwanenpoort’ in Varsseveld,
‘Woonwaard’ in Zaltbommel en ‘De Wiekslag’ in Dronten.
Ik zou het waardevol én toekomstgericht vinden, wanneer naar aanleiding van dit onderzoek binnen
afzienbare tijd een woongemeenschap van ouderen in Amerongen wordt gerealiseerd. Een
woongemeenschap waarbij de ouderen kunnen wonen en leven op een manier die bij hen past.
Pelle Elzinga
Deventer, Oktober 2015
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1. INLEIDING
Dit hoofdstuk is de inleiding op het gehele onderzoek. Na beschrijving van de aanleiding van het
onderzoek in paragraaf 1.1, de context en uitgangspunten van de opdrachtgever in paragraaf 1.2 en
1.3, wordt in de paragrafen 1.4 t/m 1.6 dieper in gegaan op de doelstelling, probleemstelling en
onderzoeksvragen. Na de begripsafbakening in paragraaf 1.7 wordt het hoofdstuk afgesloten met de
leeswijzer in paragraaf 1.8.
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
Zoals in figuur 1 te zien is, vergrijst de Nederlandse bevolking. Dit betekent dat er steeds meer
ouderen komen die in de toekomst langer zelfstandig willen blijven wonen. Daarnaast zijn ouderen
ten aanzien van wonen erg honkvast (ANBO, 2015). Enerzijds sluit dit goed aan bij het
regeringsbeleid dat stelt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen (Rijksoverheid,
2012). Anderzijds is er het probleem dat hierdoor
de doorstroming voor jonge gezinnen stagneert en
ouderen in woningen wonen die niet altijd
ingericht zijn op de behoeften en mogelijkheden
welke noodzakelijk zijn om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Senioren zouden
gestimuleerd moeten worden om te verhuizen
naar een woning die geschikt is om langer
zelfstandig in te blijven wonen (Bewust
Nieuwbouw, 2015). Deze woonproblematiek wordt
nader uitgewerkt in paragraaf 2.2.
Uit onderzoek van Woningbouwvereniging
Amerongen is gebleken dat Amerongen behoefte
heeft aan woningen voor ouderen en jonge
gezinnen (Woningbouwvereniging Amerongen,
2008). De woningbouwvereniging Amerongen
heeft aangegeven dat deze behoefte nog steeds
bestaat in Amerongen.
Projectontwikkelaar Dura Vermeer is voornemens
om in Amerongen een appartementencomplex te
realiseren in de wijk Allemanswaard.
Stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH) heeft als doelstelling het stimuleren van
Centraal Wonen. Centraal Wonen is één van de verschillende woonvormen waardoor ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. De stichting CBWH heeft van Dura Vermeer, toestemming
gekregen te inventariseren of er voldoende huishoudens zijn met ten minste één 55-plusser, die
belangstelling hebben om een Centraal Wonen groep te vormen in dit complex of elders in
Amerongen. Daarnaast moet ook geïnventariseerd worden welke woonwensen de eventueel
geïnteresseerden daarbij hebben.
Figuur 1: Vergrijzing Nederland (Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2014)

1.2 Context opdrachtgever
De stichting CBWH is de opdrachtgever van dit onderzoek. De stichting is de spil die verschillende
instanties, bedrijven en geïnteresseerden samenbrengt om gezamenlijk bijzondere woonprojecten te
realiseren. Door opdracht te geven een onderzoek te doen in Amerongen naar de vraag of Centraal
Wonen een optie is in het appartementencomplex dat projectontwikkelaar Dura Vermeer voor ogen
staat, geeft CBWH blijk van zijn maatschappelijke betrokkenheid en vervult daarmee haar
hoofddoelstelling.
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wil CBWH de betrokkenen stimuleren om in
Amerongen een woongemeenschap van ouderen te realiseren.
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1.3 Uitgangspunten opdrachtgever
De stichting CBWH heeft na overleg met Dura Vermeer de volgende uitgangspunten vastgesteld:
 Huishoudens zijn woonachtig in Amerongen;
 Huishoudens bestaan uit personen waarvan minimaal 1 persoon 55 jaar of ouder is;
 Huishoudens kunnen alleenstaand of samenwonend, al dan niet gehuwd zijn;
 Huishoudens moeten bereid zijn om een maandelijkse huur te betalen tussen de € 750,00 en
€ 900,00, exclusief servicekosten (vrije sector huur);
 De voorkeur gaat uit naar het realiseren van een Centraal Wonengroep. Zie
begripsafbakening Centraal Wonen in paragraaf 1.7.
1.4 Doelstelling
De doelstelling voor dit onderzoek is:
Het opstellen van een handreiking voor de stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug met
daarin een overzicht van de in Centraal Wonen geïnteresseerde 55-plussers van Amerongen en welke
woonwensen zij hebben.
1.5 Probleemstelling
Om de doelstelling van dit onderzoek te kunnen behalen, dient onderstaande probleemstelling te
worden beantwoord:
In welke mate zijn inwoners van Amerongen, die 55 jaar of ouder zijn, geïnteresseerd in het
wonen in een Centraal Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen en welke
woonwensen hebben zij voor het project?

1.6 Onderzoeksvragen
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1.Wat zijn de kenmerken van het concept Centraal Wonen?
1.1 Wat zegt de literatuur over het concept Centraal Wonen?
1.2 Wat betekent dit voor 55-plussers?
1.3 Wat zijn de essentiële verschillen met andere vormen van groepswonen?
2. Op welke wijze zijn vergelijkbare Centraal Wonen projecten voor 55-plussers ingericht?
2.1 Wat zijn de ervaringen van referentiegroepen met Centraal Wonen projecten voor 55plussers?
2.2 Welke aandachtspunten/adviezen hebben de referentiegroepen voor nieuwe Centraal
Wonen projecten voor 55-plussers?
2.3 Wat zijn de ervaringen van een expert op het gebied van Centraal Wonen projecten voor
55-plussers?
2.4 Welke aandachtspunten/adviezen heeft een expert op het gebied van Centraal Wonen
projecten voor 55-plussers?
3. Hoe ervaren 55-plussers in Amerongen hun huidige woning en woonomgeving?
3.1 Welke knelpunten zijn er in hun huidige woning en woonomgeving?
3.2 Welke drempels zijn er voor 55-plussers om te verhuizen?
3.3 Overwegen 55-plussers om te verhuizen?
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3.4 Zoeken 55-plussers bij een voorgenomen verhuizing naar woonruimte binnen
Amerongen?
4. In welke mate zijn 55-plussers in Amerongen geïnteresseerd in het wonen in het Centraal Wonen
project in Allemanswaard of elders in Amerongen?
4.1 Hoeveel 55-plussers zijn geïnteresseerd in het wonen in het Centraal Wonen project in
Allemanswaard of elders in Amerongen?
4.2 Wat zien 55-plussers als voor- en nadelen van de locatie Allemanswaard?
4.3 Hoeveel 55-plussers zijn geïnteresseerd in het wonen in Centraal Wonen projecten op
andere locaties in Amerongen, en welke locaties zijn dit?
4.4 Welke voor- en nadelen zien 55-plussers met betrekking tot deze andere locaties?
5. Welke woonwensen hebben geïnteresseerde 55-plussers voor het wonen in een Centraal Wonen
project ?
5.1 Wat zijn de belangrijkste wensen van 55-plussers voor het wonen in een Centraal Wonen
project?
5.2 Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
5.3 Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
1.7 Begripsafbakening
Voor een juiste interpretatie van dit onderzoek zijn de belangrijkste begrippen als volgt gedefinieerd:
Centraal Wonen:
Centraal Wonen (CW) is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen
om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid
beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. (Landelijke
Vereniging Centraal Wonen, 2015)
Woongemeenschap van ouderen:
Een woongemeenschap van ouderen is een project van zelfstandige woningen met tenminste één
gemeenschappelijke ruimte, waarbij er een bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse
hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke
verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt
toegelaten. (LVGO, 2015)
55-plussers van Amerongen:
Binnen dit onderzoek worden personen met een leeftijd vanaf 55 jaar, of een huishouden met
minimaal 1 persoon van minimaal 55 jaar, op dit moment woonachtig in Amerongen, gerekend tot
de 55-plussers van Amerongen.
Senioren en ouderen:
Met de termen ‘senioren’ en ‘ouderen’ wordt in deze publicatie dezelfde groep personen bedoeld.
Zelfstandige unit:
In deze publicatie komt de term ‘zelfstandige unit’ voor. Hiermee wordt een zelfstandige woning
bedoeld.
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1.8 Leeswijzer
Dit adviesrapport start met een samenvatting van het onderzoek waarin de belangrijkste
resultaten, conclusies en aanbevelingen beschreven zijn.
In Hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor het onderzoek vanuit maatschappelijk- en Ruimtelijke
Ordening & Planologie niveau beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk duidelijk welke
doelstelling de opdrachtgever met dit onderzoek heeft. De bijbehorende probleemstelling is
geformuleerd om de doelstelling te behalen. Er zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd om deze
probleemstelling te kunnen beantwoorden.
In hoofdstuk 2 wordt het begrip Centraal Wonen in het algemeen beschreven alsmede de
woonproblematiek in relatie met de vergrijzing. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de bestaande
groepswoonvormen omschreven met daarbij de essentiële verschillen tussen deze vormen.
Hoofdstuk 3 omvat de Methodiek en data-analyse van het onderzoek. De methodiek bestaat uit
een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. De gekozen methodiek wordt verantwoord en er
wordt duidelijk met welke methode er antwoord is gegeven op de verschillende onderzoeksvragen.
In hoofdstuk 4 t/m 7 wordt een gedetailleerde beschrijving van de resultaten van respectievelijk
het bureauonderzoek, enquête, interviews met referentiegroepen en een expert en interviews met
geïnteresseerde 55-plussers gegeven.
In Hoofdstuk 8 staat de conclusie van het onderzoek centraal.
Hoofdstuk 9 bevat de aanbevelingen voor de opdrachtgever. Deze zijn verdeeld in een aantal fasen
die de opdrachtgever kan volgen.
In Hoofdstuk 10 wordt in de discussie beschreven welke verwachtingen er aan het begin van het
onderzoek waren over de te behalen resultaten en hoe deze staan ten opzichte van de
daadwerkelijk behaalde resultaten. Verder worden de belemmeringen die tijdens het onderzoek
naar voren zijn gekomen besproken. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een paragraaf met
aandachtspunten.
Het adviesrapport wordt afgesloten met de literatuurlijst/bronnenlijst en de bijlagen.
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2. CENTRAAL WONEN
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een breed beeld van Centraal Wonen en andere vormen van gemeenschappelijk
wonen. In de paragrafen 2.2 en 2.3 wordt eerst de vergrijzingproblematiek in relatie tot wonen in
Nederland en Amerongen besproken. Via paragraaf 2.4 met de geschiedenis van Centraal Wonen,
wordt in paragraaf 2.5 ingegaan op de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van
Ouderen (LVGO). Paragraaf 2.6 geeft inzicht in de verschillende woonvormen, waarna in paragraaf
2.7 de essentiële verschillen in deze woonvormen aan bod komen. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een conclusie in paragraaf 2.8.
2.2 Woonproblematiek
Nederland heeft, net als de rest van West-Europa, te maken met vergrijzing. In figuur 2 wordt de
prognose van de 65-plussers in Nederland weergegeven. Het onderzoek richt zich op 55-plussers.
Aangezien in de literatuur uitsluitend prognosegegevens van 65-plussers beschikbaar zijn wordt dit
als uitgangspunt gebruikt. Door verbeteringen in de gezondheidszorg, de verhoogde welvaart en de
toename van de levensverwachting neemt het aantal 65-plussers al 50 jaar toe. De babyboom van
1945-1970 zorgt ervoor dat sinds 2010 toenemende aantallen mensen de leeftijd van 65 bereiken.
Doordat in de periode vanaf 1970 minder mensen geboren zijn neemt het aandeel 65-plussers ten
opzichte van de complete bevolking toe.
In 2012 was 16% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder en een kleine 2% 85 jaar of ouder. In
2025 is de verwachting dat 22% van de bevolking 65 plusser is en 6% ouder dan 80. In 2040, op de
top van de vergrijzingsgolf, zal 25% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Er wonen dan 5 miljoen
65-plussers in Nederland. De ouderen van nu en de nabije toekomst zijn in het algemeen hoger
opgeleid, welvarender, vitaler en mobieler dan de ouderen van vroeger. (Planbureau voor de
Leefomgeving, 2013)

Figuur 2: Prognose 65-plussers 2014 en 2012 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014)
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Naast de hiervoor genoemde verwachte vergrijzing van Nederland heeft de gemeente Utrechtse
Heuvelrug ook een toekomst met vergrijzing in het vooruitzicht. Tabel 1 laat zien dat ook de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Amerongen deel van uitmaakt, in de toekomst een groter
aandeel ouderen in de gemeente mag verwachten, van 22% in 2012 naar 29,3% in 2040. Dit betekent
dat de hiervoor beschreven punten voor Nederland waarschijnlijk ook van toepassing zijn op
Amerongen.
Prognose bevolkingsopbouw gemeente Utrechtse Heuvelrug
Aantal inwoners 2012
48.300
Aantal inwoners 2040
44.400
Leeftijdscategorie

0 tot 20 jaar

20 tot 65 jaar

65-plus

Percentage
% 2012
% 2020
% 2030
% 2040

23,7
20,6
19,6
21,1

54,3
55,3
52,9
49,6

22,0
24,1
27,5
29,3

Aantal
2012
2020
2030
2040

11.400
9.300
8.700
9.400

26.200
24.900
23.400
22.000

10.600
10.800
12.200
13.000

Tabel 1: Prognose bevolkingsopbouw gemeente Utrechtse Heuvelrug (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ,
2014).

Niet alleen de vergrijzing zorgt voor een verandering, ook het feit dat bewoners van
eengezinswoningen langer in de woning blijven wonen zorgt voor nieuwe uitdagingen. Voor de
doorstroming op de woningmarkt is het goed dat ouderen grote eengezinswoningen verlaten en
doorstromen naar een voor ouderen meer geschikte woning. Het probleem is dat er in Nederland
een tekort is aan voor ouderen geschikte woningen. In 2015 is dit een tekort van 84.000 woningen in
heel Nederland (den Haan, 2015).
Naast dit tekort blijkt uit onderzoek van Forschelen-Janssen (2014), dat een deel van de ouderen niet
in een geschikte woning woont, terwijl hun woning wel wordt gekwalificeerd als geschikt voor
ouderen. Deze woningen voldoen niet meer aan de eisen met betrekking tot grootte, ligging en
uitrustingsniveau.
Het hierboven genoemde onderzoek is uitgevoerd onder woningcorporaties. Het onderzoek voor
Allemanswaard betreft woningen in de vrije huursector. Omdat er geen gegevens bekend zijn over
leegstand en geschiktheid onder huurwoningen in de vrije sector, is er gekeken hoe dit is bij sociale
huurwoningen van woningcorporaties. Op deze manier wordt een beeld geschetst hoe de
woningmarkt voor ouderen op dit moment functioneert. Om voldoende geschikte woningen voor
ouderen op de markt te krijgen zal naast een nieuwbouwopgave ook een taak liggen in de aanpassing
van bestaande woningen of de vervanging hiervan.
2.3 Ouderen honkvast
Volgens onderzoek van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) blijkt dat bijna 2 op de
3 ouderen (63%) nadenken over het verhuizen naar een seniorenwoning. Slechts 14% van hen
verhuist daadwerkelijk. Er komen een aantal belangrijke redenen naar boven waarom ouderen niet
verhuizen. Dit zijn: geen passend woningaanbod (26%), financiële redenen (25%) en het niet willen
verlaten van de eigen buurt met sociale contacten (19%). (ANBO, 2015)
17

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen

Verzorgingstehuis geen optie
De ouderen van nu voelen zich langer vitaal en kunnen zich langer alleen thuis redden zonder zorg.
Dit zorgt ervoor dat de vraag van ouderen voor het wonen in een verzorgingstehuis afneemt.
Daarnaast heeft de regering het beleid opgesteld om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van mantelzorg voor de eerste zorgbehoefte. Door de vergrijzing zal
in de nabije toekomst een groter percentage van de bevolking 65-plus zijn en een kleiner percentage
van de bevolking behoren tot de beroepsbevolking. De zorgsector zal minder makkelijk aan
werknemers kunnen komen en het is derhalve van belang dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. Het bieden van een goede seniorenwoning aan ouderen kan er voor zorgen dat
mensen thuis oud kunnen worden. Tot 2021 moeten er jaarlijks 44.000 voor ouderen geschikte
woningen bijkomen (Rijksoverheid, 2012). Met de bouw van deze woningen wordt ingespeeld op het
huidige tekort van 84.000 woningen en de verwachte toekomstige vergrijzing.
2.4 Geschiedenis van Centraal Wonen
Centraal Wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om
met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid
beschikken. Tevens delen zij gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar. Bij Centraal
Wonen worden geen leeftijdscriteria gehanteerd. (LVCW, 2015)
Vanaf midden jaren ’70 van de 20e eeuw zijn een groot aantal Centraal Wonen projecten in
Nederland opgericht, zowel in de koop- als huursector als ook in een mengvorm van deze twee. Deze
projecten waren geïnspireerd op voornamelijk Deense voorbeelden, het land waar Centraal Wonen is
begonnen.
Tevens ontstonden er in de jaren ’80 woongroepen voor ouderen, geïnspireerd op een Duits
ouderenproject in Bad Segeberg(van Dongen & Stavenuiter, 2008). Een verschil tussen de
voorbeelden in Denemarken en Duitsland is dat in Denemarken een centrale gemeenschappelijke
ruimte het uitgangspunt vormt met daaromheen de eigen woningen voor de bewoners. In Duitsland
werd een oude boerderij verbouwd om met een aantal gezinnen in te wonen. In Nederland wordt de
Deense vorm vaker toegepast bij Centraal Wonen en de Duitse vorm, in de vorm van een
appartementencomplex, is vaak te vinden bij woongroepen voor ouderen.
Nederland heeft op dit moment 737 woongemeenschappen die bekend zijn bij de Federatie
Gemeenschappelijk Wonen (FGW). Hiervan zijn er op dit moment 630 daadwerkelijk gerealiseerd en
107 in oprichting (FGW, 2015). Tussen de 630 gerealiseerde projecten bestaan qua grootte veel
verschillen. De kleinste groep bestaat uit drie woningen en de grootste uit 160.
2.5 Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)
Nederland kent een vereniging voor gemeenschappelijk wonen van ouderen (LVGO). Deze vereniging
bestaat 30 jaar en heeft als doel: het, in de meest ruime zin, bevorderen en ondersteunen van het
gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm(LVGO, 2015).
Volgens de LVGO zijn de woongroepen voor ouderen in opmars. Op dit moment vallen er 310
projecten van de 737 die bij de FGW bekend zijn onder de vorm woongemeenschap voor ouderen
(FGW, 2015). Omdat er veel bezuinigingen zijn in de zorg, worden verzorgingshuizen steeds minder
vaak gezien als geschikte woonplek. Daarnaast is er een veranderende opvatting over ouder worden;
zelfstandig blijven en eigen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefsituatie. De voordelen
voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen zijn talrijk: mensen blijven actiever dan wanneer ze
alleen wonen, ze horen ergens bij, ze vereenzamen minder snel en hebben meer kans op een
helpende hand indien nodig. (Leunissen, 2015)
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De LVGO en de daaraan gelinkte woongroepen gaan bij het woord "ouderen" uit van een minimale
leeftijd van 55 jaar, hoewel er sporadisch ook woongroepen zijn die een leeftijd vanaf 50 jaar
hanteren.
Volgens de LVGO is een woongemeenschap van ouderen een project van zelfstandige woningen met
tenminste één gemeenschappelijke ruimte:
- Men woont in een gemeenschap of groep, die tenminste inhoudt dat er bereidheid is tot
gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Die hulp is geen mantelzorg, maar ‘gewoon’
ouderwetse burenhulp (naoberschap), in de meest ruime zin;
- Bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke
verantwoordelijkheid het project bewonen en samen met de verhuurder zelf
(mee-) bepalen wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.
De groep bepaalt zelf hoe de groep woont en leeft. Elke woongroep heeft een eigen karakter en
een eigen bestuur. Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat de begrippen
zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan saamhorigheid. Een woongroep is geen
zorginstelling, maar de bewoners denken wel na over hoe zorg geregeld kan worden, op een
manier die past bij de eigen woongroep.
Gemeenschappelijk wonen kan naast de vele voordelen ook spanningen opleveren. Spanningen die
te maken hebben met de tegenstellingen die in een groep kunnen ontstaan. De meest
voorkomende zijn:
- Tegenstellingen tussen de eigen mening en groepsbesluit;
- Tegenstellingen tussen je eigen gang gaan en je aanpassen;
- Tegenstellingen tussen “oude” en “nieuwe” groepsleden;
- Tegenstellingen tussen onverdraagzaamheid en tolerantie.
Daarom is het wonen in een woongroep meer dan een rustig “onder de pannen zijn”. Het is óók een
uitdaging en een avontuur. Voor veel deelnemers in een woongroep betekent het echt een nieuwe
levensfase (LVGO, 2015). Mensen verlaten het huis waar zij lang hebben gewoond en de kinderen
hebben groot gebracht, om samen met anderen prettig oud te worden.
Kruiswijk en Overbeek (1998) identificeren drie kenmerken die het groepswonen van ouderen
onderscheiden van andere collectieve huisvesting van ouderen (zoals woon-zorgcomplexen,
aanleunwoningen en serviceflats):
- Inspraak;
- Zelfbeheer;
- Verantwoordelijkheid voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Deze kenmerken zijn onderdeel van de uitdaging en het avontuur van de nieuwe levensfase die men
ingaat. Door deze kenmerken kan men oud worden op de manier die bij mensen past. Betrokkenheid
van bewoners is de sleutel tot succes. Alleen als alle bewoners betrokken zijn bij de woongroep kan
het een succes worden. In het interview met de heer Nico van den Dool bevestigde hij dat deze
kenmerken nog steeds van toepassing zijn.
2.6 Woonvormen
Centraal Wonen
Dit is het belangrijkste begrip voor dit onderzoek. De term Centraal Wonen wordt vaak gebruikt als
een overkoepelende term voor gemeenschappelijk wonen of voor een woongemeenschap. Hiervoor
is voor de duidelijkheid door Van de Werdt (2012) een onderscheid gemaakt. Het onderscheid is
gemaakt op basis van de volgende factoren:
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Zelfstandigheid;
Gemeenschappelijkheid;
Woonduur (Van de Werdt, 2012).

2.6.1 Zelfstandigheid
Gemeenschappelijk wonen bestaat in hoofdlijnen uit twee verschillende typen woningen. De
zelfstandige woning, die (vrijwel) alle basisvoorzieningen zelfstandig heeft, zoals keuken, badkamer
slaapkamer en toilet. Daartegenover staat de onzelfstandige woning, waarbij de bewoner één of
meer van de basisvoorzieningen deelt met één of meerdere andere bewoners.
2.6.2 Gemeenschappelijkheid
Een zelfstandige of onzelfstandige woning geeft al een beeld over de graad van
gemeenschappelijkheid. De mate van gemeenschappelijkheid is een belangrijke indicator om vast te
kunnen stellen welke vorm van gemeenschappelijk wonen er wordt toegepast. Binnen de groepen
zelfstandige en onzelfstandige woning bestaat een verschil in de hoeveelheid gedeelde
voorzieningen en de gemeenschappelijke activiteiten en verplichtingen. Bij een woonvorm met veel
gedeelde voorzieningen hoort vaak een groter aantal gemeenschappelijke activiteiten en
verplichtingen. Dit zorgt ervoor dat de sociale betrokkenheid van bewoners veelal groter is wanneer
de graad van gemeenschappelijkheid hoger is. In figuur 3 is te zien hoe de verdeling van
woonvormen is ingedeeld op basis van de graad van gemeenschappelijkheid.

Figuur 3: Graad van gemeenschappelijkheid van diverse woonvormen. (Werdt, 2012)

2.6.3 Woonduur
Als laatste aspect voor het onderscheid tussen de verschillende woonvormen is er de woonduur. De
gemiddelde woonduur is per woonvorm verschillend. Het grootste verschil is er tussen zelfstandige
en onzelfstandige woningen. Een uitzondering hierop is de leefgemeenschap. Een reden hiervoor kan
zijn de religieuze of ideologische insteek, die ervoor zorgt dat een bewoner langer binnen de
leefgemeenschap blijft. Verder valt ook het studentenhuis meer onder de tijdelijke huisvesting. Dit
komt doordat de woonvorm specifiek gericht is op een bepaalde (tijdelijke) levensfase. In figuur 4 is
te zien hoe de woonvormen zijn ingedeeld op basis van woonduur.

Figuur 4: Indeling woonvormen op woonduur. (Werdt, 2012)

De verschillende woonvormen
Aan de hand van de beschreven factoren wordt een aantal woonvormen onderscheiden, zoals te zien
is in figuur 3 en 4. Deze woonvormen worden hierna kort besproken.
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Zelfstandige unit
Zelfstandige unit is de benaming die Van de Werdt (2012) heeft gegeven, voor de duidelijkheid wordt
gesteld dat voor unit ook woning gelezen kan worden. De woning waarin men woont heeft alle
voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen. Het gaat hier om een woonkamer, slaapkamer(s),
badkamer en keuken. Hiernaast delen mensen een aantal voorzieningen met anderen. Voorbeelden
van aanvullende voorzieningen zijn: een gemeenschappelijke tuin, binnenruimte, garage en
gemeenschappelijke ruimten. In de woonvorm met zelfstandige woningen wordt van een bewoner
verwacht dat hij/zij met regelmaat deelneemt aan groepsactiviteiten en eventueel een bijdrage
levert aan de organisatie van activiteiten of het beheer van gezamenlijke ruimten. De woonduur is
lang.
Cluster
Een cluster omvat meestal een klein aantal woningen, fluctuerend tussen de 2 en de 6 woningen. Net
als bij de zelfstandige units heeft men een individuele woning met de basisvoorzieningen zoals een
keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s). Vaak is er een gemeenschappelijke keuken,
eetzaal en/of gemeenschappelijke bewonersruimte(n). Afhankelijk van de gemeenschappelijke
ruimten zijn de individuele woningen vaak wat kleiner van omvang als bij een zelfstandige unit. De
woonduur is lang.
ClusterPlus
Bij de woonvorm ClusterPlus heeft iedere bewoner een individuele woning en lijkt daarmee veel op
de normale clusterwoning. Het verschil met de normale clusterwoning is dat er meestal veel meer
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen aanwezig zijn. Zo is er ten opzichte van een
clusterwoning vaak nog een aantal gemeenschappelijke ruimten meer, zoals een zithoek,
kinderruimte of hobbyruimte en zijn er vaker en meer gestructureerde gemeenschappelijke
activiteiten. De graad van gemeenschappelijkheid ligt daarmee nog iets hoger dan bij de woonvorm
Cluster. De woonduur is iets korter dan bij de zelfstandige unit en cluster.
Leefgemeenschap
De leefgemeenschap heeft een nog gemeenschappelijker karakter dan de Cluster of ClusterPlus.
Meestal is er hier ook sprake van een specifieke doelgroep of (ideologische) doelstelling welke de
bewoners gemeen (dienen te) hebben. De privéruimte is beperkt, meestal heeft de bewoner een
privékamer of -ruimte en is de overige woonruimte gemeenschappelijk. Er worden veel gezamenlijke
activiteiten ondernomen en er zijn veelal gestructureerde groepsverplichtingen, zoals het
gezamenlijk eten. De woonduur is lang.
Woongroep
Met een woongroep wordt in deze verdeling een groep mensen bedoeld die gezamenlijk een huis
bewonen, waarbij een ieder een eigen (slaap)kamer heeft en de rest van de ruimten deelt. Binnen de
woongroep wordt er van de bewoner meestal verwacht dat hij of zij met enige regelmaat deelneemt
aan groepsactiviteiten en dat hij of zij eventueel een bijdrage levert in de organisatie van activiteiten
of beheer van gemeenschappelijke ruimten. Een groep vrienden die een huis delen is een voorbeeld
van een woongroep. De woonduur in een woongroep is kort.
Studentenhuis
Het principe van het studentenhuis, waarbij de bewoner, net als bij de woongroep, een
(slaap)kamer binnen het huis heeft. De overige woonruimte is grotendeels gemeenschappelijk.
Verschil met de woongroep is dat het studentenhuis vaak op een specifieke doelgroep gericht is
en veelal gericht op de (relatief) korte duur. Verder is de keuze voor een studentenhuis niet
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altijd het gemeenschappelijk willen wonen, maar een financiële keuze, of een gedwongen keuze
omdat er simpelweg niet veel alternatieven zijn. Vaak zijn er gestructureerde regelmatige
groepsactiviteiten zoals het samen eten. De woonduur is kort.
2.7 Essentiële verschillen in woonvormen
Zoals eerder beschreven zijn er een aantal woonvormen die veel op elkaar lijken. De grootste
verschillen komen naar voren in de aspecten zelfstandigheid, gemeenschappelijkheid en
woonduur. Tabel 2 geeft een schematisch overzicht van de verschillen.
Zelfstandige
unit
Ja

Cluster

Cluster Plus

Leefgemeenschap

Woongroep

Studentenhuis

Ja
2-6 woningen

Ja

Nee

Nee

Nee

Voorzieningen samen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Extra
voorzieningen

Nee

Gemeenschappelijke
keuken

Extra
gemeenschappelijke
ruimten

M.u.v. eigen kamer
alle andere
ruimten delen

M.u.v. eigen
kamer alle
andere ruimten
delen

Gemeenschappelijkheid

Regelmatig

Regelmatig

Meer dan
bij cluster

Veel

M.u.v. eigen
kamer alle
andere
ruimten
delen
Regelmatig

Doelgroep

Nee

Nee

Nee

Bewoners hebben
dezelfde
doelstelling

Nee

Studenten

Woonduur

Lang

Lang

Korter dan
bij cluster

Lang

Kort

Tijdelijk

Zelfstandig

Regelmatig

Tabel 2: Overzicht essentiële verschillen in woonvormen volgens Van de Werdt

In Amerongen is het de bedoeling dat de vorm zelfstandige units wordt gerealiseerd, waarbij een
minimum leeftijd van 55 jaar geldt. Door opzet en leeftijdsgrens valt de woonvorm onder de naam
woongemeenschap van ouderen, zoals gehanteerd door de LVGO. In de verdeling van Van de
Werdt valt de woongemeenschap van ouderen in de categorie: Zelfstandige unit.
2.8 Conclusie
Nederland en het dorp Amerongen staan voor een vergrijzingsgolf. Deze ouderen blijven langer
vitaal en honkvast, wat zorgt voor weinig doorstroming op de woningmarkt. Door een
groepswonen project voor 55-plussers op te richten, bestaande uit zelfstandige units wordt de 55plussers van Amerongen een goed alternatief geboden en kan de doorstroming op de Amerongse
woningmarkt op gang komen.

22

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen
3. METHODIEK
3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn tijdens dit
onderzoek. In paragraaf 3.2 worden de typen onderzoek en de argumentatie daarvoor beschreven.
In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de verschillende methoden die bij dit onderzoek gebruikt zijn.
Hierbij wordt ook de keuze voor de verschillende methoden beargumenteerd. Paragraaf 3.4 en 3.5
gaan over response en non-response en over validiteit en betrouwbaarheid. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met de data-analyse in paragraaf 3.6.
3.2 Type onderzoek
Voor het doen van onderzoek bestaan twee verschillende methoden: kwantitatief en kwalitatief
onderzoek (Doorewaard & Verschuren, 2007). De keuze voor één van de twee methoden hangt af
van de informatie die de onderzoeker wil verkrijgen. Kwantitatief onderzoek geeft informatie over
cijfermatige vraagstukken en is nodig voor de beantwoording van vragen die gaan over
hoeveelheden. Kwalitatief onderzoek gaat in op wat er leeft bij een bepaalde groep mensen en gaat
met de juiste onderzoeksstrategie in op meningen, wensen en behoeften van de betreffende groep
mensen.
Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek,
omdat binnen het onderzoek zowel vragen met betrekking tot hoeveelheden als vragen over
ervaringen met en wensen van mensen beantwoord moeten worden.
3.3 Methoden van onderzoek
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, passend bij het
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek. In deze paragraaf worden de verschillende
onderzoeksmethoden beschreven en beargumenteerd (Doorewaard & Verschuren, 2007).
3.3.1 Bureauonderzoek
Het bureauonderzoek is een onderzoeksstrategie waarbij de onderzoeker gebruik maakt van door
anderen geproduceerd materiaal. De kenmerken van een bureauonderzoek zijn:
 Gebruik van bestaand materiaal;
 Geen direct contact met het onderzoeksobject;
 Gebruik van het materiaal vanuit een ander perspectief dan waarmee het werd
geproduceerd.
Bij het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van twee categorieën bestaand materiaal, te weten
literatuuronderzoek en ambtelijk statistisch materiaal. Op deze wijze werd veel complete, relevante
en wetenschappelijk onderbouwde informatie vergaard.
3.3.1.1 Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek heeft tijdens dit onderzoek verschillende functies gehad: ten eerste heeft
het een breder inzicht gegeven in de problematiek van vergrijzing in relatie tot woningbouw in het
algemeen en in Amerongen in het bijzonder. Ten tweede heeft het inzicht gegeven in de bestaande
verschillende woonvormen en drempels voor ouderen om te verhuizen.
Het literatuuronderzoek is gebruikt als basis voor de enquête, de vragenlijst voor de
referentiegroepen en het opstellen van interviewvragen. Tot slot heeft het literatuuronderzoek
een basis gevormd voor het geven van de adviezen.
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3.3.1.2 Ambtelijk statistisch materiaal
Voor de vaststelling en afbakening van de 55-plussers in Amerongen onder wie de enquête
verspreid is, is gebruik gemaakt van gegevens van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeente
beschikte over materiaal waarin in kaart was gebracht hoe de bevolking van Amerongen is
samengesteld, op basis van leeftijd en inkomen. Hieruit werd, in nauw overleg met de
opdrachtgever, een overzicht samengesteld van woonwijken/straten en huisnummers in
Amerongen waar de doelgroep 55-plussers woonachtig was. Vervolgens werd op 26 mei 2015 in
Amerongen een overleg gehouden, met vertegenwoordigers van de Stichting CBWH,
Woningbouwvereniging Amerongen en de welzijnsstichting Welnúh. Tijdens dit overleg is het
definitieve overzicht, op basis van de eerder genoemde uitgangspunten van de opdrachtgever,
vastgesteld. Het betrof een overzicht van woonwijken/straten en huisnummers in Amerongen,
waarvan de bewoners zouden worden uitgenodigd deel te nemen aan de enquête, indien men 55plusser was. Het totale aantal huishoudens was 733. Aangezien de 55-plussers niet exact uit de
aangeleverde gegevens konden worden geanalyseerd, diende dit tijdens het persoonlijk
verspreiden van de enquête vastgesteld te worden. Hiermee werd de doelgroep specifiek
benaderd. Het overzicht van straten en huisnummers in Amerongen, waar de doelgroep
woonachtig was, is als bijlage 1 bijgevoegd.
3.3.2 Enquête 55-plussers
Het doel van de enquête was om informatie te verzamelen over de interesse van 55-plussers in
Amerongen om deel te nemen aan een Centraal Wonengroep in Allemanswaard (of elders in
Amerongen) en welke woonwensen zij hierbij hebben. Daarnaast heeft de output van de enquête
gezorgd voor input voor de diepte-interviews met de geïnteresseerde 55-plussers.
Een survey in een kwantitatief onderzoek (enquête) richt zich op een groot aantal respondenten.
Er werd gebruik gemaakt van met name gesloten vragen. Bij enkele vragen was ruimte voor een
korte toelichting van de respondent. In overleg met de opdrachtgever werd de enquête opgesteld. Er
is voor gekozen om de enquête voor te leggen aan de deelnemers van het overleg op 26 mei 2015 te
Amerongen. De reden hiervoor is dat dit een aantal gemakkelijk bereikbare personen waren, niet
direct betrokken bij het onderzoek, maar beschikken over een vergelijkbare achtergrond als de
doelgroep (Jansen, Joostens, & Kemper, 2004, p. 72). De enquête werd na een kleine wijziging
definitief vastgesteld. De enquête is in bijlage 2 opgenomen.
Het was belangrijk om ervoor te zorgen dat bij de doelgroep belangstelling gewekt werd om de
enquête in te vullen. (Jansen, Joostens, & Kemper, 2004, p. 66).
Vandaar dat op 3 juni 2015 op alle adressen van de doelgroep per post een brief bezorgd werd met
een vooraankondiging van de enquête. In de introductiebrief werd onder andere aangegeven wat
het doel van de enquête was, wie de initiatiefnemer was, waarom men verzocht werd de enquête in
te vullen en wie het onderzoek uitvoerde. Tevens werd aangegeven dat de enquête persoonlijk
rondgebracht zou worden. Als laatste werden de contactgegevens van de onderzoeker genoemd om
geïnteresseerden de mogelijkheid te geven contact op te kunnen nemen, indien men op 12 juni 2015
geen enquête had ontvangen. Op verzoek van twee huishoudens is nadien een vragenlijst
toegestuurd.
Naast het versturen van een brief naar de doelgroep werd op de websites van Nieuwsblad de Kaap
& de Stichtse Courant, met verspreidingsgebied Amerongen, op 4 juni 2015 een artikel
gepubliceerd over het aanstaande onderzoek. Tot slot werd in de eerste week van juni 2015 in de
Amerongse dorpskrant "De Klepperman" ook een artikel over het onderzoek gepubliceerd.
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Op 8, 10, 12 en 15 juni 2015 werden de enquêtes persoonlijk onder de 55-plussers verspreid.
Aangezien niet bekend was op welk huisnummer een 55-plusser woonachtig was, is de volgende
aanpak gebruikt om de enquêtes te verspreiden:
- Indien de deur werd geopend en één van de bewoners 55-plusser was, werd na een korte
introductie de enquête toegelicht. De 55-plusser werd vervolgens in de gelegenheid gesteld
de enquête direct in te vullen, dan wel later per post met een antwoordenveloppe te
retourneren;
- Als de bewoner niet thuis was, werd aan buren gevraagd of aldaar een 55-plusser
woonachtig was. Bij alle woningen van afwezige 55-plussers werd de enquête met
antwoordenveloppe in de brievenbus gedeponeerd;
- Bij leegstaande panden en bij woningen die te koop stonden werd geen enquête
achtergelaten.
3.3.3 Vragenlijst referentiegroepen
De casestudy heeft inzicht gegeven in de huidige woongroepen in Nederland. In totaal zijn er via
internet 104 woongroepen van onder andere de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) en
LVGO onderzocht. Er werd onderzoek gedaan naar de overeenkomsten met het plan
Allemanswaard op het gebied van huurwoningen, huurprijzen in de vrije sector, bestemd voor 55plussers en het liefst nieuwbouw van de afgelopen 5 jaar.
Aan de tien referentiegroepen met de meeste overeenkomsten werd op 3 juni 2015 een mail met
een introductie en een vragenlijst gestuurd met het verzoek deze vragenlijst in te vullen en na
uiterlijk een week te retourneren. De vragenlijst is in bijlage 3 opgenomen.
3.3.4 Interviews
Het doel van de interviews met de expert en de referentiegroepen tijdens dit onderzoek was
drieledig: enerzijds om informatie te verzamelen over Centraal Wonen projecten voor met name
55-plussers en anderzijds om extra informatie te verzamelen voor de geïnteresseerde 55-plussers
van Amerongen, alsmede om aandachtspunten en adviezen te verzamelen voor de stichting CBWH.
De uitkomsten van de interviews zijn meegenomen in de diepte-interviews met de geïnteresseerde
55-plussers en in de resultaten en conclusies van dit onderzoek.
Een survey in een kwalitatief onderzoek is een vraaggesprek waarin de beleving van de
geïnterviewde het belangrijkste is. Het gaat hier om interviews, waarbij de mening van de
geïnterviewde werd gevraagd. Eisen die aan een dergelijk interview worden gesteld zijn:
- Kleine groep personen;
- Beleving, motieven, ervaringen, betekenisverlening;
- Nieuwe informatie verzamelen, begrippen afbakenen;
- Praktische omstandigheden.
De interviews tijdens dit onderzoek zijn volgens half gestructureerde aard afgenomen. Dit betekent
dat er voor het interview een vragenlijst is opgesteld waarbij tijdens het gesprek veel mogelijkheden
waren om door te vragen voor verdieping. Tijdens de interviews was er ruimte voor persoonlijke
inbreng van de respondent, maar werd er door middel van een gespreksformulier gericht gestuurd.
(Verhoeven, 2010, pp. 126, 158 & 195).
Voor verhoging van de betrouwbaarheid zijn de interviews opgenomen. De bandopnames zijn na de
gesprekken teruggeluisterd en verwerkt. Na het verwerken van de gegevens zijn de bandopnamen
vernietigd.
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3.3.4.1 Interviews expert
De heer Nico van den Dool is een begrip in de Nederlandse woongroepenwereld. Hij is architect,
volkshuisvester, initiatiefnemer, samensteller en coördinator van vele woongroepen. Hij kan met
recht expert op dit gebied worden genoemd. Op 9 juni 2015 werd een diepte-interview met hem
afgenomen. Vooraf is hem gevraagd of hij bereid was mee te werken aan het interview en werd
een overzicht van te bespreken onderwerpen en vragen naar hem gemaild. Het uitgewerkte
gespreksverslag is in bijlage 4 opgenomen.
3.3.4.2 Interviews referentiegroepen
Bij de tien referentiegroepen aan wie een vragenlijst werd gemaild, werd een selectie uitgevoerd
op dezelfde genoemde punten (overeenkomsten op het gebied van huurwoningen, huurprijzen in
de vrije sector, bestemd voor 55-plussers en het liefst nieuwbouw van de afgelopen 5 jaar),
aangevuld met de criteria ‘gevestigd in de bebouwde kom’ en criteria met betrekking tot de
grootte van de woongroep.
Als de drie woongroepen met de meeste overeenkomsten met het plan Allemanswaard kwamen
naar voren:
 Woonwaard in Zaltbommel;
 De Zwanenpoort in Varsseveld;
 De Wiekslag in Dronten.
Twee van de drie woongroepen hadden een ingevulde vragenlijst geretourneerd.
Met deze drie woongroepen is tevens een afspraak gemaakt om ze te bezoeken. Deze bezoeken
vonden plaats op respectievelijk 22, 23 en 24 juni 2015. Doel van de bezoeken was inzicht te
krijgen in de dagelijkse gang van zaken van een woongroep, welke positieve en negatieve
ervaringen er zijn en welke aandachtspunten en adviezen zij hebben. De uitgewerkte
gespreksformulieren zijn toegevoegd in bijlage 5.
3.3.4.3 Interviews geïnteresseerde 55-plussers
Van de 160 ingevulde en terugontvangen enquêtes zijn vijf 55-plussers geïnteresseerd in het
Centraal Wonen plan in Allemanswaard of elders in Amerongen. Daarnaast zijn er vijftien 55plussers die wel belangstelling voor Centraal Wonen hebben, maar die op dit moment nog niet
daadwerkelijk in een Centraal woongroep willen wonen.
Voorafgaand aan het diepte-interview werden alle vijf geïnteresseerde 55-plussers telefonisch
benaderd. Naast dat aan hen gevraagd werd of zij wilden meewerken aan het interview, werd de
aard en het doel van het interview aan hen duidelijk gemaakt. Alle vijf geïnteresseerden wilden
deelnemen aan het interview. De interviews vonden plaats op 21 juli 2015 in Amerongen.
Doel van de interviews met de geïnteresseerden was inzicht te krijgen in wie er echt wilden
verhuizen, welke knelpunten en drempels er zijn, welke nadelen en voordelen men zag en welke
woonwensen men had. Naast een inmiddels breed beeld van ervaringen bij bestaande projecten
werd ingezoomd op de concrete knelpunten, drempels en woonwensen van de (geïnteresseerde) 55plussers. Met dit als basis werd onderzocht of het project op dit moment realiseerbaar is. De
uitgewerkte gespreksformulieren zijn toegevoegd in bijlage 6.
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3.3.5 Overzicht onderzoeksmethoden per onderzoeksvraag
De gebruikte onderzoeksmethoden worden in tabel 3 schematisch weergegeven.
Bureau &
Enquêtes
Vragenlijsten
literatuuronderzoek
Onderzoeksvragen X
1.1 t/m 1.3
Onderzoeksvragen X
X
2.1 t/m 2.4
Onderzoeksvragen X
X
X
3.1 t/m 3.4
Onderzoeksvragen
X
4.1 t/m 4.4
Onderzoeksvragen
X
5.1 t/m 5.3

Diepteinterviews

X
X

X

Tabel 3: Onderzoeksmethoden Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen

3.4 Respons en non-respons
Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen bij het invullen van de te verspreiden enquête is een
vooraankondiging gedaan naar de doelgroep middels een introductiebrief en zijn er artikelen
gepubliceerd in de plaatselijke media. Vervolgens werd de enquête persoonlijk verspreid. Dit gaf
de onderzoeker de mogelijkheid om een toelichting te geven op het onderzoek en de vragenlijst.
Belangrijk daarbij was om duidelijk aan de respondenten aan te geven welk belang zij hadden bij
het geven van hun medewerking aan het onderzoek. Indien mensen dit belang inzien zullen zij
eerder geneigd zijn om mee te werken. (Pieters & Elshof, 2006, p. 23)
Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen was het mogelijk om de ingevulde enquête op twee
manieren te retourneren. De respondent kon de manier kiezen die het beste bij hem of haar paste.
Daarnaast stond op de enquête de uiterste retourneerdatum. Na die datum zijn er nog acht
enquêtes binnengekomen. Deze zijn niet meer verwerkt in het databestand. Wel is er nog gekeken
of er mensen bij zaten die zich bij de kerngroep wilden aansluiten. Dit was echter niet het geval.
Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen bij de verspreide vragenlijst naar de
referentiegroepen werd een introductiemail gezonden met als bijlage de vragenlijst. In de mail
stonden het belang van het onderzoek en een uiterste retourdatum beschreven. Daarnaast is er in
vier gevallen op 14 juni 2015 een reminder gestuurd.
3.5 Validiteit
Verhoeven spreekt in haar boek over het belang van de betrouwbaarheid en validiteit van een
onderzoek. Validiteit betekent geldigheid. Hierbij gaat het er om dat er tijdens het onderzoek
gemeten is wat er gemeten zou moeten worden. De enquête en de vragenlijst zijn opgebouwd aan
de hand van de literatuur, te weten: ‘Enquêteren - Het opstellen en gebruiken van vragenlijsten’
van E. Jansen, E. Joostens & D. Kemper en ‘Een goed onderzoek’ van I. Pieters en M. Elshof.
Het is belangrijk dat respondenten een brede afspiegeling zijn van de doelgroep.
Dit geldt voor zowel de respondenten van de enquête en de vragenlijst, alsook de geïnterviewde
personen. Om de validiteit te vergroten is een introductiebrief verstuurd.
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gegarandeerd omdat er gebruik is gemaakt van
verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten naast elkaar gelegd
en is de grote lijn uit de verschillende onderzoeksresultaten gehaald. Ook door de interviews op te
nemen en de interviews aan de hand van de bandopnamen te verwerken, is de betrouwbaarheid
van het onderzoek vergroot. (Verhoeven, 2010, pp. 266-268)
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3.6 Data-analyse
De data die verzameld zijn door middel van het bureauonderzoek, enquête, vragenlijst en interviews
zijn door de onderzoeker geanalyseerd. Vanuit het bureauonderzoek is de doelgroep geselecteerd, is
naar voren gekomen welke woongroepen er zijn, wat Centraal Wonen nu precies is en welke
gevolgen dit voor bewoners kan hebben.
3.6.1 Analyse enquête 55-plussers
De ingevulde enquêtes werden ingevoerd in het computerprogramma SPSS. Dit is een statistisch
computerprogramma ontwikkeld, voor de sociale wetenschappen, maar het wordt tegenwoordig ook
veel gebruikt binnen andere sectoren (Manders, 2014). Het is uitermate geschikt voor de verwerking
van enquêtes. Via dit programma werden de antwoorden van de enquête inzichtelijk gemaakt, zodat
deze bruikbaar waren voor analyse en beantwoording van de diverse onderzoeksvragen.
De respondenten werden in het programma SPSS ingedeeld in de leeftijdscategorieën 55-64 jaar, 6574 jaar en 75+. Vervolgens werden in het programma vragen en antwoorden gecombineerd met deze
leeftijdscategorieën. Op deze manier werd inzichtelijk in hoeverre er verschillen bestaan in
belangstelling, knelpunten, verhuisreden, verhuisdrempels, locatie binnen Amerongen en
woonwensen in combinatie met de verschillende leeftijdscategorieën.
3.6.2 Analyse vragenlijst referentiegroepen
De ingevulde vragenlijsten werden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de opbouw, het
functioneren, positieve en negatieve ervaringen, drempels voor 55-plussers om te verhuizen en
aandachtspunten en adviezen.
De kwalitatieve analyse werd gedaan door gebruik te maken van de gefundeerde theoriebenadering.
Dit wil zeggen dat er gezocht is naar een theoretische structuur in de verzamelde data, waarbij het
beantwoorden van de doelstelling en onderzoeksvragen steeds voor ogen werd gehouden. Waar
nodig zijn fragmenten bij elkaar gevoegd en van sleutelwoorden voorzien om zo een overzichtelijk
geheel te krijgen. Er zijn verbanden tussen begrippen gelegd en er werd vastgesteld dat de
ontvangen informatie voldoende antwoord gaf op de vragen. (Verhoeven, 2014)
De uitkomsten zijn meegenomen in de diepte-interviews met de geïnteresseerde 55-plussers en in
de resultaten en conclusies van het onderzoek.
3.6.3 Analyse interviews expert en referentiegroepen
Het interview met de expert en de interviews met de referentiegroepen werden geanalyseerd. Ook
bij de analyse van deze interviews werd gebruik gemaakt theorie uit de literatuur. Het boek
‘Basisboek interviewen’ van B. Baarda en M. van der Hulst is hiervoor gebruikt. Door deze manier
van analyseren werd inzichtelijk hoe vergelijkbare projecten zijn ingericht, welke positieve en
negatieve kanten dit heeft en welke aandachtspunten en adviezen zij hebben voor een dergelijk
project. De resultaten hiervan werden meegenomen in de diepte-interviews met de geïnteresseerde
55-plussers en in de resultaten en conclusies van het onderzoek.
3.6.4 Analyse interviews geïnteresseerde 55-plussers
Net als bij de twee analyses die in de vorige paragrafen besproken zijn werd bij de analyse van de vijf
geïnteresseerde 55-plussers gebruik gemaakt van de gefundeerde theoriebenadering. Door deze
manier van analyseren werd inzichtelijk wie er echt wil verhuizen, welke knelpunten en drempels er
waren, welke nadelen en voordelen men zag en welke woonwensen men had. Naast een inmiddels
breed beeld van ervaringen bij bestaande projecten werd ingezoomd op de concrete knelpunten,
drempels en woonwensen van deze (geïnteresseerde) 55-plussers.
De resultaten hiervan werden meegenomen in de resultaten en conclusies van het onderzoek.
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4. RESULTATEN BUREAUONDERZOEK
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het bureauonderzoek besproken.
Paragraaf 4.2 geeft de resultaten weer van het bureauonderzoek. Paragraaf 4.3 geeft een
beschrijving van het plan Allemanswaard. Paragraaf 4.4 geeft een overzicht van de aanwezige
voorzieningen in Amerongen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 4.5, waarin de
stakeholders worden benoemd.
4.2 Resultaten bureauonderzoek: literatuuronderzoek en ambtelijk statistisch materiaal
Kijkend naar de definities van Centraal Wonen en Woongemeenschap van ouderen valt op dat er
veel raakvlakken zijn. Het enige verschil tussen beide vormen is het hanteren van een
leeftijdsgrens. Centraal Wonen staat open voor alle leeftijdscategorieën, terwijl de
Woongemeenschap van ouderen zich richt op ouderen, met name mensen van 55 jaar of ouder.
Er zijn veel verschillende soorten woonvormen in Nederland. Door een aantal factoren verschillen
zij van elkaar. Deze factoren zijn: zelfstandigheid, gemeenschappelijkheid en woonduur (Van de
Werdt, 2012). Voorbeelden van woonvormen zijn zelfstandige unit, cluster, cluster plus,
woongroep, studentenhuis en leefgemeenschap.
Met de term Woongemeenschap van ouderen wordt het volgende bedoeld:
Een woongemeenschap van ouderen is een project van zelfstandige woningen met tenminste één
gemeenschappelijke ruimte, waarbij er een bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse
hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke
verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt
toegelaten. (LVGO, 2015)
Inspraak, zelfbeheer en verantwoordelijkheid voor elkaar zijn belangrijke kenmerken bij het
groepswonen van ouderen. Of een woongemeenschap voor ouderen er echt komt hangt
grotendeels af van de medewerking en het enthousiasme voor het idee vanuit de verschillende
partijen (toekomstige bewoners, gemeente en woningbouwvereniging). De inspraak van ouderen is
cruciaal. Zij kunnen het beste aangeven hoe zij hun woning zo praktisch mogelijk willen inrichten
en hoe zij het woongemeenschapelement willen realiseren.
4.3 Plan Allemanswaard
In het dorp Amerongen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2008 een ideeënboek gemaakt
over de toekomst van het dorp. Binnen dit ideeënboek hebben de inwoners van Amerongen
aangegeven dat er te weinig woningen voor senioren en starters te vinden zijn in het dorp. Hierdoor
vertrekken starters uit Amerongen en blijven ouderen langer in eengezinswoningen wonen
(Woningbouwvereniging Amerongen, 2008).
Zoals in tabel 4, op de volgende pagina, te zien is bestaat het dorp Amerongen op dit moment voor
30% uit inwoners in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar. Helaas is het niet mogelijk dit verder te
specificeren naar 55-plussers, omdat deze specifieke gegevens niet beschikbaar zijn. Ook is het niet
mogelijk een prognose te geven voor het aantal toekomstige 55-plussers van Amerongen. Door de
gemeentelijke herindeling van 2006 is de gemeente vanaf 1 januari 2006 onderdeel van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Op dit moment zijn er geen prognoses te vinden die alleen gaan over het dorp
Amerongen.
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Aantal Inwoners: 6.740

Leeftijd
0 tot 15 jaar
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 jaar of ouder

Percentage
19 %
11 %
21 %
30 %
20 %

Tabel 4: Bevolkingsopbouw Amerongen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014)

De ouderen in Amerongen wonen veelal in grote eengezinswoningen. Omdat er geen passend
aanbod voor ouderen is om lang(er) zelfstandig te kunnen blijven wonen met de wenselijke
aangepaste behoeften en mogelijkheden, wordt de doorstroom voor jonge gezinnen tegengehouden
en vergrijst het dorp langzaam.
De bouwmogelijkheden voor de kern van Amerongen zijn beperkt, gezien de belangrijke natuur- en
landschapswaarden in de directe omgeving en de regionale opvangfunctie van Veenendaal. Voor de
periode 2006-2020 is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld dat er in Amerongen een
bouwcapaciteit geldt van 164 woningen. Daarnaast zullen 8 woningen worden gesloopt in deze
periode (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2014). De woningbouwopgave kan worden ingevuld door
middel van inbreiden en transformeren. (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2010)
Eén van deze inbreidingslocaties is de
geplande ontwikkeling van een
appartementencomplex in het gebied
Allemanswaard. In figuur 5 is de ligging
van Allemanswaard in Amerongen
weergegeven. De naam Allemanswaard is
een oude benaming voor de gronden in
het dorp waar door een ieder gebruik van
gemaakt kon worden. Dit historische feit
komt terug in de nieuwe plannen voor het
gebied. In het gebied is ruimte voor
onderwijs, recreatie en wonen. De
doelgroep voor de woningbouw is divers.
Figuur 5: Ligging Allemanswaard in Amerongen (Google,
In het gebied is ruimte voor jongeren en
ouderen. Binnen de ontwikkelingsplannen 2015)
van het gebied is ruimte voor een
appartementencomplex dat gerealiseerd zal worden door Dura Vermeer. Het betreft twee vrijwel
identieke gebouwen met drie woonlagen boven een voorzieningenlaag. Het gaat in totaal om 60 tot
70 woningen, afhankelijk van de definitieve uitwerking van het plan.
Naast de locatie Allemanswaard is op het Dorpshuisplein een ontwikkeling van 6 woningen gepland.
4.4 Voorzieningen
Naast de in paragraaf 2.3 genoemde redenen om niet te verhuizen (geen passend woningaanbod,
financiële redenen en het niet willen verlaten van de eigen buurt met sociale contacten) is volgens
Aleven(2014) een andere reden de onduidelijkheid over aanwezige voorzieningen in de nieuwe
buurt.
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De inwoners van Amerongen praten bij een onderverdeling van Amerongen veelal over
Amerongen-Noord (ten noorden van de Koningin Wilhelminaweg) en Amerongen-Zuid (ten zuiden
van de Koningin Wilhelminaweg). In tabel 5 is opgenomen welke voorzieningen er in beide delen
zijn.
Amerongen-Noord
Amerongen-Zuid
Huisarts
X
Tandarts
X
X aan de Koningin Wilhelminalaan
Fysiotherapeut
X
Apotheek
X gepland in plan
X
Allemanswaard
Welnuh/WMO-loket
X in plan Allemanswaard
Vitras Zorg- en Welzijn X in plan Allemanswaard
Fitness
X
Kapper
X
X
Pedicure
X
Bibliotheek
X
Supermarkt
X
Brood- en banket
X
Slagerij
X
Slijterij
X
Restaurant
X
Bloemenwinkel
X
Fietsenzaak
X
Scholen
Buitenschoolse
Opvang
Kinderopvang
Wandelgebied
Buslijn

X Openbaar en Christelijk in
plan Allemanswaard
X in plan Allemanswaard

X Katholiek

X

X aan de Koningin Wilhelminalaan

X naast plan Allemanswaard

X aan de Koningin Wilhelminalaan

Tabel 5: Overzicht voorzieningen in Amerongen Noord en Amerongen Zuid

Hoewel hierboven een overzicht is gegeven van voorzieningen, dient te worden opgemerkt dat de
onderlinge afstanden in Amerongen niet erg groot zijn. De afstand van het plan Allemanswaard
naar het "centrum" van Amerongen-Zuid is ongeveer 600-700 meter.
Concluderend kan worden gesteld dat de locatie van het plan Allemanswaard in algemene zin
positief is wat betreft voorzieningen zoals medische hulp, bibliotheek, supermarkt en buslijn. Voor
speciaalzaken moet men naar Amerongen-Zuid.
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4.5 Stakeholders
Een stakeholder is iemand die iets krijgt (of verliest) als gevolg van een project, bijvoorbeeld:
functionaliteit, inkomsten, status, de naleving van regels etc. (Leansixsigmatools, 2015)
De stakeholders die voor dit onderzoek van belang zijn, worden hierna beschreven.
Stichting CBWH
De stichting heeft de taak op zich genomen om te inventariseren of er voldoende belangstelling is
voor het realiseren van een Centraal Wonengroep in de geplande nieuwbouw in Allemanswaard, of
eventueel op een andere locatie in Amerongen. De stichting vertolkt hierbij een sleutelrol in de
verbinding tussen aanbieder van woonruimte en mogelijke gebruikers.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug
Amerongen is onderdeel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het dorp Amerongen heeft een
groot aantal inwoners boven de 55 jaar. Om alle inwoners van het dorp een fijne woning te bieden is
het goed om de wensen van ouderen in kaart te brengen. Daarnaast is voor het tegengaan van
vergrijzing van het dorp het stimuleren van doorstroming essentieel. Het creëren van een Centraal
Wonengroep kan hiervoor zorgen.
Woningbouwvereniging Amerongen (WvA)
De Centraal Wonengroep komt mogelijk in Allemanswaard, een ontwikkelingsgebied waar de
woningbouwvereniging in heeft geïnvesteerd. Zij ziet graag dat de rest van het gebied ook wordt
ontwikkeld, zodat de voorzieningen die gerealiseerd zijn in het door WvA gebouwde deel, beter
benut worden.
Ondernemers Allemanswaard
De ondernemers die zich hebben gevestigd in de door de WvA gerealiseerde nieuwbouw van
Allemanswaard hebben dit gedaan in de overtuiging dat er nog een appartementencomplex
gebouwd wordt. Als dit niet gerealiseerd wordt, heeft dit gevolgen voor het klantenbestand.
Dura Vermeer
Dura Vermeer is de projectontwikkelaar die het complex zal gaan ontwikkelen. Het bedrijf heeft er
belang bij dat een groep mensen wordt gevonden voor het vormen van een woongroep. Pas
wanneer een belegger een koopcontract heeft om het complex over te nemen van Dura Vermeer zal
men over gaan tot de bouw van het complex. Hoe meer eindgebruikers er al bij voorbaat in beeld
zijn, des te sneller zal een belegger overgaan tot aankoop van het complex.
Doelgroep inwoners Amerongen van 55 jaar en ouder
Dit is de groep bewoners die gevraagd zal worden of zij belangstelling hebben te verhuizen naar een
huurappartement in Allemanswaard en welke woonwensen zij hebben. Als zij daadwerkelijk gaan
verhuizen zorgt dit voor doorstroming en woningaanbod voor jongeren.
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5. RESULTATEN ENQUÊTE
5.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft een inzicht in het aantal huishoudens dat betrokken is bij het onderzoek en het
aantal huishoudens dat daadwerkelijk de enquête heeft ingevuld. In paragraaf 5.2 worden de
resultaten van de enquête onder de 55-plussers van Amerongen besproken.
Op 2 juni 2015 zijn er 733 introductiebrieven gestuurd met de aankondiging van de enquête. Van alle
gestuurde brieven kwamen er 21 onbezorgbaar retour. De introductiebrief is in bijlage 7 opgenomen.
In totaal werden 712 woningen bij het onderzoek betrokken. Uiteindelijk werd aan 272 huishoudens
waarvan minimaal 1 persoon 55-plus was, verzocht om de enquête in te vullen. De definitieve
populatie bestond dus uit 272 huishoudens. Van de 272 huishoudens heeft een deel de enquête
daadwerkelijk ingevuld en heeft een deel de enquête niet ingevuld. In tabel 6 is schematisch
weergegeven hoeveel huishoudens de enquête al dan niet ingevuld hebben:
Enquêtes
Aantal enquêtes verspreid/populatie
Direct mondeling aangegeven geen
belangstelling en geen enquête ingevuld
Afgegeven c.q. in brievenbus, maar niet
geretourneerd

Aantal huishoudens
272
41

Totaal aantal ingevulde enquêtes
Enquête direct ingevuld
Enquête op een later tijdstip geretourneerd

160
59
101

71

Tabel 6: Ingevulde enquêtes

Zoals in tabel 6 te zien is hebben uiteindelijk 160 huishoudens de enquête ingevuld. Hiermee komt de
respons op 59%.
5.2 Resultaten enquête 55-plussers
Voor het plan Allemanswaard of elders in Amerongen is de interesse onderzocht bij 55-plussers voor
het wonen in een woongroep. Hiervoor is gebruik gemaakt van een enquête. De resultaten van de
gehele enquête zijn terug te vinden in de bijlage 8.
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de gehele responsgroep en de 20
geïnteresseerde huishoudens, verdeeld in twee groepen. Vijf huishoudens zijn direct te benaderen
om te betrekken bij het opzetten van een woongemeenschap van ouderen. Daarnaast is een groep
van 15 huishoudens deels geïnteresseerd in het concept. Van deze huishoudens is niet duidelijk op
welke termijn zij wel interesse hebben, aangezien zij zich op dit moment nog te jong voelen en prima
wonen. Deze groep is zeker interessant om voor het project te benaderen.
Het overzicht met namen en adressen van geïnteresseerden en respondenten wordt als bijlage 9
bijgevoegd. Dit overzicht zal in verband met de privacy uitsluitend worden verstrekt aan de
opdrachtgever.
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In figuur 6 is te zien dat twintig huishoudens
(12,74%) interesse hebben in het wonen in een
woongroep voor ouderen in Amerongen.
Daarnaast hebben twee huishoudens (1,27%)
aangegeven geen mening te hebben en hebben
drie huishoudens de vraag niet ingevuld. Van de
twintig huishoudens heeft één huishouden
aangegeven wel in het concept geïnteresseerd
te zijn en de leeftijd opgegeven, doch de
enquête verder anoniem ingevuld. Veertig
respondenten hebben aangegeven op de
hoogte gehouden te willen worden van de
resultaten van het onderzoek. Aan hen zal een
nieuwsbrief worden toegezonden.
Figuur 6: Interesse voor Centraal Wonen

Om te beginnen is het goed om te kijken wat de
leeftijdsopbouw van de gehele responsgroep is,
zie hiervoor figuur 7. Hierbij moet worden
aangemerkt dat dit de leeftijd is van degene die
de enquête heeft ingevuld. De leeftijd van de
eventuele partner is hierin niet opgenomen.
Zoals te zien in figuur 7 en tabel 7 valt het
grootste deel van de responsgroep in de
middelste leeftijdscategorie (65-74 jaar oud).
Met zeventig personen komt dit neer op
44.03%. De middelste categorie wordt gevolgd
door de jongste categorie (55-64 jaar oud).
Deze groep bestaat uit negenenveertig
personen, dit is 30,82%. Verder bestaat de
groep 75+ uit negenendertig personen, wat
24.53% is. Daarnaast was 1 persoon jonger
dan 55 jaar en heeft 1 persoon geen leeftijd
ingevuld.

Figuur 7: Leeftijd responsgroep

Tabel 7: Leeftijd responsgroep
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Figuur 8 laat zien dat van de vijf geïnteresseerde
huishoudens drie huishoudens binnen de
leeftijdscategorie 55-64 vallen, één huishouden in
de categorie 65-74 en één huishouden in de
categorie 75+.

Figuur 8: Leeftijd 5 geïnteresseerden

Figuur 9 toont tot welke leeftijdscategorie de
eventuele partner behoort. In de
leeftijdscategorie 55-64 is één partner jonger dan
55 jaar, één valt in de categorie 55-64 en één
behoort tot de categorie 65-74. De persoon in de
categorie 65-74 heeft geen partner en de persoon
in de categorie 75+ heeft een partner die in
dezelfde categorie valt.
Het totaal aantal personen in deze vijf
huishoudens is derhalve negen.

Figuur 9: Leeftijd eventuele partner 5 geïnteresseerden

Figuur 10 laat zien dat van de 15 deels
geïnteresseerde huishoudens drie huishoudens
binnen de leeftijdscategorie 55-64 vallen, 10
huishoudens in de categorie 65-74 en twee
huishoudens in de categorie 75+.

Figuur 10: Leeftijd 15 deels geïnteresseerden
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Figuur 11 toont tot welke leeftijdscategorie
de eventuele partner behoort in de groep 15
deels geïnteresseerden. In de
leeftijdscategorie 55-64 is één partner jonger
dan 55 jaar, twee in de categorie 55-64,
zeven behoren, één in de categorie 75+ en 4
personen hebben geen partner. Het totaal
aantal personen in deze 15 huishoudens is 26
personen.

Figuur 11: Leeftijd eventuele partner 15 deels geïnteresseerden

Huidige woning en woonomgeving
Van de 159 huishoudens die de enquête hebben ingevuld zijn 138 huishoudens tevreden, 15
huishoudens deels tevreden en vier huishoudens niet tevreden over de huidige woning. In tabel 8
worden de aantallen huishoudens en de opgegeven redenen aangegeven.
Reden
Huis ingericht zoals wij willen
Huis precies het goede formaat
Licht en zonnig huis
Prachtige ligging met veel ruimte
Prachtige tuin
Veel ruimte en een mooie tuin
Veel ruimte in huis
Vrijstaand huis
Voldoende ruimte in de woning
Voldoende ruimte, monumentaal pand, dus mag er weinig aan veranderd worden
Huis en tuin zijn eigenlijk te groot
Zou liever gelijkvloers wonen
Ruimte buiten, maar binnen te hokkerig
Terugkerend onderhoud
Veel ruimte, maar niet gelijkvloers
Veel ruimte, maar niet gelijkvloers en veel onderhoud
Veel ruimte en veel onderhoud
Veel ruimte, maar slecht geïsoleerd
Veel ruimte, maar te groot voor 2 personen
Graag eigen huis uitbreiden
Niet gelijkvloers
Te klein en niet gelijkvloers
Te groot
Te veel onderhoud aan woning en tuin

Tevreden
85
2
1
37
2
1
7
3

Deels tevreden

1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1

Tabel 8: Tevredenheid huidige woning

Tevreden is men vooral over de inrichting van het huis en de ligging met veel ruimte.
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Niet tevreden

2
1
1
1
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159 huishoudens hebben de vraag ingevuld of zij tevreden zijn over de huidige woonomgeving. 108
huishoudens zijn tevreden. 47 huishoudens zijn deels tevreden en vier huishoudens zijn niet
tevreden. In tabel 9 wordt schematisch weergegeven welke reden iedere groep hierbij opgaf.
Reden
Amerongen is een oud dorp
Ik vind alles prettig
Prettige buren
Prettige buren en rustige woonomgeving
Prettige buren en dichtbij voorzieningen
Ruime tuin
Rustige woonomgeving en dichtbij voorzieningen
Rustige woonomgeving, maar te veel verkeer
Rustige woonomgeving, maar te veel verkeer en hondenpoep
Rustige woonomgeving en veel natuur
Prettige buren, maar slechte bestrating
Prettige buren, maar te veel verkeer
Rustige woonomgeving, maar ik woon liever dichterbij de kinderen
Rustige woonomgeving, maar parkeerproblemen
Rustige woonomgeving, maar slecht contact met de buren
Rustige woonomgeving, maar slecht onderhouden stoepen
Rustige woonomgeving, maar slecht openbaar vervoer
Rustige woonomgeving, maar te veel verkeer
Rustige woonomgeving, maar te veel verkeer en hondenpoep
Rustige woonomgeving, maar weinig voorzieningen in de buurt
Rustige woonomgeving, prettige buren, maar veel verkeer
Rustige woonomgeving, prettige buren, maar weinig voorzieningen
Te veel verkeer
Te veel verkeer en geen contact met de buren
Te veel verkeer en rommelige omgeving
Veel onderhoud aan de tuin

Tevreden
1
20
6
1
15
1
4
1
1
51

Deels tevreden

Niet tevreden

1
6
1
2
1
1
2
29
1
8
1
1
2
1
1
1

Tabel 9: Tevredenheid huidige woonomgeving

Tevreden is men met name over de
woonomgeving als geheel, de rust
met veel natuur en de prettige
buren. Minder tevreden is men
over de drukte van het verkeer en
een gebrek aan voorzieningen.
Figuur 12 geeft een overzicht van
de knelpunten die 55-plussers in
Amerongen ervaren. Het meest
ervaren toekomstig knelpunt is het
feit dat de huidige woning niet
gelijkvloers is. Een ander knelpunt
dat ervaren wordt is dat de huidige
woning veel onderhoud vergt. Ook
een combinatie van bovenstaande
knelpunten werd vaak genoemd.
Wat verder opvalt is het feit dat de
meeste mensen in de categorie 75+
aangeven geen knelpunten te zien
in de toekomst.

Figuur 12: Toekomstige knelpunten in en om de woning
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De vijf geïnteresseerde huishoudens hebben aangegeven welke toekomstige knelpunten zij zien in
en rond de woning. De antwoorden die zij hebben gegeven zijn verbeeld in figuur 13 en tabel 10.

Figuur 13: Toekomstige knelpunten in en om de woning

Reden

Aantal keer genoemd

Woning niet
gelijkvloers en het
onderhoud
Woning niet
gelijkvloers, het
onderhoud en afstand
naar voorzieningen en
openbaar vervoer
De stoepranden in de
omgeving en of er
voldoende zorg is
indien nodig
Ik voorzie geen
problemen

2

1

1

1

Tabel 10: Toekomstige knelpunten in en om de woning

De vijftien deels geïnteresseerde huishoudens hebben eveneens aangegeven welke toekomstige
knelpunten zij zien in en rond de woning. De antwoorden die zij hebben gegeven zijn verbeeld in
figuur 14 en tabel 11.

Figuur 14: Toekomstige knelpunten in en om de woning

Reden

Aantal keer genoemd

Woning niet
gelijkvloers

7

Woning niet
gelijkvloers en veel
onderhoud aan
woning
Drempels in huis en
veel onderhoud aan
woning en tuin

1

Het huis heeft veel
onderhoud nodig

5

Ik voorzie geen
problemen

1

1

Tabel 11:Toekomstige knelpunten in en om de woning
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In de enquête is de vraag gesteld wat voor mensen een reden kan zijn om te verhuizen, deels met
voorgelegde redenen, maar ook de mogelijkheid om zelf redenen toe te voegen. Tabel 12 laat zien
hoe vaak een bepaalde reden is genoemd en figuur 15 laat de verschillende overige genoemde
redenen zien.
Reden
Gelijkvloers wonen
Een kleiner huis
Dichterbij kinderen gaan wonen
Als mijn partner of ik minder mobiel wordt
Omdat ik mij onprettig voel in mijn buurt
Om dicht bij mensen te wonen die op mij letten
Als ik zorg nodig heb
Om eenzaamheid tegen te gaan
Meer tussen leeftijdsgenoten gaan wonen
Financiële redenen

Aantal keer genoemd
66
44
15
69
3
8
57
9
6
19

Tabel 12: Redenen om te verhuizen

Figuur 15: Andere redenen om te verhuizen

De redenen om te verhuizen voor de vijf geïnteresseerden en 15 deels geïnteresseerden zijn:
Reden
Aantal keer genoemd
5 geïnteresseerden
15 deels
geïnteresseerden
Gelijkvloers wonen
4
10
Een kleiner huis
2
5
Dichterbij kinderen gaan wonen
0
3
Als mijn partner of ik minder mobiel wordt
2
9
Omdat ik mij onprettig voel in mijn buurt
0
1
Om dicht bij mensen te wonen die op mij letten
0
1
Als ik zorg nodig heb
2
7
Om eenzaamheid tegen te gaan
1
2
Meer tussen leeftijdsgenoten gaan wonen
2
2
Financiële redenen
1
3
Als ik een huis met een kleinere tuin tegenkom
0
1
Tabel 13: Redenen om te verhuizen, 5 geïnteresseerde en 15 deels geïnteresseerde huishoudens
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Drempels om te verhuizen naar het
groepswonen voor ouderen
Wanneer een geënquêteerde aangaf geen
interesse te hebben in het wonen in een
Centraal Wonen groep was de vervolgvraag
wat hiervoor de reden is. De resultaten
hiervan staan in figuur 16.
Vijfenveertig huishoudens (33,09%) geven
aan dat het concept hen niet aanspreekt.
Vijftien huishoudens (11,03%) geven aan dat
zij een andere reden hebben waarom zij niet
geïnteresseerd zijn in het verhuizen naar de
woongroep.
Dit betekent dat deze groepen ook in de
toekomst niet interessant zijn om te
benaderen voor een dergelijke woongroep.
Verder vinden elf huishoudens (8,09%) de
voorgestelde huurprijs te hoog. Vijfenzestig
huishoudens (47,79%) denken voorlopig niet
aan verhuizen.

Figuur 16: Redenen geen interesse voor Centraal Wonen

Locatie
In de enquête is de vraag opgenomen of
mensen een voorkeur hebben voor een
locatie in Amerongen ten noorden of zuiden
van de Koningin Wilhelminaweg. De
resultaten hiervan zijn te zien in figuur 17. 19
huishoudens hebben deze vraag beantwoord.
Zeven huishoudens (35,29%) hebben
geantwoord een voorkeur voor een locatie
ten zuiden van de Koningin Wilhelminaweg te
hebben. Vier huishoudens (23,53%) hebben
een voorkeur voor een locatie ten noorden
van deze weg. Acht huishoudens (41,18%)
hebben geen voorkeur.
Figuur 17: Voorkeur locatie binnen Amerongen
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Figuur 18 laat zien dat 20% (1 huishouden) van de
vijf geïnteresseerde huishoudens aangeeft een
voorkeur te hebben voor een locatie ten zuiden
van de Koningin Wilhelminaweg en dat vier
huishoudens geen voorkeur hebben.

Figuur 18: Voorkeur locatie binnen Amerongen, 5
geïnteresseerden

Figuur 19 laat zien dat 12 van de 15 deels
geïnteresseerde huishoudens deze vraag hebben
beantwoord. Drie huishoudens geven aan een
voorkeur te hebben voor een locatie ten noorden
van de Koningin Wilhelminaweg, vijf hebben een
voorkeur voor een locatie ten zuiden van de
Koningin Wilhelminaweg en vier huishoudens
hebben geen voorkeur.

Figuur 19: Voorkeur locatie binnen Amerongen, 15 deels
geïnteresseerden
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Tabel 14 laat zien welke gewenste voorzieningen door de vijf geïnteresseerde en 15 deels
geïnteresseerde huishoudens zijn benoemd in de enquête. De belangrijkste voorzieningen zijn een
gemeenschappelijke (binnen) tuin, gemeenschappelijke berging of fietsenstalling en een
gemeenschappelijke logeerkamer.
Gewenste voorzieningen

Aantal keer genoemd
5 geïnteresseerden

Gemeenschappelijke (woon) keuken
Gemeenschappelijke huiskamer
Gemeenschappelijke logeerkamer
Gemeenschappelijke berging of fietsenstalling
Gemeenschappelijke (binnen)tuin
Buitenspeelplek voor (klein)kinderen
Aangeklede hal met zitmeubels en spelletjeskast
Voldoende parkeergelegenheid en voorzieningen in
de buurt

1
1
2
3
5
2
1
1

15 deels
geïnteresseerden
1
3
8
7
11
6
0
0

Tabel 14: Gewenste voorzieningen 5 geïnteresseerde en 15 deels geïnteresseerde huishoudens

De antwoorden die gegeven zijn op de vraag wat aantrekkelijk is aan Centraal Wonen, staan hierna in
tabel 15. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het totaal van 22 huishoudens die deze vraag
hebben beantwoord, de vijf geïnteresseerde huishoudens en de 15 deels geïnteresseerden.
Reden
N=22
Gezelschap van anderen
Samen activiteiten ondernemen
Elkaar onderling hulp bieden
Samen zorg inkopen

Aantal keer benoemd
13
11
19
18

N=5
Gezelschap van anderen
Samen activiteiten ondernemen
Elkaar onderling hulp bieden
Samen zorg inkopen

2
2
4
4

N=15
Gezelschap van anderen
Samen activiteiten ondernemen
Elkaar onderling hulp bieden
Samen zorg inkopen

9
7
11
11

Tabel 15: Aantrekkelijkheid centraal wonen

Uit de tabel blijkt dat met name elkaar onderling hulp bieden en samen zorg inkopen hoog scoren.
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6. RESULTATEN REFERENTIEGROEPEN EN EXPERT
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten (paragraaf 6.2)
en de interviews met de expert en de referentiegroepen besproken (paragraaf 6.3).
6.2 Resultaten vragenlijst referentiegroepen
Van de tien referentieprojecten die een vragenlijst hebben ontvangen zijn er vijf ingevuld terug
gekomen, twee referentiegroepen reageerden negatief.
Ervaring en tips opstartfase
Uit de antwoorden van de woongroepen komt naar voren dat het vaak een idee is van een kleine
groep mensen om samen te gaan wonen. Vergroting van de groep werd gerealiseerd door
bijeenkomsten te organiseren en advertenties in de plaatselijke media te plaatsen.
De groepen geven aan dat een goede samenwerking met de verhuurder (woningbouwvereniging)
van belang is om een fijne woonplek te realiseren.
Inrichting van de woongroep
De inrichting kan op diverse manieren geregeld worden. Er zijn groepen met alleen huurappartementen, maar ook een combinatie van huur en koop is mogelijk. Door de groep met de
combinatie wordt aangegeven dat de huurders zich achtergesteld voelen ten opzichte van de kopers.
De groepen hebben vaak een grootte van ongeveer 20 woningen. Een groot deel van de groepen
heeft een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, om voor een grotere groep bereikbaar te zijn.
Er wordt vaak opgemerkt dat een verdeling van diverse leeftijden een belangrijk punt is. Zeker omdat
blijkt dat de jongere generatie ouderen vaak de bestuurstaken op zich neemt, activiteiten organiseert
en nodig is om schoonmaak en onderhoudsklussen uit te voeren.
Voordelen
Het wonen in een woongroep is voor de oudere bewoners goed voor de sociale contacten en het feit
dat er mensen in de buurt zijn die hand- en span diensten kunnen leveren aan de ouderen die wat
minder zelf kunnen. Het ondernemen van uitjes wordt vaak genoemd als positief punt.
Nadelen
De taken van de woongroep komen voor het grootste deel voor rekening van de jongere bewoners.
Dit kan voor scheve gezichten zorgen. Verder wordt als nadeel ervaren dat er in de omgeving veel
vooroordelen bestaan over het wonen in een woongroep voor ouderen. Doordat er onwetendheid is
over de woonvorm moet men vaak uitleggen dat er genoeg privacy is en niks moet in de groep. Naast
de verhalen in de omgeving merken de groepen op dat er binnen de groep ook vaak roddels worden
verteld over de buren. Dit is niet-wenselijk gedrag, maar is moeilijk te voorkomen.
6.3 Resultaten interview expert en referentiegroepen
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews met de expert en de referentiegroepen
besproken.
6.3.1 Resultaten interview expert
Ervaring en tips opstartfase
In het interview met de expert zijn een aantal belangrijke punten ter sprake gekomen die relevant
zijn voor dit onderzoek. De heer Van den Dool heeft gesproken over hoe een groep mensen met een
idee voor gemeenschappelijk wonen het beste kan beginnen. Vaak begint het met één persoon of
een klein groepje dat samen wil gaan wonen als men ouder wordt. De eerste stap die gezet moet
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worden is het oprichten van een vereniging met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert
vervolgens een aantal bijeenkomsten om de bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen
bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
Naast het bestuur is het verstandig om een ervaringsdeskundige bij het project te betrekken.
Belangrijk is dat deze deskundige een commitment met de groep aangaat tot het moment van
oplevering van het project. Er zullen nu eenmaal momenten in het traject komen dat de groep het
even niet meer ziet zitten en het is van groot belang dat er op dat moment iemand bij de vereniging
betrokken is die de groep weer weet te motiveren en over het vervelende moment heen weet te
zetten. De professional zal deze rol op zich moeten nemen.
Naast het snel oprichten van het bestuur van de woongroep is het verstandig om een
klankbordgroep op te richten. Deze zorgt voor continuïteit door periodiek, bij voorkeur maandelijks,
bijeen te komen. De klankbordgroep maakt als één van de eerste dingen een project ontwikkelnotitie. Hierin staat beschreven hoe het project eruit komt te zien, het gaat hierbij om ruimtelijke
aspecten. In de klankbordgroep worden ook duidelijke randvoorwaarden opgesteld die gaan gelden
bij de woongroep.
Een methode om mensen bij de woongroep te betrekken is om mensen die enigszins geïnteresseerd
zijn mee te nemen naar een aantal woongroepen die lijken op het te realiseren project. Daar horen
ze de verhalen van mensen die in hun schoenen hebben gestaan en toch besloten te verhuizen.
Inrichting van de woongroep
De grootte van een woongroep is afhankelijk van de betreffende locatie. Wat de woongroepen
gemeen hebben is een gemeenschappelijke ruimte. Dit is vaak een extra appartement dat is ingericht
voor gemeenschappelijk gebruik. Voor een eigenaar is dit een goede constructie, aangezien een
dergelijke ruimte te verhuren is als appartement wanneer de woongroep op zou houden te bestaan.
Hoe kleiner het complex waar de woongroep in gevestigd is, hoe kleiner de kans op gestippeld
wonen is. Met gestippeld wonen wordt bedoeld dat er binnen een complex naast de woongroep ook
mensen wonen die niet deelnemen aan de woongroep. Op zich is het gestippeld wonen niet erg,
alleen moeten er afspraken worden gemaakt met de eigenaar/verhuurder over hoe een vrijgekomen
appartement gevuld wordt. De ideale situatie is dat de woongroep zelf een nieuwe bewoner kiest.
Door een gedifferentieerde wachtlijst te hebben, een mix van alleenstaande mannen en vrouwen en
echtparen van diverse leeftijdscategorieën, wordt bepaald wie de beste aanvulling is voor de
woongroep. Het gaat er niet alleen om of iemand aardig is, maar ook welke bagage iemand
meeneemt (wat heeft de persoon in het verleden gedaan of doet hij/zij nog steeds voor werk).
Het wonen in een woongroep levert voor- en nadelen op. Deze voor en nadelen worden hierna kort
besproken.
Voordelen
Er zijn een aantal belangrijke voordelen te noemen die naar voren komen bij groepswonen voor
ouderen. Ten eerste de gezelligheid: De groepsleden kennen elkaar vaak beter dan buren in een
regulier appartementencomplex of straat. Dit zorgt voor een groot aantal sociale contacten en
levendigheid. Zolang mensen thuis blijven wonen voelen ze zich niet afhankelijk, maar vaak is men
(ongemerkt) sociaal heel afhankelijk. Voor contact met vrienden, kennissen of familie moet echt tijd
gemaakt worden. In de woongroep zijn vaste momenten dat iedereen elkaar ontmoet.
De woongroepen organiseren daarnaast leuke bijeenkomsten. Vaak worden er met Sinterklaas, oud
en nieuw en Kerst leuke diners en avonden georganiseerd. Doordat deze optie er is heeft men niet
het idee dat de eigen familie altijd klaar moet staan, wat de familie relaties ten goede komt.
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Nadelen
Net zoals in elke andere sociale groep hebben woongroepen te maken met roddel en achterklap.
Waar een groep bij elkaar woont hebben mensen nu eenmaal een mening over elkaar. Daarnaast
blijkt dat woongroepen het lang niet altijd in z’n geheel met elkaar eens zijn. Dit kan gaan over het
organiseren van uitjes (mensen hebben andere interesses) en bijvoorbeeld de inrichting van de
gemeenschappelijke ruimte. Belangrijk is dat sluimerende irritaties of meningsverschillen zo snel
mogelijk worden uitgesproken. Hoe langer het duurt, des te schadelijker het kan zijn voor de sfeer in
de groep.
6.3.2 Resultaten interviews met de referentiegroepen
Referentiegroepen
Op basis van de gegevens die bekend waren van de tien referentiegroepen die een vragenlijst
hebben ontvangen en de antwoorden op de vragen is besloten om een drietal groepen te bezoeken
voor een interview. In de gesprekken met vertegenwoordigers van de woongroepen De Zwanenpoort
in Varsseveld, Woonwaard in Zaltbommel en De Wiekslag in Dronten zijn een aantal interessante
punten naar voren gekomen met betrekking tot het oprichten en functioneren van een woongroep
voor ouderen.
Ervaring en tips opstartfase
De ervaringen die door de verschillende groepen zijn opgedaan komen op een aantal punten
overeen. Zo is de ervaring dat ondanks dat mensen op de wachtlijst met geïnteresseerden staan, er
op het moment van tekenen een aantal mensen af zullen haken. Belangrijk is dus dat de lijst met
geïnteresseerden groter is dan het aantal woningen dat beschikbaar is. Het mooiste zou zijn dat de
wachtlijst bestaat uit mensen van verschillende leeftijden, zodat de groep na een aantal jaar niet
alleen maar uit oude mensen bestaat en niet meer in staat is om alle taken zelf uit te voeren.
Om elkaar beter te leren kennen is het verstandig om als groep uitjes te ondernemen voordat de
woningen klaar zijn. Op die manier kan men alvast aan elkaar wennen en weet men of de groep bij
elkaar past. Daarnaast zorgt het voor een hechtere groep bij de start van het samen wonen.
Inrichting van de woongroep
Er valt niet te zeggen wat de meest ideale grootte van de groep zal zijn. De bezochte groepen hebben
allen een grootte van rond de 20 woningen. Er wordt aangegeven dat een kleinere groep een risico
kan zijn, omdat mensen dan aangewezen zijn op een kleinere sociale groep. Wanneer blijkt dat de
mensen in een kleine groep elkaar toch niet zo goed liggen kan men niet om elkaar heen. Door een
groep van ongeveer 20 woningen te realiseren is de groep dusdanig groot dat er altijd genoeg
mensen zijn met wie mensen het goed kunnen vinden. Naast de eerder genoemde verdeling tussen
de verschillende leeftijden wordt ook aangeraden om een mix van echtparen en alleenstaanden in de
groep op te nemen, alsmede een gelijke verdeling van alleenstaande mannen en vrouwen. Dit om
ervoor te zorgen dat alleenstaande mannen en vrouwen genoeg aanspraak hebben.
Voor de inrichting van de woongroep bestaat de keuze uit huurappartementen, koopappartementen
of een combinatie van de twee. De bezochte woongroepen hebben enkel ervaring met
huurappartementen. Er wordt aangegeven dat op advies van een notaris is gekozen voor alleen
huurappartementen. Bij twee woongroepen heeft de betrokken notaris aangegeven dat een
combinatie problemen kan opleveren aangezien de verhuurder een groter stemrecht zou hebben in
de vereniging van eigenaren. Daarnaast geven koopappartementen problemen wanneer een
bewoner overlijdt. Erfgenamen die te jong zijn voor de groep kunnen zo in bezit komen van het
appartement en besluiten er te gaan wonen. Zo wordt de woongroep kleiner en kan zij langzaam
haar identiteit verliezen.
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De groepen geven aan dat een combinatie van sociale huur en vrije sector huur handig is om op die
manier voor een groter aantal personen beschikbaar te zijn. Zo hoeven mensen niet op basis van hun
inkomen (te hoog of te laag) afgewezen te worden.
Voordelen
De bewoners ervaren het groepswonen van ouderen met name positief. De belangrijkste positieve
punten zijn het hebben van aanspraak, klaar staan voor elkaar en samen dingen doen. De
woongroepen hebben een activiteitencommissie die enkele keren per jaar een uitje organiseert en
daarnaast met feestdagen zorgt voor een etentje. Dit zorgt ervoor dat men niet altijd bij familie aan
hoeft te kloppen. Verder is in Zaltbommel een mooi initiatief tussen de alleenstaanden: er is een
belcirkel waarmee wordt gecontroleerd of iedereen goed wakker is geworden.
Nadelen
Naast de hiervoor genoemde voordelen van het groepswonen voor ouderen zijn er ook negatieve
kanten. Een nadeel is dat er in de omgeving veel vooroordelen bestaan over het wonen in een
woongroep voor ouderen. Dat is echt een drempel voor sommigen om te verhuizen naar een
woongroep. Er komt in alle groepen naar voren dat men te maken heeft met roddel en achterklap.
Tegelijk beseft men dat dit eigenlijk een onvermijdelijk gegeven is wanneer mensen als groep veel
contact hebben met elkaar.
Naast de roddels komt naar voren dat gewaakt moet worden dat er niet een klein groepje is dat altijd
de zin krijgt. Dit kan ervoor zorgen dat een aantal mensen niet meer in de gezamenlijke ruimte komt
omdat men zich er niet meer prettig voelt.
Adviezen
Vanuit de bezochte woongroepen zijn verschillende adviezen gekomen:
•
Continuïteit: het is belangrijk om een gelijke verdeling te hebben van bewoners in de
categorieën 50/55-64, 65-74 en 75+. Als dit niet gebeurt bestaat de kans dat de groep in het geheel
vergrijst. Hoe meer dit gebeurt hoe lastiger het ook zal zijn om nieuwe jonge leden te werven. Zij
zullen over het algemeen vitaler zijn dan de vergrijsde bestaande groep. Om hier op in te spelen kan
worden overwogen om jongere mensen op de wachtlijst een voorkeurspositie te geven;
•
Huishoudelijk reglement: De groepen werken allen met een huishoudelijk reglement waar
eenieder zich aan dient te houden. Op dit reglement kan men terugvallen als er dingen gebeuren die
niet gewenst zijn;
•
Ballotagecommissie: Een goede ballotagecommissie is essentieel bij het toelaten van de
eerste mensen, maar ook bij nieuwe bewoners. Er moet gezorgd worden voor een gemêleerd
gezelschap van mensen met enigszins dezelfde interesses;
•
Akoestiek gemeenschappelijke ruimte: Het is belangrijk dat de gemeenschappelijke ruimte
voorzien is van materiaal dat geluid dempt. Wanneer er een grote groep ouderen bijeen is kan er
veel geluid geproduceerd worden wat communiceren met elkaar lastig kan maken. In alle groepen is
men op zoek naar manieren om de akoestiek te verbeteren.
De hiervoor genoemde adviezen staan hierna in tabel 16 schematisch weergegeven, met daarbij
vermeld welke woongroep het betreffende advies gegeven heeft.
Woongroep
Advies
Continuïteit
Huishoudelijk reglement
Ballotagecommissie
Akoestiek
gemeenschappelijke ruimte
Tabel 16: Adviezen per woongroep

Varsseveld

Dronten

x
x
x
x

x
x
x
x
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x
x
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7. RESULTATEN INTERVIEWS GEÏNTERESSEERDEN
7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van de interviews met de vijf geïnteresseerde
huishoudens. In paragraaf 7.2 worden de belangrijkste uitkomsten van de onderwerpen: huidige
woning en woonomgeving, locatie en woonwensen besproken.
7.2 Resultaten interviews geïnteresseerde 55-plussers
Huidige woning en woonomgeving
De geïnterviewde 55 plussers geven aan dat er momenteel geen knelpunten in hun woning en
woonomgeving zijn die ertoe leiden dat men het gevoel heeft zo snel mogelijk te moeten verhuizen.
Wel erkennen ze dat dingen als kleine trappen in het huis, de grootte van het huis en de grootte van
de tuin in de toekomst knelpunten kunnen worden. Sommigen voelen zich nog erg jong om in een
dergelijke woonvorm te gaan wonen. Van één echtpaar wil de partner (nog) niet.
Alle geïnterviewden hebben aangegeven een voorkeur te hebben in Amerongen te blijven wonen.
Hoewel een directe noodzaak tot verhuizen ontbreekt, hebben allen een positief gevoel bij het
wonen in een woongroep. Eén huishouden bestaande uit een echtpaar, is bereid een voortrekkersrol
te spelen in het opzetten van de woongroep van ouderen. Twee huishoudens willen wel
werkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld een projectgroep verrichten. Eén huishouden wil wel
actief meedoen in de woongroep, maar niet in de initiatieven vooraf.
Locatie:
De voordelen die de geïnterviewden ervaren bij de locatie Allemanswaard zijn:
 Aanwezigheid Jumbo supermarkt;
 Aanwezigheid bibliotheek;
 Aanwezigheid van voorzieningen zoals medische hulp, bibliotheek, supermarkt en buslijn;
 Centrale ligging in het dorp.
Als nadelen worden genoemd:
 Erg dicht bebouwd;
 De Koenestraat is erg druk;
 Slechte stoepen in de omgeving, dus lopen met een rollator gaat lastig;
 Geen aantrekkelijke woonomgeving.
In de gesprekken met de geïnteresseerden zijn ook een aantal alternatieve locaties geopperd. In de
gesprekken kwam een viertal locaties naar voren die interessant genoemd worden.
Deze locaties zijn:
 Oude gemeentehuis van Amerongen;
 Oude bibliotheek van Amerongen;
 Dorpshuisplein;
 Oude gemeentewerf van Amerongen.
Deze locaties hebben net als de locatie Allemanswaard voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen
zijn hierna schematisch, per locatie weergegeven in tabel 17 op de volgende pagina.
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Oude gemeentehuis van Amerongen
Voordelen
- Mogelijkheid voor een kleinschalige
ontwikkeling
- Ligt in het zuidelijk deel van Amerongen
Oude bibliotheek van Amerongen
Voordelen
- Mogelijkheid voor een kleinschalige
ontwikkeling
- Ligt in het zuidelijk deel van Amerongen
- Ligging in het dorp
Dorpshuisplein
Voordelen
- Ligt in het zuidelijk deel van Amerongen
- Groenere omgeving
- Ligging in het dorp
- Mogelijkheid voor een kleinschalige
ontwikkeling
Oude gemeentewerf van Amerongen
Voordelen
- Mogelijkheid voor een kleinschalige
ontwikkeling
- Ligt in het zuidelijk deel van Amerongen
- Groenere omgeving

Nadelen
- Ver(der) van voorzieningen

Nadelen
- Is een monument en waarschijnlijk niet
geschikt voor bewoning
- Ver(der) van voorzieningen

Nadelen
- Ver(der) van voorzieningen

Nadelen
- Ver(der) van voorzieningen
- Voelt als wegstoppen in een hoekje van het
dorp

Tabel 17: Voor- en nadelen vier alternatieve locaties

Het Dorpshuisplein en het oude gemeentehuis hebben de voorkeur, gevolgd door de oude
bibliotheek en de gemeentewerf. Een overzicht van de locaties wordt als bijlage 10 toegevoegd.
In tabel 18 staan de woonwensen die de geïnterviewden in de enquête hebben genoemd:
Voorzieningen
Aantal keer benoemd
Gemeenschappelijke (woon) keuken
1
Gemeenschappelijke huiskamer
1
Gemeenschappelijke logeerkamer
2
Gemeenschappelijke berging of fietsenstalling
3
Gemeenschappelijke (binnen)tuin
5
Buitenspeelplek voor (klein)kinderen
2
Aangeklede hal met zitmeubels en
1
spelletjeskast
Voldoende parkeergelegenheid en
1
voorzieningen in de buurt
Tabel 18: Woonwensen vijf geïnterviewde huishoudens

Naast deze wensen hebben de geïnterviewden een aantal punten genoemd die ze graag zouden zien
in de woongroep, deze zijn te vinden in tabel 19:
Voorzieningen
Aantal keer benoemd
Een gezamenlijke auto, goedkoper en beter
2
voor het milieu
Een gezamenlijke wasmachine en droger
2
Elektrische fietsen om te delen
1
Tabel 19: Extra woonwensen vijf geïnterviewde huishoudens
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8. CONCLUSIES
8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de conclusies van het onderzoek beschreven. Tussen de verschillende
resultaten worden verbanden gelegd en conclusies getrokken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
een algemene conclusie.
Voor dit onderzoek dient de volgende probleemstelling te worden beantwoord:
" In welke mate zijn inwoners van Amerongen, die 55 jaar of ouder zijn, geïnteresseerd in het
wonen in een Centraal Wonen project in Allemanswaard of elders in Amerongen en welke
woonwensen hebben zij voor het project?"
8.2 Conclusies per onderzoeksvraag
Onderstaand volgen de conclusies aan de hand van de vijf onderzoeksvragen, waaruit blijkt dat
hiermee de probleemstelling volledig is beantwoord.
Wat zijn de kenmerken van het concept Centraal Wonen?
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er veel raakvlakken zijn als je naar de definities van Centraal
Wonen en Woongemeenschap van ouderen kijkt. Het enige verschil tussen beide vormen is het
hanteren van een leeftijdsgrens. Centraal Wonen staat open voor alle leeftijdscategorieën, terwijl
de Woongemeenschap van ouderen zich richt op ouderen, met name mensen van 55 jaar of ouder.
Het is de bedoeling dat in Amerongen zelfstandige units worden gerealiseerd, waarbij een
minimum leeftijd van 55 jaar geldt. Door de opzet en het hanteren van een leeftijdsgrens is de
conclusie dat deze woonvorm onder de naam Woongemeenschap van ouderen valt en niet onder
de term Centraal Wonen.
Voordelen van het wonen in een woongemeenschap zijn dat ouderen actiever blijven dan wanneer
ze alleen wonen, ze ergens bij horen, ze minder snel vereenzamen en ze meer kans hebben op een
helpende hand indien nodig.
Wonen in een gemeenschap van ouderen betekent ook dat men zich moet aanpassen. Zo moet men
bijvoorbeeld bereid zijn tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Bewoners hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om het project te bewonen en bepalen (mee) wie er als nieuwe
bewoner wordt toegelaten. De meeste spanningen die in een groep ontstaan hebben te maken met
verschillende behoeftes en interesses en met roddel en achterklap.
Op welke wijze zijn vergelijkbare Centraal Wonen projecten voor 55-plussers ingericht?
Opstartfase
De start van een woongroep is vaak een idee van een kleine groep mensen om samen te gaan
wonen. De eerste stap is het oprichten van een vereniging met een bestuur die een aantal
bijeenkomsten organiseert om de bekendheid van het initiatief te vergroten. Ook het plaatsen van
artikelen of advertenties in de plaatselijke media is aan te bevelen. Het organiseren van groepsuitjes
zorgt voor een hechtere groep bij de start van het samen wonen.
Mensen die enigszins geïnteresseerd zijn moeten uitgenodigd worden mee te gaan naar een of
meerdere bestaande woongroepen. Daar horen ze de verhalen van mensen die in hun schoenen
hebben gestaan en toch besloten te verhuizen naar een woongroep. De Wiekslag in Dronten is
hiervoor het meest geschikt omdat ook zij met een kleine groep zijn begonnen.
Een ervaringsdeskundige is van belang omdat hij of zij degene is die op moeilijke momenten in het
traject de groep kan motiveren om door te gaan.
49

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen

Inrichting van de woongroep
Realisatie met uitsluitend huurappartementen heeft de grootste kans van slagen. Problemen dat
men zich achtergesteld voelt, stemrecht bij de vereniging van eigenaren en niet mee kunnen
bepalen wie de nieuwe bewoner wordt, worden hiermee voorkomen.
De grootte van de woongroep is afhankelijk van de betreffende locatie. De gemeenschappelijke
ruimte kan een extra appartement zijn dat is ingericht voor gemeenschappelijk gebruik. Aandacht
dient er te zijn voor de akoestiek in de gemeenschappelijke ruimte, aangezien dit in de huidige
woongroepen overal een probleem is.
De jongere generatie ouderen neemt vaak de bestuurstaken op zich, organiseert activiteiten en voert
schoonmaak- en onderhoudsklussen uit. Belangrijk is dat de groep bestaat uit een mix van leeftijden,
van echtparen en van alleenstaande mannen en vrouwen. Een huishoudelijk reglement zorgt
daarnaast voor duidelijkheid naar iedereen.
Wachtlijst
Het is belangrijk dat de woongroep zelf een nieuwe bewoner kan kiezen. Door een gedifferentieerde
en grote wachtlijst te hebben kan een betere keuze gemaakt worden wie er op dat moment het best
bij de woongroep past. Een grote wachtlijst is daarnaast van belang omdat de ervaring leert dat een
aantal geïnteresseerden op het moment van tekenen alsnog afhaakt.
Voordelen
Het wonen in een woongroep zorgt voor aanspraak, gezelligheid, sociale contacten, voor elkaar klaar
staan en samen dingen ondernemen. Hierdoor hoeft de eigen familie niet altijd klaar te staan, wat de
familierelaties ten goede kan komen.
Nadelen
Een nadeel is dat in de omgeving veel vooroordelen bestaan over het wonen in een woongroep voor
ouderen. Door onwetendheid over de woonvorm moet men vaak uitleggen dat er genoeg privacy is
en dat er niks moet in de groep. Een bewoner van De Wiekslag in Dronten omschrijft dit, ook bij hem
eerst bestaande, vooroordeel treffend: "Het is alsof we in een warm bad terecht zijn gekomen". Zijn
brief aan het weekblad "Margriet" van 17-24 juli 2015 wordt als bijlage 11 bijgevoegd.
Ook woongroepen hebben te maken met roddel en achterklap. Oorzaken zijn het hebben van een
mening over elkaar, een kleine groep die alles regelt en een kleine groep die altijd zijn zin krijgt.
Belangrijk is dat sluimerende irritaties of meningsverschillen zo snel mogelijk worden uitgesproken.
Hoe ervaren 55-plussers in Amerongen hun huidige woning en woonomgeving?
Van de 160 huishoudens die de enquête hebben ingevuld zijn 138 huishoudens tevreden en 15
huishoudens deel tevreden over de huidige woning. Positieve punten zijn de inrichting van het huis
en de ligging met veel ruimte.
108 huishoudens zijn tevreden met de huidige woonomgeving. Zevenenveertig huishoudens geven
aan deels tevreden te zijn. Tevreden is men met name over de woonomgeving als geheel, de rust
met veel natuur en de prettige buren. Ontevreden is men over de drukte van het verkeer en een
gebrek aan voorzieningen.
De doelgroep 55-plussers noemt als (toekomstige) knelpunten in de huidige omgeving en
woonomgeving het niet gelijkvloers zijn van de huidige woning, de grootte van het huis, het
onderhoud van de woning en de tuin, het minder mobiel worden, de afstand naar voorzieningen
en het openbaar vervoer en de beschikbaarheid van voldoende zorg.
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Uit literatuuronderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen om niet te verhuizen financiële
redenen, geen passend woningaanbod en het niet willen verlaten van de eigen buurt met sociale
contacten zijn. De vijf geïnteresseerde huishoudens zijn echter bereid een huurprijs te betalen in
de vrije sector en hun eigen buurt te verlaten. Voor een passend woningaanbod is de inspraak van
deze ouderen cruciaal.
In welke mate zijn 55-plussers in Amerongen geïnteresseerd in het wonen in het Centraal Wonen
project in Allemanswaard of elders in Amerongen?
Van de 160 huishoudens die de enquête hebben ingevuld, zijn vijf huishoudens geïnteresseerd in
het wonen in een woongroep voor ouderen in Amerongen. Daarnaast zeggen vijftien huishoudens
wel in het concept geïnteresseerd te zijn. Zij willen op dit moment echter nog niet verhuizen naar
een woongroep, omdat zij zich nog te jong vinden of nog prima wonen. Informatie en voorlichting
over wat een woongroep van ouderen daadwerkelijk inhoudt, kan dit gevoel wegnemen.
Elf huishoudens zijn niet geïnteresseerd in het concept Centraal Wonen, omdat zij de voorgestelde
huurprijs te hoog vinden. Verlaging van de huurprijs kan de groep belangstellenden vergroten.
Een aantal personen uit de groep van vijf geïnteresseerde huishoudens is bereid een voortrekkersrol
te vervullen bij de vorming van een woongemeenschap in Amerongen.
De vijf geïnteresseerde huishoudens geven niet de voorkeur aan Allemanswaard, maar noemen
vier andere locaties in Amerongen ten zuiden van de Koningin Wilhelminaweg. De voorkeur van
hen gaat uit naar het Dorpshuisplein, gevolgd door het oude gemeentehuis, de oude bibliotheek
en de oude gemeentewerf. Projectontwikkelaar Dura Vermeer heeft aangegeven op het
Dorpshuisplein ongeveer zes appartementen te kunnen bouwen.
Als voordelen van deze locaties worden met name genoemd dat er de mogelijkheid is tot
kleinschalige ontwikkeling, de ligging en groenere omgeving. Als nadelen komen naar voren dat het
verder van de voorzieningen afligt en dat de oude bibliotheek een monument is.
Welke woonwensen hebben geïnteresseerde 55-plussers voor het wonen in een Centraal Wonen
project?
De belangrijkste woonwensen van de vijf geïnteresseerde huishoudens en de vijftien deels
geïnteresseerde huishoudens zijn:
 Gemeenschappelijke (binnen)tuin;
 Gemeenschappelijke berging of fietsenstalling;
 Gemeenschappelijke logeerkamer;
 Buitenspeelplek voor (klein)kinderen;
 Gemeenschappelijke (woon) keuken;
 Gemeenschappelijke huiskamer;
 Aangeklede hal met zitmeubels en spelletjeskast;
 Voldoende parkeergelegenheid en voorzieningen in de buurt.
Daarnaast hebben de vijf geïnterviewden als extra woonwensen aangegeven:
 Ruimte voor wegzetten scootmobiel;
 Een gezamenlijke auto;
 Een gezamenlijke wasmachine en droger;
 Elektrische fietsen voor de groep om te delen.
Kijkend naar de woonwensen en de voorkeur van de vijf geïnteresseerde huishoudens heeft de
locatie Dorpshuisplein in Amerongen de grootste kans van slagen.
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9. AANBEVELINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER
9.1 Inleiding
Uit het onderzoek blijkt dat er momenteel vijf 55-plus huishoudens geïnteresseerd zijn in een
gemeenschappelijke woongroep van ouderen in Amerongen. De voorkeur en de meeste kans van
slagen heeft niet het plan Allemanswaard, maar de locatie Dorpshuisplein in Amerongen. Dit is een
momenteel braakliggend terrein, eigendom van projectontwikkelaar Dura Vermeer. Op deze
locatie kunnen ongeveer zes appartementen worden gebouwd. De stichting CBWH heeft nu de
kans om op die locatie een dergelijke woongroep te realiseren. De belangrijkste voorwaarden zijn
dat dit met inzet en enthousiasme van alle te betrekken partijen gebeurt en dat aan de in dit
hoofdstuk gegeven aanbevelingen wordt voldaan.
De adviezen worden onderverdeeld in verschillende onderdelen, te weten: Startfase, Keuze
locatie, Oprichting vereniging, Inrichting woongroep, Bouwfase, Woonfase en Tot slot. Alle
verschillende onderdelen beslaan een eigen paragraaf.
9.2 Startfase
Een bekend Nederlands spreekwoord zegt: ‘Een goed begin is het halve werk’, daarom is met name
de startfase van groot belang. Een voortvarende en juiste aanpak is vereist om het hele traject te
laten slagen.
9.2.1 Bijeenkomst met vijf geïnteresseerde huishoudens
Als eerste wordt geadviseerd dat de stichting CBWH een bijeenkomst organiseert met de vijf
geïnteresseerde huishoudens. De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan bod moeten
komen zijn: kennismaking met de andere geïnteresseerden; de resultaten van dit onderzoek; de
voorkeur voor de locatie Dorpshuisplein; de voor- en nadelen hiervan; de huidige stand van zaken;
de uitbreiding van de groep geïnteresseerden, alsmede de vaststelling van de
voortrekkersrol/initiatiefgroep.
Doel van deze bijeenkomst is om alvast te werken aan een groepsgevoel en te inventariseren wat
de stand van zaken is en wat de wensen van dat moment zijn. Een vast te stellen initiatiefgroep
gaat de voortrekkersrol spelen.
De vijf geïnteresseerde huishoudens hebben aangegeven niet in Allemanswaard te willen wonen.
Geadviseerd wordt dan ook om de bijeenkomst daar dan ook niet te plannen. Dit kan bij hen
overkomen als een poging om de woongroep toch in Allemanswaard te realiseren.
9.2.2 Bijeenkomst betrokken partijen
De stichting CBWH dient een bijeenkomst te organiseren met de mogelijk betrokken partijen, zoals
Dura Vermeer, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woningbouwvereniging Amerongen, de
welzijnsorganisatie Welnúh en een Ervaringsdeskundige op het gebied van de oprichting van
woongroepen, bijvoorbeeld de heer Van den Dool. De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst
aan bod dienen te komen zijn: kennismaking met- en mogelijke betrokkenheid van de andere
organisaties; de resultaten van dit onderzoek; de voorkeur voor de locatie Dorpshuisplein; de vooren nadelen hiervan; de huidige stand van zaken; de inventarisatie van (on)mogelijkheden en de
mogelijkheden tot het verkrijgen van budget.
Tevens dient gesproken te worden over het plan Allemanswaard en dat dit momenteel nog niet
realiseerbaar wordt geacht. De mogelijkheid voor vestiging op deze locatie dient aanwezig te
blijven, mochten er zich in het vervolgtraject ineens meerdere belangstellenden aandienen.
Doel van deze bijeenkomst is dat inzichtelijk wordt wat er wel en niet mogelijk is. Betrokken
partijen leren elkaar kennen en er is alvast aandacht voor de financiële mogelijkheden. Daarnaast
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dient inzichtelijk te worden wat de realisatie van een woongroep aan het Dorpshuisplein voor
gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het plan Allemanswaard.
9.2.3 Publicatie en werving meer belangstellenden
Vervolgens wordt geadviseerd om de publiciteit te zoeken en artikelen te publiceren in de
regionale krant en in de Amerongse dorpskrant "De Klepperman". Door bijvoorbeeld het ophangen
van posters bij de supermarkt en folders in de bibliotheek wordt een nog grotere groep bereikt.
Daarnaast zijn een publicatie op de website van de stichting CBWH, de regionale krant en
eventueel andere websites goede media om gebruik van te maken. Ook een uitzending op de
regionale tv wordt geadviseerd. Tijdens al deze mogelijkheden dient gewezen te worden op de
start van een veelbelovend plan, alsmede een uitnodiging aan belangstellenden om een te
organiseren informatiebijeenkomst te bezoeken.
De groep van vijf geïnteresseerde huishoudens dient daarnaast via het eigen netwerk van
bijvoorbeeld werk, school, verenigingsleven of vrijetijdsactiviteiten belangstellenden te werven.
Natuurlijk worden hierbij ook familie, vrienden en kennissen meegenomen.
9.2.4 Informatiebijeenkomst
De stichting CBWH dient hierna, samen met de initiatiefgroep, een informatiebijeenkomst te
organiseren. Voor deze informatiebijeenkomst worden in ieder geval de vijf geïnteresseerden, de
vijftien deels geïnteresseerden, de elf geïnteresseerden die de huurprijs te hoog vinden, de
respondenten die op de hoogte gehouden willen worden van de resultaten van het onderzoek en
de geworven belangstellenden uitgenodigd.
Naast bovenstaande groepen dienen ook de andere betrokken partijen hierbij aanwezig te zijn:
Dura Vermeer, gemeente Utrechte Heuvelrug, Woningbouwvereniging Amerongen en de
welzijnsorganisatie Welnúh. Ook een makelaar kan worden uitgenodigd, om belangstellenden te
adviseren over de eventuele verkoop van hun huidige woning. Geadviseerd wordt een bewoner
van een bestaande woongroep uit te nodigen, zodat er ook iemand is die vanuit zijn eigen ervaring
kan vertellen hoe het wonen in een woongroep daadwerkelijk is.
Naast het werven van belangstellenden is een ander doel voor de informatiebijeenkomst het
wegnemen van vooroordelen zodat men met een goed gevoel toch kiest voor de woongroep. De
belangrijkste redenen dat mensen nog niet willen verhuizen naar een woongroep zijn dat men zich
nog te jong voelt; de onwetendheid over een woongroep en het gebrek aan privacy in een
woongroep. Als men wacht totdat men zorg nodig heeft kan het te laat zijn. Bij een wachtlijst
bestaat de mogelijkheid dat de woongroep dan voor een ander kiest.
9.2.5 Bezoek aan bestaande woongroep
Geadviseerd wordt verder om met de belangstellenden een bezoek te brengen aan een bestaande
woongemeenschap van ouderen. Bij deze woongroep kunnen de belangstellenden dan de verhalen
horen van mensen die in hun schoenen hebben gestaan en toch besloten te verhuizen. Het project
dat de meeste overeenkomsten heeft met Amerongen is de woongroep De Wiekslag in Dronten.
Daar begon men met vier belangstellenden en is inmiddels een succesvolle woongroep
gerealiseerd. De Wiekslag in Dronten heeft aangegeven bereid te zijn hier aan mee te werken.
9.3 Keuze locatie
Om het traject vanaf dit moment op één punt te richten dient nu de keuze voor de definitieve
locatie gemaakt te worden.
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9.3.1 Bijeenkomst keuze locatie
De stichting CBWH en de initiatiefgroep organiseren een bijeenkomst waar de definitieve keuze
gemaakt wordt op welke locatie de gemeenschappelijke woongroep van ouderen gerealiseerd zal
gaan worden. Hierbij is de grootte van de groep geïnteresseerden van groot belang.
Locatie Dorpshuisplein
Bij een kleine groep zal de keuze voor het Dorpshuisplein snel gemaakt zijn, aangezien daar
ongeveer zes appartementen gerealiseerd kunnen worden. Voordelen van deze locatie zijn de
mogelijkheid tot kleinschalige ontwikkeling, de ligging en de groenere omgeving. Als nadeel wordt
genoemd dat het verder van de voorzieningen is. Een ander nadeel is dat er maar zes
appartementen kunnen worden gerealiseerd en dat uitbreiding van dit aantal niet mogelijk is.
Locatie Allemanswaard
Groeit het aantal belangstellenden erg sterk dan is een heroverweging naar het plan
Allemanswaard een optie. De flexibiliteit van het aantal appartementen, de mogelijkheid tot meer
appartementen dan op het Dorpshuisplein en de afstand naar voorzieningen zijn voordelen.
Wel dient er in dat geval aandacht te zijn voor en goed overlegd te worden met de vijf
geïnteresseerden, aangezien zij tijdens het interview hebben aangegeven niet naar Allemanswaard
te willen verhuizen.
9.4 Oprichting vereniging
Na de vaststelling van het aantal belangstellenden en de locatie is het tijd voor de volgende stap:
het oprichten van een vereniging.
9.4.1 Bestuur
Het advies is dat er een vereniging met een bestuur opgericht wordt. Dit dient bij een notaris te
gebeuren. Een belangrijke taak van het bestuur is dat men de bekendheid van het initiatief
vergroot. Het bestuur dient oog te hebben voor samenwerking en gezamenlijke besluitvorming
gedurende het hele traject. Indien men dit uit het oog verliest is er een grote kans op verdeeldheid
met alle risico's van dien. Het bestuur dient daarnaast te zorgen voor juridische, financiële en
bouwtechnische vaardigheden. Zijn die niet in het bestuur aanwezig, dan dienen een of meer
deskundigen ingeschakeld te worden. Het bestuur dient tot slot een netwerk op te bouwen met
bijvoorbeeld de gemeente, projectontwikkelaar, stichting CBWH, zorgaanbieder enzovoort.
Voor het realiseren van de woongroep is men afhankelijk van verschillende instanties. Een goed
informeel netwerk is belangrijk om aandacht te krijgen voor de ideeën en om op andere manieren
deuren te openen.
9.4.2 Deskundige/ondersteuner
Het advies is om een deskundige in te schakelen die ook als ondersteuner kan optreden. De
deskundige heeft de ervaring en kennis met betrekking tot vergelijkbare projecten. Tijdens
moeizame perioden, waarbij het bijvoorbeeld allemaal lang duurt en mensen de moed verliezen, is
hij of zij de motivator om door te gaan. De expert de heer Van den Dool heeft aangegeven deze rol
op zich te willen nemen. Er zal gekeken moeten worden of er budget is om hem bij het project te
betrekken.
9.4.3 Klankbordgroep
Het bestuur dient daarnaast het initiatief te nemen tot de oprichting van een klankbordgroep.
De klankbordgroep dient als eerste stap een project ontwikkelnotitie te maken, zodat bekend is
hoe het project eruit precies komt te zien. De woongroep Hestia in Haren heeft een project
ontwikkel notitie gemaakt en deze is nog steeds in ontwikkeling (Bewonersvereniging Hestia
Haren, 2012). Een deskundige heeft hiervoor de benodigde ervaring.
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9.4.4 Faciliteiten
Het bestuur dient verder zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten. Te denken valt hierbij aan
een gezamenlijke projectruimte, zoals een ruimte in de bibliotheek van Amerongen, zodat de
bijeenkomst niet altijd bij iemand thuis hoeft te zijn. Daarnaast dient gezocht te worden naar
financiële mogelijkheden zoals subsidies van gemeente of sponsorgelden. Hoe meer financiële
middelen, hoe succesvoller het project kan worden afgerond.
9.4.5 Groepsbinding
Het bestuur dient tot slot vanaf het begin oog te hebben voor de onderlinge binding. Door het
organiseren van uitjes kunnen geïnteresseerden alvast naar elkaar toegroeien. Het is van belang
dat de woongroep wordt gevormd door gelijkgestemden, zeker als het aantal appartementen
ongeveer zes zal zijn zoals de bedoeling is aan het Dorpshuisplein. Vanzelfsprekend hoeft het
bestuur niet alles zelf te organiseren en kan dit worden uitbesteed aan anderen in de groep. Het
creëren van een gezamenlijk groepsgevoel is het belangrijkste.
Voor de groepsbinding is het daarnaast van belang dat er een goede communicatie is binnen de
groep belangstellenden. Het bestuur moet voorkomen dat zij handelingen verrichten die niet
worden gedragen door de groep. Een periodiek uit te geven nieuwsbrief, dan wel regelmatige
mailwisseling en bijpraten voorkomen een gebrek aan communicatie.
9.5 Inrichting van de woongroep
Het spreekt voor zich dat een woongroep alleen succesvol kan zijn als er aandacht is voor een
aantal specifieke onderwerpen. Dit zijn achtereenvolgens; een mix van leeftijden en verplichtingen.
9.5.1 Mix van leeftijden
Belangrijk is de realisatie van een mix van leeftijden, van echtparen en van alleenstaande mannen
en vrouwen.
Op dit moment is de mix van leeftijden bij de vijf geïnteresseerden en 15 deels geïnteresseerden
goed te noemen. Geadviseerd wordt om bij een groei van belangstellenden steeds rekening te
houden met een juiste mix van leeftijden, echtparen en alleenstaanden.
9.5.2 Verplichtingen
Het advies is om bij de samenstelling van de woongroep goed aandacht te hebben voor de mens
achter de belangstellende. Wonen in een gemeenschap van ouderen betekent ook dat iedereen
zich moet aanpassen. De vijf geïnteresseerde huishoudens geven onder andere als redenen voor
de verhuizing naar een woongroep aan dat het onderhoud van de huidige tuin en woning te veel
wordt, men minder mobiel wordt, de aanwezigheid van voldoende zorg, het gezelschap van
anderen, het samen ondernemen van activiteiten, elkaar onderling hulp bieden en samen zorg
inkopen.
Dit gaat niet vanzelf. Iedereen dient zijn steentje bij te dragen in bijvoorbeeld het onderhoud van
de tuin, wederzijdse hulp, activiteiten organiseren en de gemeenschappelijke ruimte schoon
houden.
Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitsluitend een juiste mix en gelijkgestemden zorgt
voor een succesvolle woongroep.
9.6 Bouwfase
Zoals eerder gesteld dient er nogal wat te gebeuren voordat met de bouwfase kan worden
begonnen. Voor en tijdens de bouwfase zijn de volgende onderwerpen van belang: Huurwoningen,
bouwcommissie en het realiseren van de woonwensen.
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9.6.1 Huurwoningen
Mocht het aantal belangstellenden tegenvallen, dan wordt geadviseerd om te onderzoeken of een
verlaging van de huurprijs wel tot voldoende belangstellenden leidt. Uitgangspunt van de
opdrachtgever is de realisatie van huurwoningen met een huurprijs die in de vrije sector huur valt.
Elf huishoudens hebben echter aangegeven wel geïnteresseerd te zijn in het concept Centraal
Wonen, maar zij vinden de huurprijs te hoog.
Geadviseerd wordt om uitsluitend huurwoningen te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat een
mix van huur- en koopwoningen nadelen oplevert, bijvoorbeeld het feit dat huurders zich
achtergesteld voelen en het feit dat het onbekend is wie bij overlijden van de eigenaar de nieuwe
bewoner wordt. Als dit iemand is die geen gevoel bij een woongroep heeft kan de woongroep
uiteenvallen.
9.6.2 Bouwcommissie
Het advies voor de bouwfase is om een bouwcommissie in te stellen. Deze bouwcommissie dient
de nodige kennis te hebben op bouwgebied. Voor de bouw hebben zij, samen met het bestuur, de
taak om de woonwensen van de toekomstige bewoners te inventariseren. Zij zorgt voor een goed
contact en voortdurende afstemming met de gemeente, architect, aannemer en
projectontwikkelaar. Tijdens de bouwperiode houden zij voortdurend toezicht op naleving van de
afspraken.
9.6.3 Woonwensen realiseren
De woonwensen van de toekomstige bewoners dienen zo veel mogelijk gerealiseerd te worden.
Het bestuur en de bouwcommissie dienen een inventarisatie te maken van de woonwensen van de
uiteindelijke bewoners van de woongroep. De belangrijkste woonwensen van de vijf
geïnteresseerde huishoudens zijn op dit moment:
 Gemeenschappelijke (binnen)tuin;
 Gemeenschappelijke berging of fietsenstalling;
 Gemeenschappelijke logeerkamer;
 Buitenspeelplek voor (klein)kinderen;
 Gemeenschappelijke (woon) keuken;
 Gemeenschappelijke huiskamer;
 Aangeklede hal met zitmeubels en spelletjeskast;
 Voldoende parkeergelegenheid en voorzieningen in de buurt;
 Ruimte voor het wegzetten van een scootmobiel.
Zaken die ook meegenomen moeten worden zijn een ruime lift, nultredenwoning en een
oplaadpunt voor elektrische fietsen (zie paragraaf 6.7.1). Verder dient er aandacht te zijn voor de
akoestiek in de gemeenschappelijke ruimte. Zeker als dit een grotere ruimte is. Uit het onderzoek
blijkt dat dit in elke woongroep een probleem is.
Daarnaast dient de mogelijkheid te worden onderzocht of één appartement gebruikt kan worden
als gemeenschappelijke ruimte. De woonwensen van een gemeenschappelijke (woon)keuken,
huiskamer, logeerkamer worden hiermee vervuld en gasten hebben een eigen wc/douche.
Voordeel voor de verhuurder is dat bij het uiteenvallen van de woongroep dit appartement weer
als zelfstandige wooneenheid verhuurd kan worden.
De toekomstige bewoners gaan deel uitmaken van de woongroep en hun woonwensen dienen
gerealiseerd te worden. Wel dienen de financiële gevolgen goed doorberekend te worden. De
ervaring leert dat niet alle woonwensen vervuld kunnen worden. Op zich is dat niet erg, als dit
maar goed met de bewoners gecommuniceerd wordt.
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9.7 Woonfase
De woonfase is het uiteindelijke resultaat van de gemeenschappelijke woongroep van ouderen in
Amerongen, want iedereen wil daar met plezier wonen. De volgende aanbevelingen worden
hiervoor gegeven; gedeelde voorzieningen, wachtlijst, inrichting/ werking woongroep en roddel en
achterklap.
9.7.1 Gedeelde voorzieningen
Naast de woonwensen ten aanzien van de bouw, zijn er ook wensen geuit met betrekking tot
gedeelde voorzieningen tijdens de daadwerkelijke bewoning. Dit zijn:
 Een gezamenlijke auto, is goedkoper en beter voor het milieu;
 Een gezamenlijke wasmachine en droger;
 Elektrische fietsen voor de groep om te delen.
Door de toekomstige bewoners dient zelf onderzocht te worden of dit dan nog steeds wensen zijn
en zo ja, hoe deze te realiseren zijn. Met betrekking tot de aanschaf hiervan dient te zijner tijd een
besluit te worden genomen in de definitieve woongroep.
9.7.2 Wachtlijst
Het is van groot belang dat de woongroep zelf de mogelijkheid heeft om nieuwe bewoners te
kiezen. Alleen dan heeft de woongroep kans op een succesvol bestaan. Een op te richten
ballotagecommissie dient een wachtlijst op te stellen met idealiter meer belangstellenden dan
vrijkomende woningen. Door een gedifferentieerde en grote wachtlijst te hebben kan een betere
keuze gemaakt worden wie er het best bij de woongroep past. Er dient steeds rekening gehouden
te worden met een juiste mix van leeftijden, echtparen en alleenstaanden.
9.7.3 Inrichting/werking woongroep
Bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid
het project bewonen. De bewoners staan open voor andere ideeën en meningen en zijn bereid
elkaar te helpen. Iedereen wil daaraan zijn of haar steentje bijdragen. Dit betekent dat alle
bewoners iets willen doen, maar ook in de gelegenheid gesteld moeten worden iets te doen.
Het kan niet zo zijn dat een kleine groep alles bepaalt en organiseert.
Geadviseerd wordt dan ook om ieder geval het volgende te regelen:
 Oprichting coördinatie woongroep: één of meerdere bewoners dienen het aanspreekpunt
binnen de woongroep te zijn. Dit kan het bestuur zijn, maar ook iemand anders. Het
aanspreekpunt is dan het aanspreekpunt voor de bewoners, maar ook voor
buitenstaanders die contact zoeken. Het aanspreekpunt dient ook te zorgen voor een
eerlijke verdeling van te verrichten taken;
 Website: De woongroep dient een eigen website te ontwikkelen. Belangstellenden kunnen
deze website raadplegen en eventueel contact opnemen. Daarnaast kunnen de bewoners
in de afgeschermde omgeving van deze website besluiten en informatie met elkaar delen;
 Oprichting activiteitencommissie: Deze commissie organiseert koffie/thee momenten,
verjaardagvieringen, diners tijdens feestdagen en uitstapjes;
 Huishoudelijk reglement: Een huishoudelijk reglement zorgt voor regels, afspraken en
duidelijkheid voor iedereen. Het huishoudelijk reglement wordt door iedereen
goedgekeurd en de bewoners kunnen hierop aangesproken worden;
 Gezamenlijke zorg: Bij een vraag naar zorg dient onderzocht te worden op welke wijze
gezamenlijk en zo optimaal mogelijk zorg kan worden ingehuurd of ingekocht.
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9.7.4 Roddel en achterklap
Het advies is om voortdurend aandacht te hebben voor eventuele roddel en achterklap. In iedere
sociale groep praten mensen met en over elkaar. Dit kan dus ook in de woongemeenschap van
ouderen optreden. Belangrijk is dat hier snel en adequaat op gereageerd dient te worden. Iedere
bewoner dient open te staan voor de meningen van anderen en mag ook aangesproken worden op
iets wat een ander stoort. Het belangrijkste is dat er respect voor elkaar is.
9.8 Tot slot
Na deze opsomming van adviezen zijn er nog een aantal dingen die opgemerkt dienen te worden.
9.8.1 Aandacht voor verslapping
Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat de realisatie van een woongemeenschap van
ouderen in Amerongen uitsluitend mogelijk is als iedereen zich er voor 100% voor inzet. Dit begint
bij de stichting CWBH als opdrachtgever en gaat via de betrokken partijen naar de uiteindelijke
bewoners van de woongroep. Dit is een langdurig traject dat jaren kan duren. De kans op minder
motivatie en verslapping van aandacht en focus is hierbij aanwezig.
Het advies is dan ook dat hier voortdurend aandacht voor moet zijn. De stichting CBWH, het
bestuur en de deskundige/ondersteuner vervullen hierin een cruciale rol. Zij dienen altijd als
ondersteuner, motivator en aanspreekpunt beschikbaar te zijn.
9.8.2 Doorlopende informatievoorziening
Geadviseerd wordt om vanaf het begin zorg te dragen voor een doorlopende
informatievoorziening. Hiertoe dient na de eerste bijeenkomsten een website te worden ingericht,
met links naar de websites van de gemeente Amerongen, stichting CBWH en
Woningbouwvereniging Amerongen. Deze website dient altijd actueel te zijn. Het doel hiervan is
om zowel nieuwe belangstellenden te werven als, in een afgeschermde omgeving, informatie te
delen met de geïnteresseerden van de woongroep. Als de oudere geïnteresseerden niet over
internet beschikken dan dienen zij mondeling, schriftelijk of telefonisch op de hoogte te worden
gesteld.
9.8.3 Handreiking Gemeenschappelijk Wonen
Het advies is om als naslagwerk gebruik te maken van de Handreiking Gemeenschappelijk Wonen,
opgesteld door Stade Advies, in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), in het kader van het Innovatieprogramma
Wonen en Zorg (IWZ). De Stichting Nederlandse Federatie Gemeenschappelijk Wonen heeft “om
niet” de beschikking gekregen over deze Handreiking. Voorwaarden waren, dat zij onderhoud en
actualiteit van de inhoud verzorgt en de handreiking op haar website plaats, aan welke
voorwaarden is voldaan. http://www.gemeenschappelijkwonen.nl
In deze Handreiking staan veel waardevolle informatie en voorbeelden van Statuten en
Huishoudelijk Reglement.
9.8.4 Mogelijkheden stichting CBWH
Vorenstaande adviezen geven aan op welke wijze een woongemeenschap van ouderen in
Amerongen succesvol gerealiseerd kan worden.
Gezien de omvang van zowel de stichting CBWH als de te realiseren woongemeenschap kan
eventueel een aangepast traject worden doorlopen. Het belangrijkste is om een zo groot mogelijke
groep geïnteresseerden "warm" te maken voor de woongroep. De vijf geïnteresseerden dienen
hierin het voortouw te nemen en in een kennismakingsbijeenkomst te bepalen hoe de groep snel
kan worden uitgebreid. Vervolgens moet men op bezoek gaan bij een bestaande woongroep, om
daarna in overleg met betrokken partijen de mogelijkheden te bespreken, de locatie te bepalen en
concrete plannen te maken. Het beschikken over concrete plannen zal sneller meer
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geïnteresseerden opleveren. De formele aanpak, waaronder het oprichten van een vereniging, zal
naarmate de groep groter wordt meer aandacht moeten krijgen.
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10. DISCUSSIE
Aan het begin van het onderzoek zijn er verwachtingen geweest over de te behalen resultaten. Dit
hoofdstuk behandelt de verwachtingen ten opzichte van de daadwerkelijk behaalde resultaten en de
belemmeringen die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen.
10.1 Verwachtingen versus resultaten
De verwachting aan het begin van de enquête was dat mensen niet vaak bereid zouden zijn om tijd
te maken voor het invullen van de enquête. Allereerst omdat een natuurlijke weerstand werd
verwacht om mee te werken aan het invullen van enquêtes. Ten tweede omdat men niet in het
Centraal Wonen geïnteresseerd zou kunnen zijn.
De bewoners van Amerongen zijn vriendelijke mensen en bij aanwezigheid werd de deur ook altijd
geopend. Sommige mensen reageerden eerst afstandelijk, wanneer ze niet echt geïnteresseerd
waren. Na een korte uitleg waarom ook een negatieve reactie waardevol zou zijn voor de
onderzoeksresultaten, was men toch vaak bereid om de enquête in te vullen. Het mondeling
toelichten van het belang van het onderzoek verhoogt dus de respons.
Aan het begin van het onderzoek was de verwachting dat er zeker tien, maar mogelijk wel achttien
tot twintig huishoudens interesse zouden hebben om aan de woongroep deel te nemen. Deze
verwachting was gestoeld op het feit dat er 712 woningen zouden worden bezocht en er 272
enquêtes werden verspreid. Een kanttekening die hierbij geplaatst kan worden is dat er naast de vijf
geïnteresseerde huishoudens nog vijftien deels geïnteresseerde huishoudens zijn. De oorzaak van dit
wat tegenvallend aantal geïnteresseerden is dat men zich veelal nog te jong voelt en nog prima
woont.
Aan het begin van het onderzoek leek de locatie Allemanswaard een zeer geschikte locatie voor de
realisatie van een woongroep voor 55-plussers. De centrale ligging in het dorp en de aanwezigheid
van voorzieningen leken belangrijke pluspunten waardoor dit een aantrekkelijke locatie zou kunnen
zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat veel inwoners van Amerongen, niet alleen de
geïnteresseerden, de ontwikkeling van Allemanswaard als nieuwbouwlocatie niet aantrekkelijk
vinden en er niet graag zouden wonen.
Opvallend is dat de bezochte woongroepen, ondanks dat men al een tijd in de groep woont, nog vaak
geconfronteerd wordt met onwetendheid over het concept. Als gevolg daarvan zijn er korte
wachtlijsten en heeft men nog niet de oplossing gevonden om dit te verbeteren. De verwachting was
dat deze kennis er wel zou zijn en dat deze groepen aan hadden kunnen geven hoe de onwetendheid
met betrekking tot gemeenschappelijk wonen van ouderen weggenomen zou kunnen worden. Dit
had dan voor het onderzoek gebruikt kunnen worden.
Een verwachting die wel is uitgekomen is dat er nu een volledig afgerond onderzoek ligt. Doordat er
geïnteresseerden zijn en met de medewerking van velen kon een gedegen adviesrapport worden
opgemaakt.
10.2 Belemmeringen tijdens het onderzoek
Aan het begin van het onderzoek is gewerkt met de door de opdrachtgever opgegeven term Centraal
Wonen. Dit heeft in het begin van het onderzoek enige verwarring opgeleverd, aangezien er een
groot aantal verschillende woonvormen zijn die veel op elkaar lijken. Er werd in eerste instantie
gezocht naar kenmerken en voorbeelden van Centraal Wonen. Gedurende het onderzoek is de focus
gericht op groepswonen voor ouderenprojecten.
Met betrekking tot de leeftijdsgrens is aan het begin van het onderzoek gewerkt met een door de
opdrachtgever aangegeven leeftijdsgrens van 65 jaar. Gedurende het onderzoek bleek dat de grens
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beter op 55 jaar gelegd kon worden, maar hiermee is wel eerst tijd gestoken in het zoeken van
informatie over een grens die later anders werd. Beide punten zouden voorkomen kunnen worden
als er een duidelijker beeld was geweest aan het begin van het onderzoek.
Wellicht was de grootste belemmering tijdens het onderzoek dat het niet inzichtelijk was op welke
adressen de 55-plussers in Amerongen woonachtig waren. Hoewel uiteindelijk een grote doelgroep
werd benaderd, zijn hierdoor niet alle 55-plussers in Amerongen in het onderzoek betrokken. In de
aanbevelingen is opgenomen hoe dit alsnog kan geschieden.
Een belemmering tijdens het verspreiden van de enquête in Amerongen was dat er mensen niet
thuis waren. Door het deponeren van de enquête in de brievenbus was het niet mogelijk een
mondelinge toelichting te geven. Dit is van invloed op de respons. Deze belemmering is te
voorkomen door net zo vaak weer naar een woning terug te gaan totdat de bewoner thuis is. Dit is
echter erg arbeidsintensief, zeker ook rekening houdend met de afstand tussen de woonplaats van
de onderzoeker en Amerongen.
Doordat de output van het ene onderdeel van het onderzoek input was voor een ander deel van
het onderzoek (bijvoorbeeld uitkomsten interviews expert en referentiegroepen zijn input voor de
interviews met de vijf geïnteresseerden) viel het laatste deel van het onderzoek in de
vakantieperiode. Een (kleine) belemmering die hierbij optrad was dat mensen op vakantie waren
en niet altijd beschikbaar.
Gezien het aantal van vijf geïnteresseerden wilde de opdrachtgever een informatiebijeenkomst met
hen. Doordat het einde van het onderzoek in de vakantieperiode viel kon maar één geïnteresseerde
aanwezig zijn. Deze bijeenkomst ging dan ook niet door. Door rekening te houden met startdatum en
duur van het onderzoek kan een uitloop in de vakantieperiode worden voorkomen.
10.3 Aandachtspunten


Bij een onderzoek als dit is het van belang om goed overzicht te houden tussen de
verschillende onderdelen. Het duurt te lang als er eerst een onderdeel geheel afgerond
wordt en daarna pas wordt gestart met een volgend onderdeel. Afspraken maken voor
interviews dient ruim op tijd plaats te vinden in verband met mogelijk volle agenda's. In de
tussengelegen tijd kunnen dan andere onderzoekstaken worden verricht.



In de planning dient rekening gehouden te worden met het feit dat de resultaten uit het
ene onderdeel input zijn voor een volgend onderdeel. Als de resultaten uit het interview
met een expert gebruikt worden voor een diepte-interview met geïnteresseerden dan
dient er ruimte tussen deze twee onderwerpen ingepland te worden.



Zoals bij belemmeringen reeds aangegeven is een goede planning in verband met een
eventuele vakantieperiode, alsmede het zichzelf goed houden aan deze planning van groot
belang om een dergelijk onderzoek tijdig en met succes af te ronden.

Bovenstaande aandachtspunten zijn tijdens dit onderzoek aan het licht gekomen en zullen in een
volgend onderzoek zeker worden meegenomen.
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BIJLAGE 1

Overzicht straten en huisnummers doelgroep 55-plussers Amerongen

Straat en huisnummer
Zandvoort
1
2
Holleweg
1
Burgr H vd Boschstr 5
39
65
101
119A
2
24
48
88
126
Nederstraat
1
33
Drostestraat
1
4A
Dorpshuisplein
1
Hof
3
Imminkstraat
1
Gasthuisstraat
1
Donkerestraat
1
2A
28
Van R. Ginckellaan 1
6
Rijnstraat
1
10
Overstraat
1
33
Overstraat
53
14
32
Utrechtsestraatweg 1
25
53
12
34
Bentinckhof
2
28
Kon.Wilhelminaweg 39
10
34J
52
72
96
De Kievit
1
6
De Oude Wei
1
10
De Del
1
Tabakslaan
1
27
18
Imkerlaan
1
Apergelaan
1
8
De Breelaan
2
Jachtlaan
1
10
Koenestraat
84
110
Dom. Keppellaan

Royenstein
Boslaan
In de West

2
28
54
24
45
46
2
20

7
4
3
9
41
67
101A
119B
6
26
56
90
130
3
35
3
6
2
9
3
5
5
4
30
3
8
3
12
5
35
55
16
34
3
27
55
14
36
4

9
6

11
12

13
14

15
16

23
18

25
20

27
22

29
24

31
26

33
28

30

11
41A
69
103
121
8
28
58
92
132
5
2
19
6A
4
9A
5
9
7
6
32
3A
10
5
14
7
37A
57
18B
34A
5
29
57
14A
38
6

13
43
73
103A
121A
10
30
60
94
134
7
6
21
8
6
11
13
11
9
8
34
5
12
7

15
45
77
105
121B
12
32
64
96
136
9
10
23
12

17
47
79
105A
123
14
34
66
98

23
51
79A
107
123A
16
36
72
108

25
53
81
109
125
18
38
74
110

27
55
81A
111
127
18A
40
76
110A

31
59
83
113

33
61
85
115

35
63
97
117

37
63A
99
119

18B
44A
78
112

18C
44B
80
116

20
44C
82
118

22
44D
86
122

11
14
23A
14

13
16
25
20

17
24
27
22

19
26
31

21

25

27

31

35

2

2A

4

2
15
2
11
10
36
7
14
9

4
2
4
15
12
38
7A
16
11

4
6
17
14
40
9
18
13

6
8
19
16

8
10
21
18

8A
16
23
20

22
25
22

27
24

2
26

11
20
15

13

15

17

19

21

17

19

4

6

8

13
37B
59
20
36
7
31
59
16
40
8

15
37C
61
22
38
9
33
59A
18
42
10

17
37D
65
24A
40
11
35
61
20
44
12

19
39
67
26
42
13
37
63
22
46
14

21
41
67A
28
46
17
41
4
24
48
16

23A
43
2
28A
48
17A
43
6A
26
50
18

25
45
6
30
50
19
45
6B
26A
54
20

27
47
8
30A
58
19A
47
6C
28

29
49
10
30B
60
21
49
8
30

31
51
12
30C

22

24

26

41
12
36
52A
74
98
3
10
3
12
3
3
2
20
3
3
10
4
3
12
86
112

43
12A
38
58
76
100
5

45
14
38A
60
78
102
7

47
16
40
62A
78A
104
9

49
20
40A
62B
80
106
11

51
22
42
62C
82
108
13

53
24
44
64
84

55
26
46
64A
86

57
28
48
64B
88

61
50
66
90

6
34E
50A
68
92

8
34H
50B
70
94

15

17

19

21

23

25

5
14
5
5
2A
22
2
5

7
16
7
7
4
24
4
7

9
18
9
9
4A
26
6
9

11

13

15

17

2

4

6

8

11
11
6
28
8
11

13
13
6A

15
15
8

17
17
8A

19
19
10

21
21
12

23
14

25
16

10
13

12
15

14
17

16
19

2

4

6

3
5
14
88
114

5
7
16
90
65

7
9
18
92
67

9
11
20
94
69

11
13
22
96
73

13
15
24
98
75

15
17
26
100
77

17
2

4

6

8

102
81

104
83

106
85

108
87

4
30
56
26
47
48
4
22

6
32
58
28
49

8
34
60
30
51

10
36
62
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BIJLAGE 2

Enquête woonwensen Amerongen

Enquête woonwensen Amerongen
Op 3 juni ontving u een brief met de aankondiging van een enquête die wordt gehouden
door de Stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH). Hierbij ontvangt u deze
enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pelle Elzinga, student Planologie aan de
Hogeschool Saxion te Deventer.
Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van de enquête. Het ingevulde formulier wordt
bij u thuis opgehaald door Pelle Elzinga. U kunt eventueel ook de portvrije antwoordenvelop
gebruiken.
Voor eventuele vragen of opmerkingen over het onderzoek kunt u contact opnemen met
Pelle Elzinga op telefoonnummer 06-29605824.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting CBWH,
Marjolijn Fernhout en Harm Jan Korthals Altes

Vraag 1: Met hoeveel personen woont u in uw huidige woning?
……………. Personen

Vraag 2: Wat is uw leeftijd?
…………………. Jaar
Leeftijd van uw eventuele partner: …………………. Jaar

Vraag 3: Woont u momenteel in een huurwoning of een koopwoning?
o
o

Huurwoning
Koopwoning

Vraag 4: Bent u tevreden over uw huidige woonomgeving?
o
Ja: Kunt u aspecten noemen waar u tevreden over bent?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Deels:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Nee: Kunt u aspecten noemen waar u ontevreden over bent?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Vraag 5: Bent u tevreden over uw huidige woning?
o
Ja: Kunt u aspecten noemen waar u tevreden over bent??
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Deels:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Nee: Kunt u aspecten noemen waar u ontevreden over bent?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vraag 6: Wat zouden in de toekomst knelpunten kunnen zijn in uw woning
en/of woonomgeving als u ouder wordt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____

Vraag 7: Wat zou voor u een reden zijn om te verhuizen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o
Om gelijkvloers te gaan wonen (zonder trappen en drempels)
o
Een kleiner huis
o
Dichter bij mijn kinderen gaan wonen
o
Als mijn partner of ikzelf minder mobiel wordt
o
Omdat ik mij onprettig voel in mijn buurt
o
Om dicht bij mensen te wonen die op mij letten
o
Als ik zorg nodig heb
o
Om eenzaamheid tegen te gaan / niet alleen te zijn
o
Meer tussen leeftijdsgenoten te gaan wonen
o
Financiële redenen
o
Anders, namelijk:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vraag 8: Heeft u interesse in Centraal Wonen als woonvorm?
Centraal Wonen is een vorm van groepswonen waarbij de bewoners ervoor kiezen om naast
hun eigen woning een aantal voorzieningen met elkaar te delen en gezamenlijk
verantwoordelijk te zijn voor de woonomgeving.
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De prijzen voor de huurappartementen die in Amerongen gerealiseerd kunnen worden,
eventueel in Centraal Wonen vorm, zullen tussen €750 en €900 p/m liggen, exclusief
servicekosten (vrije sector huur).
Als U dit leest, heeft u dan interesse om verder te praten over het wonen in een dergelijke
woonvorm?
o
Ja, ga door naar vraag 10
o
Nee, ga door naar vraag 9

Vraag 9: Bij de voorgaande vraag heeft u aangegeven dat u geen interesse
heeft voor het wonen in de beoogde Centraal Wonen groep. Wat is hiervan
de reden?
o
Wel interesse, maar ik vind de huurprijs te hoog -> ga door naar vraag 11
o
Het Centraal Wonen concept spreekt mij niet aan *
o
Ik denk voorlopig niet aan verhuizen *
o
Anders, namelijk *:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
*Bedankt voor het invullen van de vragenlijst tot zover. U hoeft de overige vragen niet meer
in te vullen. Gaat u nu naar de slotregel op de laatste pagina.

Vraag 10: Heeft u voorkeur voor een locatie binnen Amerongen?
o
o
o

Ja, graag ten noorden van de Koningin Wilhelminaweg
Ja, graag ten zuiden van de Koningin Wilhelminaweg.
Geen voorkeur

Vraag 11: Wat lijkt u aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o
Gezelschap van anderen
o
Samen activiteiten ondernemen
o
Elkaar onderling hulp bieden
o
Samen zorg inkopen
o
Iets anders, namelijk:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

69

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen

Vraag 12: Welke voorzieningen die in een regulier appartementengebouw
doorgaans ontbreken hebben voor u wel een toegevoegde waarde?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o

Gemeenschappelijke (woon)keuken
Gemeenschappelijke huiskamer
Gemeenschappelijke logeerkamer(s)
Gemeenschappelijke berging of fietsenstalling
Gemeenschappelijke (binnen)tuin
(Buiten)speelplek voor (klein)kinderen
Iets anders, namelijk: ___________________________________

Vraag 13: Wilt u nog aanvullende opmerkingen maken? Benut u hiervoor
dan s.v.p. de onderstaande ruimte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vraag 14: Heeft u interesse om verder te praten over Centraal Wonen?
Als vervolg op deze enquête worden door de stichting CBWH huiskamergesprekken
georganiseerd met mensen die interesse hebben voor het concept Centraal Wonen. In deze
gesprekken gaan we kijken hoe het Centraal Wonen project in Amerongen er uit kan komen
te zien . U kunt hieronder aangeven of u aan deze gesprekken deel wilt nemen en/ of op de
hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van het onderzoek.
o
o
o

Ik wil deelnemen aan de huiskamergesprekken (*)
Ik wil op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek (*)
Ik wil geen van beide

(*) Vult u hieronder a.u.b. uw gegevens in.
Naam: _______________________________________________
Adres: _________________________________________________
Postcode: ___________________Amerongen
Telefoonnummer: _____________________________________________
Email-adres: _____________________________________________

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Het formulier wordt bij
u thuis opgehaald. Ook kunt u eventueel gebruik maken van de portvrije
antwoordenvelop. Wij willen u in dat geval verzoeken de enquête uiterlijk
maandag 15 juni 2015 te retourneren.
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BIJLAGE 3

Vragenlijst referentiegroepen

INLEIDING
Als student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogeschool IJselland te Deventer
voer ik, op verzoek van de Stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug, als afstudeeropdracht
een onderzoek uit naar de interesse onder de 65-plussers van Amerongen, voor Centraal Wonen in
de wijk Allemanswaard te Amerongen.
Bij bestudering van internet komt uw woongroep voor mij als zeer interessant naar voren. Hierbij
heb ik gekeken naar de mogelijke raakvlakken.
Wilt u mij helpen met mijn afstudeeropdracht, onderstaande vragenlijst invullen en aan mij retour
zenden per mail? Zou u dit uiterlijk 10 juni 2015 willen doen?
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.
Deventer, 3 juni 2015
Pelle Elzinga
Telefoon: 06-29605824
pelle.elzinga@gmail.com
VRAGENLIJST REFERENTIEPROJECTEN
Sedert wanneer bestaat uw woonvorm?
Betreft het huur- of koopwoningen?
Indien huurwoningen: bedraagt de huur per
maand meer dan de huurtoeslaggrens? (voor
2015: € 710,68 exclusief servicekosten)
Welke ervaringen heeft u opgedaan in de
opstartfase?
Welke ervaringen heeft u opgedaan in de
bouwfase?
Welke ervaringen heeft u opgedaan in de
periode dat er nu gewoond wordt?
Welke positieve punten zijn er t.a.v. Centraal
Wonen voor 65-plussers?
Welke positieve punten zijn er t.a.v. Centraal
Wonen in uw woongroep?
Welke negatieve punten zijn er t.a.v. Centraal
Wonen voor 65-plussers?
Welke negatieve punten zijn er t.a.v. Centraal
Wonen in uw woongroep?
Welke drempels zijn er voor 65-plussers om te
verhuizen?
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Hoe kunnen die drempels worden
weggenomen?
Bent u achteraf tevreden met de door u
genomen stappen bij het vormen van uw
woongroep?
Zou u, indien u weer een woongroep zou gaan
vormen, bepaalde dingen anders doen?
Zo ja, welke dan?
Welke aandachtspunten of adviezen heeft u
voor nieuwe Centraal Wonen projecten?
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BIJLAGE 4

Uitgewerkt interview expert Nico van den Dool

Introductie
Voorstellen
Gespreksdoel
Opbouw
Geschatte duur
Waardering deelname
Belang van informatie
Wat gebeurt er met de informatie?
Toestemming vragen voor bandopname
Literatuurstudie
1. Uit literatuurstudie blijkt dat er drie kenmerken zijn die het groepswonen van ouderen
onderscheiden van andere collectieve huisvesting van ouderen (bv aanleunwoningen en serviceflats)
(Kruiswijk en Overbeek 1998):
inspraak
zelfbeheer
verantwoordelijkheid voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Bent u het hier mee eens of spelen er nog meer kenmerken een belangrijke rol?
Antwoord: Er zijn er nog veel meer. Belangrijkste is dat niemand van buiten de groep er iets te
vertellen heeft. BV de woningbouwvereniging moet aanbellen als ze langs komen. Kunnen niet
zomaar meer naar binnen. Bij veranderende regels een actieve houding van de bewoners.
De generatie die nu rond de 60 jaar is is veel actiever dan de wederopbouwgeneratie. En gaat minder
snel in serviceflat.
2. Volgens Werdt (2012) zijn drie factoren bepalend voor het onderscheid tussen verschillende
vormen van gemeenschappelijk wonen. De factoren zijn:
Zelfstandigheid
Gemeenschappelijkheid
Woonduur
Bent u het hier mee eens of spelen er nog meer factoren een belangrijke rol?
Antwoord: Ja deze pijlers geven een belangrijk beeld over welke vorm van gemeenschappelijk wonen
er wordt toegepast.
3. Ten aanzien van het groepswonen zijn er veel verschillende termen. Zo wordt er gesproken over
Centraal Wonen en Gemeenschappelijk Wonen. Kunt u aangeven of er een verschil is en zo ja, wat
het verschil is?
Antwoord: Eigenlijk is de term Gemeenschappelijk wonen de stam, met daaraan een aantal takken.
Deze takken zijn: Centraal wonen, groepswonen, groepswonen voor ouderen en zelfbeheer. Niet waar
deze toevallig aanwezig is. (BV. Studentenhuis). Deze vorm is ook veel tijdelijker.
4. Is er een verschil tussen Centraal Wonen en Groepswonen voor ouderen, behalve dan de
leeftijdscategorie?
Antwoord: Ja, CW heeft verschillende leeftijden en daarnaast is de grootte van de te bouwen
woningen belangrijk. Wanneer er in een project wordt gekozen om voor 3 kamer appartementen te
gaan kan er al geen gezin meer wonen. Fysieke omstandigheden maken dus een belangrijk verschil. In
Haren is een project met een toren sociale huur en markthuur toren. Markt heeft grotere woningen
maar stijl vanbuiten lijkt op elkaar. Dit is een voorbeeld voor sociaal en markt bouwen.
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Ervaringen
5. Wat zijn uw ervaringen op het gebied van Centraal Wonen projecten in het algemeen?
Antwoord: De groep groter krijgen gaat op basis van mond tot mond, begin met een groepje dat een
vereniging opricht. Daarna bijeenkomsten organiseren. Om de bekendheid te vergroten.
6. Wat zijn uw ervaringen op het gebied van Centraal Wonen projecten voor 55-plussers?
Antwoord: Vrouwen zijn vaak meer betrokken bij de oprichting van een project. Mannen zijn vaak
veel conservatiever dan vrouwen. De ervaring leert dat veel groepen er komen doordat een groep met
veel vrouwen erin zich er sterk voor maakt.
7. Welke positieve punten ziet u aan Centraal wonen in het algemeen?
Antwoord: Levendigheid. Contacten, dat zijn de dingen die mensen aanspreken. Wanneer mensen
terug komen van hun vakantie zijn er mensen in de omgeving die naar hun ervaringen kunnen vragen.
Groepen zorgen zelf voor leuke dingen met sinterklaas kerst. Mensen die ouder zijn en nog ‘thuis’
wonen zien zichzelf vaak niet als afhankelijk, maar sociaal afhankelijk zijn veel mensen al snel.
8. Welke positieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: Er is altijd iemand in de buurt die naar je omkijkt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een been
breekt. Zolang iemand in het ‘oude’ huis blijft wonen zullen de kinderen/familieleden vaak van ver
moeten komen om simpele dingen voor diegene te doen. Wanneer je in een woongroep voor ouderen
woont is dit niet aan de orde.
Het past in de ontwikkeling van hofje, rasphuis en nu groepswonen . Meer vrijheid dan vroeger.
9. Welke negatieve punten ziet u aan Centraal wonen in het algemeen?
Antwoord: Onenigheid speelt altijd, onderlinge irritaties blijven aanwezig. ‘Nette’ projecten moet alles
worden uitgesproken, doe dit snel en haal er een professional bij. In sommige situaties kiezen mensen
ervoor om simpelweg niet meer mee te doen aan de groep.
Je levert een klein deel vrijheid in en je moet afwachten wat je er precies voor terug krijgt.
10. Welke negatieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: Zie punten algemeen
11. Wat is volgens u het juiste aantal woningen/appartementen voor Centraal wonen projecten voor
55-plussers?
Antwoord: Er is niet een specifiek aantal woningen te noemen dat een ideaal aantal is. Wel is er bij
kleine projecten(18-25 eenheden) minder kans op gestippeld wonen. Gestippeld wonen is nooit in z'n
geheel af te schermen. Als vereniging kun je afdwingen dat de groep een x aantal weken heeft om
iemand te vinden voor de groep. Als dat niet lukt zegt de belegger of corporatie: wij hebben wel
iemand. En zo is er al gestippeld wonen. Hoe meer mensen door gestippeld wonen niet meedoen aan
de groep, des te hoger zullen de kosten worden voor de deelnemers aan de groep. In het originele
contract staat een bepaalde prijs en doordat het nu meer is kan of wil men het niet betalen.
12. Maakt het verschil of er bij Centraal Wonen sprake is van huur- of koopwoningen?
Antwoord: Op een mix van de twee zitten beleggers niet te wachten. Door gedeeld eigendom kunnen
lastige situaties ontstaan. Maar geef wel in het begin duidelijk aan of het over huur of koop gaat.
Zorg ervoor dat er geen teleurstellingen ontstaan door valse beloftes.
Bij koop zit je met het probleem hoe je omgaat met de verkoop van het huis wanneer de eigenaar
overlijdt. Nabestaanden die zelf er gaan wonen kan een probleem geven. Dat moet worden geregeld,
hier kunnen regels over opgesteld worden. Huur is wat dat betreft makkelijker, maar dan moet je
zaken doen met een belegger. Zij zijn vaak huiverig voor het woord woongroep.
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13. In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Is deze leeftijdsgrens volgens u de
juiste? En waarom wel of niet?
Antwoord: Ik zou geen leeftijdsgrens stellen. Focus op leefstijl en huishoudensamenstelling. Stel dat er
een 40-er is die altijd alleen heeft gewoond en dat ook fijn vind, maar wel aanspraak wil hebben. Zou
je die dan niet in de groep willen. Het is lastig om mensen van 55-60 jaar te trekken voor
groepswonen.
Het is wel goed om te zoeken vanaf 55 jaar. De kans dat je veel jonge mensen trekt is klein.
14. Zijn er voordelen te noemen om voor een andere leeftijdscategorie te gaan bij het zoeken van
geïnteresseerden?
Antwoord: Door geen leeftijdsgrens te stellen kan je beter op zoek gaan naar mensen die qua
levensstijl overeenkomen. Dit kan er voor zorgen dat de groep beter op elkaar is afgestemd en beter
zal functioneren. Doordat het lastig is om jonge deelnemers te vinden zou je eenieder die wel wil
komen moeten omarmen, ongeacht leeftijd.
15. Zijn er bij deze leeftijden ook nadelen te noemen?
Antwoord: Wanneer er wordt gekozen ook jongere mensen te accepteren in de groep bestaat de kans
dat deze mensen nog thuis wonende kinderen hebben. Hoe ga je daar mee om? Is dit toegestaan of
niet. Hou met veel dingen rekening die voor kunnen komen. Meestal komen groepen er wel uit als
dergelijke vraagstukken zich voordoen. Maar er is vaak iemand die zich op de regels beroept, dus zorg
ervoor dat zoveel mogelijk dingen besproken zijn en zijn vastgelegd.
16. Wat zijn volgens u de belangrijkste wensen van 55-plussers voor het wonen in een Centraal
Wonen project?
Antwoord: Dit zal per groep verschillen. Belangrijk is dat mensen geen valse beloften doen over wat
er mogelijk is. Vaak wordt een appartement ingedeeld als gemeenschappelijke ruimte. Wat men wil
hebben zal op details verschillen. Ligt ook aan de rest van het pand. Zijn de woningen groot genoeg,
dan wellicht geen gedeelde slaapkamer.
Er kunnen ook verschillen ontstaan omdat alleenstaanden soms andere wensen hebben dan
echtparen. De samenstelling van de groep kan dus van invloed zijn op de wensen die naar voren
komen.
17. Op welke wijze kan aan deze wensen worden voldaan?
Antwoord: Kan niet altijd, heeft te maken met financiën.
18. Welke drempels zijn er voor 55-plussers om te verhuizen?
Antwoord: Vaak geven de jonge ouderen aan dat men nog niet toe is aan verhuizen. De kinderen zijn
wellicht net de deur uit en men wil niet meteen door in een groep voor ouderen.
19. Hoe kunnen deze drempels volgens u worden weggenomen?
Antwoord: Verzamel mensen die enigszins interesse hebben en neem men mee op excursie naar twee
voorbeeldprojecten die heel erg lijken op wat de bedoeling is met Amerongen. Daar horen mensen de
verhalen van deelnemers aan een woongroep. En ze kunnen met eigen ogen zien wat het echt inhoud
het wonen in een woongroep.
20. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de opstartfase?
Antwoord: De groep heeft een ervaringsdeskundig nodig die een commitment met de groep aangaat
tot oplevering van het project. Er zullen nu eenmaal momenten in het traject komen dat de groep het
even niet meer ziet zitten en het is van groot belang dat er dan op dat moment iemand bij de
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vereniging betrokken is die de groep weer weet te motiveren en over het vervelende moment weet
heen te zetten.
Naast het snel opricht van het bestuur van de woongroep is het verstandig om een klankbordgroep op
te richten. Deze zorgt voor continuïteit. Komt maandelijks bijeen. Eén van de eerste dingen die
gemaakt wordt door de klankbordgroep is een project ontwikkel notitie. Hierin staat beschreven hoe
het er project eruit komt te zien. Ruimtelijke dingen. Met dit document kun je naar een gemeente of
ontwikkelaar.
In de klankbordgroep worden ook duidelijke randvoorwaarden opgesteld die gaan gelden bij de
woongroep.
Door bij andere groepen te gaan kijken kunnen ervaringen worden gedeeld.
21. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de woonfase?
Antwoord: Zorg ervoor dat er tijdens het wonen altijd een gedifferentieerde groep mensen is. Let op
leeftijden en alleenstaanden en ouderen. Kijk ook naar geslacht. Let ook op welke bagage mensen
meenemen. Wat is hun achtergrond en wat kunnen ze voor de groep betekenen. Ga bij het bepalen
wie er in komt niet alleen uit van onderbuik gevoel, maar ga hier zakelijk mee om.
Aandachtspunten/adviezen
Welke aandachtspunten/adviezen heeft u op het gebied van Centraal Wonen projecten voor 55plussers?
Antwoord: Maak duidelijke afspraken, zorg voor een gedifferentieerde groep.

Afsluiting
Kort samenvatten
Bedanken voor de medewerking
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BIJLAGE 5

Uitgewerkte gespreksformulieren interview referentiegroepen

Uitgewerkt gespreksformulier interview referentiegroep De Wiekslag Dronten
Introductie
Voorstellen
Gespreksdoel
Opbouw
Geschatte duur
Waardering deelname
Belang van informatie
Wat gebeurt er met de informatie?
Toestemming vragen voor bandopname
Literatuurstudie
1. Uit literatuurstudie blijkt dat er drie kenmerken zijn die het groepswonen van ouderen
onderscheiden van andere collectieve huisvesting van ouderen (bv aanleunwoningen en
serviceflats) (Kruiswijk en Overbeek 1998):
 inspraak
 zelfbeheer
 verantwoordelijkheid voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Bent u het hier mee eens of spelen er nog meer kenmerken een belangrijke rol?
Antwoord: Ja, deze drie pijlers zijn de belangrijkste kenmerken van het groepswonen voor ouderen.
Het is heel fijn om zelf te kunnen beslissen hoe de groep gerund wordt. Het is prettig te weten dat
er mensen in de buurt zijn die naar elkaar omkijken
Algemeen
2. Wat is volgens u het juiste aantal woningen/appartementen voor Centraal wonen projecten
voor 55-plussers?
Antwoord: Er valt niet te zeggen wat een goede grootte is, dat zal per project verschillen. Wij zijn
blij met de grootte van 24 woningen, waar het mogelijk is om als echtpaar of alleen te wonen.
Genoeg mensen om alle taken te verdelen, maar ook niet te veel, zodat iedereen elkaar best goed
kent. Op dit moment is de verdeling van alleenstaanden en echtparen ongeveer gelijk en dat is
prima. Al zal het ook niet uitmaken als het voornamelijk echtparen zijn. Pas wanneer er veel
alleenstaanden wonen zal goed opgelet worden dat dit niet alleen vrouwen of mannen zijn.
3. Maakt het verschil of er bij Centraal Wonen sprake is van huur- of koopwoningen?
Antwoord: Ja, dit maakt zeker verschil. De mensen die als eerste het idee hadden om samen te
gaan groepswonen in Dronten wilden eerst kopen. Na gesprekken met een ervaringsdeskundige en
een notaris werd duidelijk dat dit ten eerste heel duur zou worden, en ten tweede zou het in
problemen kunnen geven wanneer iemand om wat voor reden dan ook de woongroep uit zou gaan.
Wie mag de woning dan kopen? Past diegene wel in de groep? Wil diegene wel zijn/haar steentje
bijdragen in de groep? Door te kiezen voor huur kan worden gewerkt met een ‘ballotage’
commissie om op deze manier zelf invloed te hebben op de samenstelling en dus de continuïteit
van de groep.
4. Bij uw woongroep zijn de huurprijzen onder de huurtoeslaggrens, in Amerongen is het plan
woningen te verhuren boven de huurtoeslaggrens. Denkt u dat dit een verschil geeft met
betrekking tot de woonervaring?
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Antwoord: Nee maar het is zonde om alleen woningen voor 1 groep mensen aan te bieden. Wij
wilden graag een combinatie van sociaal en vrije sector, maar de woningbouwvereniging wilde dit
niet. Dit beperkt ons in de mensen die hier mogen komen wonen.
Ervaringen
5. Welke positieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: De activiteitencommissie van de woongroep zorgt voor veel uitstapjes. Daarnaast wordt
er een kerstdiner, paasbrunch en jaarlijkse barbecue gehouden. Mensen staan voor elkaar klaar als
iemand tijdelijk hulp nodig heeft met dagelijkse dingen. Het is fijn te weten dat mensen klaar zullen
staan als het nodig is.
6. Welke negatieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: Er wordt nog wel eens geroddeld in de woongroep maar dit zal ik de meeste buurten
waar mensen veel contact met elkaar hebben wel gebeuren dus het is niet heel speciaal. Doordat
de groep vrij close is, is het wel makkelijker om elkaar hierop aan te spreken.
Leeftijdscategorieën
7. In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd van
deze doelgroep?
Antwoord: Bij ons mag men zich inschrijven vanaf 50 jaar. Ik denk niet dat het veel uitmaakt of je
start van 50+ of 55+. Het zal lastig zijn en blijven om van deze jonge generatie genoeg
geïnteresseerden te bewegen in een woongroep te gaan wonen.
8. Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Het beste is het om een gedifferentieerde groep te hebben waarin verschillende
leeftijden zijn vertegenwoordig.
9. Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Te veel ouderen zorgt ervoor dat het moeilijk is om alle taken te doen in de woongroep.
Wensen en drempels
10. Wat zijn volgens u de belangrijkste wensen van 55-plussers voor het wonen in een Centraal
Wonen project?
Antwoord: Valt niet algemeen te zeggen.
11. Kan aan al die wensen worden voldaan?
Antwoord: Niet aan alle wensen kan worden voldaan. Financiën zijn hiervan meestal de reden.
12. Welke drempels zijn er voor 55-plussers om te verhuizen?
Antwoord: De meeste reacties van 50+ of 55+ op de vraag of ze in een woongroep voor ouderen
willen wonen is dat men nog alles kan en dus nog geen behoefte heeft om te verhuizen. Het
verhuizen geeft bij veel mensen de gedachte dat ze naar hun laatste woning verhuizen en dus aan
zichzelf toegeven dat ze in de laatste fase van hun leven komen. Dit erkennen is voor veel mensen
heel moeilijk. Hier ligt natuurlijk het spanningsveld, want zodra men niet meer alles kan en zelf
graag naar de groep wil verhuizen willen wij ze niet meer erbij, omdat ze niet genoeg kunnen
betekenen voor de groep. Het is dus van belang om mensen in te laten zien dat het verstandig is om
vooruit te denken. Dit is lastig.
13. Hoe kunnen deze drempels volgens u worden weggenomen?
Antwoord: Dit kan eigenlijk alleen door de positieve punten van het groepswonen te presenteren en
duidelijk maken aan 55+ers dat niet alles is gedeeld en privacy een groot deel uitmaakt van het
concept.
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Verschillende fasen
14. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de opstartfase?
Antwoord: Een grote wachtlijst met geïnteresseerden opstellen. Bij ons is gebleken dat mensen die
geïnteresseerd waren toch nog afhaakten op het moment dat er getekend kon worden om een
woning te betrekken. Meest gehoorde redenen hiervoor waren: Eigen huis niet verkocht en voel me
toch nog te jong om te verhuizen.
15. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de bouwfase?
Antwoord: Opletten dat aan praktische zaken wordt gedacht. Doordat ons gebouw met
scootmobiel te betreden moet zijn is het goed dat er bijvoorbeeld bij de lift extra knoppen worden
aangebracht die vanuit een scootmobiel/ rolstoel te bedienen zijn. Door goed op te letten tijdens de
bouwfase is dit uiteindelijk gebeurd.
16. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de woonfase?
Antwoord: Het opstellen van een huishoudelijk reglement is essentieel. Hiermee heeft het bestuur
altijd een document waarop men terug kan vallen als er dingen niet goed lopen in de groep. Niet
alles moet via commissies lopen. Mensen moeten de vrije hand hebben om kleine initiatieven
gewoon uit te voeren. Zo heeft een dame bij ons aangegeven dat ze graag bloemen op tafel wil
hebben in de gemeenschappelijke ruimte. Prima, ga het maar regelen dit zijn geen zaken waar het
bestuur over moet beslissen.
Aandachtspunten/adviezen
17. Welke aandachtspunten/adviezen heeft u op het gebied van Centraal Wonen projecten voor
55-plussers?
Antwoord: Zorg ervoor dat de selectieprocedure van toekomstige bewoners goed in elkaar zit. Laat
als het even kan niet zomaar iedereen toe tot de groep. Mensen vertellen bij een intake gesprek
vaak de antwoorden die gewenst zijn. Kijk of je erachter kan komen of iemand het echt meent. Bij
ons hebben veel mensen aangegeven groene vingers te hebben, maar het onderhoud van de tuin
ligt eigenlijk alleen bij de bewoners van de onderste woonlaag.
Let bij het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte op de akoestiek. Kan veel geluidsoverlast
geven als de hele groep in een ruimte bijeen is. Daarnaast geen stoel en met een stoffen bekleding,
ouderen kunnen incontinent worden en dan kan de stoel wel weg.
18. Welke tips kunt u geven voor het vergroten van de groep geïnteresseerden voor de
woongroep? Antwoord: Zorg voor bekendheid van de groep. De woningbouwvereniging heeft een
folder liggen op het kantoor, omroep Flevoland heeft een item gemaakt, plaatselijke krant af en toe
laten schrijven over activiteiten probeer met de politiek in de gemeente in contact te komen.

Afsluiting
Kort samenvatten
Bedanken voor de medewerking
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Uitgewerkt gespreksformulier interview referentiegroep Woonwaard Zaltbommel
Introductie
Voorstellen
Gespreksdoel
Opbouw
Geschatte duur
Waardering deelname
Belang van informatie
Wat gebeurt er met de informatie?
Toestemming vragen voor bandopname
Literatuurstudie
1. Uit literatuurstudie blijkt dat er drie kenmerken zijn die het groepswonen van ouderen
onderscheiden van andere collectieve huisvesting van ouderen (bv aanleunwoningen en
serviceflats) (Kruiswijk en Overbeek 1998):
 inspraak
 zelfbeheer
 verantwoordelijkheid voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Bent u het hier mee eens of spelen er nog meer kenmerken een belangrijke rol?
Antwoord: Ja dit zijn wel de belangrijkste punten. Zelfbeheer noemen wij zelfredzaamheid. En
verantwoordelijkheid is omzien naar elkaar. Voor de alleenstaanden is er een telefooncirkel. Zij
bellen elkaar elke ochtend om te kijken of iedereen weer goed is opgestaan.
Algemeen
2. Wat is volgens u het juiste aantal woningen/appartementen voor Centraal wonen projecten
voor 55-plussers?
Antwoord: Er is niet een perfect aantal te noemen. Het is bij ons in ieder geval qua echtparen en
alleenstaanden redelijk goed verdeeld. 60-40 % ongeveer. De mix hiervan is prima. Er is nooit iets
over gezegd dat het een probleem zou zijn. Van de alleenstaanden is de verdeling man-vrouw ook
ongeveer 50/50 dus dat is goed.
3. Maakt het verschil of er bij Centraal Wonen sprake is van huur- of koopwoningen?
Antwoord: Een mix was volgens de notaris heel onhandig. Bij half om half zou de woningcorporatie
meteen 50% van de stemmen hebben. Dat zou problemen kunnen geven.
4. Bij uw woongroep zijn de huurprijzen onder de huurtoeslaggrens, in Amerongen is het plan
woningen te verhuren boven de huurtoeslaggrens. Denkt u dat dit een verschil geeft met
betrekking tot de woonervaring?
Antwoord: Twee van onze woningen zijn sociale huur. Het zal geen andere ervaring geven, bij ons
was het geen probleem om genoeg mensen te vinden in de vrije sector.
Ervaringen
5. Welke positieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: We kijken naar elkaar om. Elke ochtend hebben de alleenstaanden een belcirkel om te
kijken of iedereen goed is opgestaan. We brengen elkaar naar het ziekenhuis als dat nodig is. Doen
een boodschapje als iemand dat even niet kan.
Aanspraak, geen vereenzaming. 4 middagen een inloopmogelijkheid. Vele activiteiten met elkaar.
Er is een commissie en spontane ideeën zijn ook welkom.
6. Welke negatieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
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Antwoord: Mix van interesses kan spanning opleren. In onze groep moeten we waken dat een
bepaald aantal mensen die een groepje vormen hun ideeën doordrukt op de hele groep. Een aantal
mensen komt al bijna niet meer in de gemeenschappelijke ruimte. Het ‘probleem’ is ook niet
bespreekbaar omdat er niet erkend wordt dat het er is. Het is nog niet erg, maar men voelt dat het
wel sluimert.
Leeftijdscategorieën
7. In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd van
deze doelgroep?
Antwoord: Op zich goed, wij zijn ook op zoek naar 55+ maar komen bijna nooit mensen onder 65
die zich aanmelden. Wij denken er nu over om jongeren een voorkeurspositie te geven op de
wachtlijst. Hierbij zal ook worden gekeken naar de vitaliteit.
8. Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Er valt niet over leeftijdsgroepen specifiek iets te zeggen . Vitaliteit is een stuk
belangrijker. Ouderen kunnen misschien nog vitaler zijn dan mensen die jonger zijn. Je zou niet
moeten oordelen op leeftijd maar op vitaliteit.
9. Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Zie vorige antwoord.
Wensen en drempels
10. Wat zijn volgens u de belangrijkste wensen van 55-plussers voor het wonen in een Centraal
Wonen project?
Antwoord: Zal voor elke groep anders zijn. Valt niet in het algemeen te stellen.
11. Kan aan al die wensen worden voldaan?
Antwoord: Nee, kosten is een erg groot probleem. Veel dingen die gewenst zijn kunnen door de
kosten niet worden gerealiseerd.
12. Welke drempels zijn er voor 55-plussers om te verhuizen?
Antwoord: Mensen voelen zich nog te jong om in een dergelijk project te gaan wonen. Dit is lastig.
13. Hoe kunnen deze drempels volgens u worden weggenomen?
Antwoord: Mensen meer informeren over wat het groepswonen precies is en wat er van mensen
wordt verwacht.

Verschillende fasen
14. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de opstartfase?
Antwoord: Niet bij geweest, weet ik niet. Wel is gebleken dat er een grote groep mensen was die
interesse hadden om te komen wonen. Maar toen er uiteindelijk getekend moest worden vielen er
toch een aantal huishoudens af. Zorg er dus voor dat er een grote voorraad van geïnteresseerden is
zodat bij het afhaken van 1 er niet meteen een probleem is voor het vullen van de groep.
Zorg voor een samenstelling met een goede verdeling tussen verschillende leeftijden zodat de
vitaliteit blijft. Aanwas van jongere ouderen geeft een positieve impuls.
15. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de bouwfase?
Antwoord: Er is een bouwcommissie geweest, elke maand kwam de groep bij elkaar om te
vergaderen over het plan van eisen. Die door de commissie met de bouwer werd overlegd.
16. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de woonfase?
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Antwoord: Maak afspraken. Zelfs dan is het lastig. Mensen blijven toch in hun eigen manieren
hangen en dan is het soms lastig dat te accepteren. Door regels op te stellen is er in ieder geval een
document waarop terug te vallen is.
Aandachtspunten/adviezen
17. Welke aandachtspunten/adviezen heeft u op het gebied van Centraal Wonen projecten voor
55-plussers?
Antwoord: Betrek een woningcorporatie, zij hebben financiële mogelijkheden. Zorg voor een
introductiecommissie om zo een gemêleerd gezelschap te krijgen. Maar wel met een gedeelde
interesse. Dit zorgt voor een hechtere groep.
18. Welke tips kunt u geven voor het vergroten van de groep geïnteresseerden voor de
woongroep?
Antwoord: Via een vergadering van de ANBO is bekendheid gegeven aan een initiatief voor de
Woonwaard. Elk jaar is er een open dag, burendag en een pr-commissie. LVGO blad. Schrijven in de
krant. Op deze manieren proberen we jongere mensen te benaderen.
Kan niet echt tips geven over hoe er meer mensen te werven zijn. Op dit moment is het voor ons
ook lastig om mensen te vinden. Via open dagen en artikelen in de krant is bekendheid aan de
groep gegeven. Zo hebben mensen van de groep gehoord

Afsluiting
Kort samenvatten
Bedanken voor de medewerking
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Uitgewerkt gespreksformulier interview referentiegroep Zwanenpoort Varsseveld
Introductie
Voorstellen
Gespreksdoel
Opbouw
Geschatte duur
Waardering deelname
Belang van informatie
Wat gebeurt er met de informatie?
Toestemming vragen voor bandopname
Literatuurstudie
1. Uit literatuurstudie blijkt dat er drie kenmerken zijn die het groepswonen van ouderen
onderscheiden van andere collectieve huisvesting van ouderen (bv aanleunwoningen en
serviceflats) (Kruiswijk en Overbeek 1998):
 inspraak
 zelfbeheer
 verantwoordelijkheid voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Bent u het hier mee eens of spelen er nog meer kenmerken een belangrijke rol?
Antwoord: Ja, dat zijn wel de belangrijkste punten die van belang zijn bij het Groepswonen van
ouderen.
Algemeen
2. Wat is volgens u het juiste aantal woningen/appartementen voor Centraal wonen projecten
voor 55-plussers?
Antwoord: Er valt niet te zeggen wat een perfect aantal woningen is. De groep van ons bestaat uit
20 woningen. Onze ervaring is dat dit een goede grootte van de groep is. We denken dat wanneer
de groep kleiner zou zijn er wellicht problemen kunnen zijn dat mensen die niet goed met elkaar op
kunnen schieten gedwongen zijn met elkaar om te gaan simpelweg omdat er niet meer bewoners
zijn. Als de groep veel groter zou zijn is er de kans dat de groep niet homogeen zal zijn.
3. Maakt het verschil of er bij Centraal Wonen sprake is van huur- of koopwoningen?
Antwoord: Hier hebben wij geen ervaring mee, maar het zou niet uit moeten maken.
4. Bij uw woongroep zijn de huurprijzen onder de huurtoeslaggrens, in Amerongen is het plan
woningen te verhuren boven de huurtoeslaggrens. Denkt u dat dit een verschil geeft met
betrekking tot de woonervaring?
Antwoord: Niet met de woonervaring. Het is wel lastig dat wanneer een deel voor een hoge prijs
wordt verhuurd en deze vrij komt er maar een beperkte groep mensen de woning kan betalen.
Hierdoor kan het lastig zijn om woningen te vullen met bewoners die goed in de groep passen.
Ervaringen
5. Welke positieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: Het voor elkaar klaar staan en samen dingen doen

6. Welke negatieve punten ziet u aan Centraal wonen voor 55-plussers?
Antwoord: We zijn heel tevreden over het wonen in de groep.
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Leeftijdscategorieën
7. In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd van
deze doelgroep?
Antwoord: Op zich een goede leeftijd, hier zijn we zelf ook mee begonnen. Inmiddels hebben wij
onze grens voor aanmelding verlaagd naar 50+. We hopen hiermee meer jonge mensen aan te
trekken zodat de groep in z’n geheel jonger wordt. We merken dat de groep op dit moment in het
geheel vergrijst. Om te voorkomen dat de groep straks niet goed meer kan functioneren willen we
een aantal jonge mensen op de wachtlijst hebben om in te passen wanneer een woning vrij komt.
We hebben het ideaal dat 1/3 van de groep valt in de categorie 50-64, 1/3 in de groep 65-74 en 1/3
in de groep 75+.
8. Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Door een mix van de leeftijdsgroepen blijft de groep dynamisch. Van jonge deelnemers
mag verwacht worden dat men nog vitaler is. Dit is goed voor activiteiten en uitjes.
9. Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen en welke leeftijden zijn dat dan?
Antwoord: Een nadeel van een te oude groep kan zijn dat het aantal uitjes en activiteiten afneemt.
Wensen en drempels
10. Wat zijn volgens u de belangrijkste wensen van 55-plussers voor het wonen in een Centraal
Wonen project?
Antwoord: Er valt niet een aantal belangrijkste wensen te formuleren, zal per groep verschillen. Wij
hebben bij het oprichten van onze groep een enquête gegeven aan iedere geïnteresseerde. Hiermee
hebben we een overzicht gekregen van alle wensen die er waren. Dit is voorgelegd door de
bouwcommissie aan de woningbouwvereniging.
11. Kan aan al die wensen worden voldaan?
Antwoord: In samenspraak met de woningbouwvereniging is vervolgens besloten welke wensen wel
gerealiseerd konden worden. Dingen die niet gerealiseerd konden worden waren (bijna altijd) te
duur.
12. Welke drempels zijn er voor 55-plussers om te verhuizen?
Antwoord: Er wordt vaak aangegeven dat men te jong is om naar een groep te verhuizen. Pas
wanneer één van het echtpaar minder mobiel wordt wil men vaak verhuizen.
13. Hoe kunnen deze drempels volgens u worden weggenomen?
Antwoord: Door mensen goed voor te lichten wat de woongroep inhoud. Er bestaat onder veel
mensen een verkeerd beeld over wat het precies inhoud. Mensen denken dat alles samen gedaan
moet worden en dat je overal aan mee moet doen. Mensen denken dat je geen privacy en tijd voor
jezelf hebt. Dit is vaak een probleem omdat het een drempel is voor mensen om te verhuizen. Hoe
meer mensen weten van en over het groepswonen zullen wellicht meer mensen geïnteresseerd zijn.
Verschillende fasen
14. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de opstartfase?
Antwoord: Wij hebben in de opstartfase al veel uitjes en koffiemomenten georganiseerd dit had als
doel om als groep al vaak bij elkaar te komen en elkaar leren kennen. We kunnen zeggen dat dit
een positief effect heeft gehad op het functioneren en de hechtheid van onze groep. Daarnaast
hebben we een deskundige betrokken bij het organiseren van de groep. Dit was zeer waardevol.
15. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de bouwfase?
Antwoord: Zorg dat een bouwcommissie is die als vertegenwoordiging van de groep communiceert
met de ontwikkelaar en bouwer. Zij kunnen zo controleren of alles volgens plan verloopt.
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16. Waar moet men bij Centraal Wonen projecten rekening mee houden in de woonfase?
Antwoord: Zorg voor een duidelijk huishoudelijk reglement. Het geeft duidelijkheid aan de
bewoners over wat er van iedereen wordt verwacht. Geef iedereen tijd voor een
gewenningsperiode. Voor veel mensen zal het even wennen zijn in een groep voor men hun draai
hebben gevonden.
Aandachtspunten/adviezen
17. Welke aandachtspunten/adviezen heeft u op het gebied van Centraal Wonen projecten voor
55-plussers?
Antwoord: We hebben via kennissen andere groepen bezocht. In één groep was niet het hele pand
voor de woongroep en woonden de mensen gestippeld in het pand. Dit was niet succesvol, het
zorgt voor weinig eenheid in de groep. Ook een groep waarbij in het pand ruimte is voor gezinnen
met kinderen geen succes. Geen homogene groep. Zorg voor een goede ballotagecommissie.
Inrichting van de gemeenschappelijke ruimte aanpassen aan grote groep waarbij vaak hard wordt
gepraat. Zorg voor dempend materiaal.
18. Welke tips kunt u geven voor het vergroten van de groep geïnteresseerden voor de
woongroep?
Antwoord: Zorg voor bekendheid bij een grote groep mensen.

Afsluiting
Kort samenvatten
Bedanken voor de medewerking

85

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen
BIJLAGE 6

Uitgewerkte interviews 5 geïnterviewde 55-plussers

Uitgewerkt gespreksformulier geïnteresseerde nummer 1
Introductie
 Voorstellen
 Gespreksdoel
 Opbouw
 Geschatte duur
 Waardering deelname
 Belang van informatie
 Wat gebeurt er met de informatie?
 Toestemming vragen voor bandopname
 Korte uitleg stand van zaken van het onderzoek

Kern: er zijn verschillende onderwerpen
 Locatie
o Heeft u voorkeur om in Amerongen te blijven wonen?
Niet persé, we willen wel in ieder geval in midden Nederland blijven wonen. Heel misschien
Wageningen, omdat dit een grotere plaats is met meer voorzieningen en er is meer te doen
o Zo ja, waar in Amerongen?
Nog niet over nagedacht.
o Zo nee, in welke woonplaats dan?
Wageningen
o Heeft u daar een locatie op het oog?
Nee dat nog niet
o

Wat ziet u als voordelen van de locatie Allemanswaard?
Ik zie voor die locatie niet veel voordelen. Ik weet niet of ik voor de groep zou kiezen als dit in
Allemanswaard zal komen. Dat de Jumbo dichtbij ligt is wel handig, maar boodschappen
kunnen tegenwoordig ook bezorgd worden.
o Wat ziet u als nadelen van de locatie Allemanswaard?
Erg dicht bebouwd, veel mensen op elkaar, de Koenestraat is erg druk. Slechte stoepen in de
omgeving dus lopen evt. met een rollator gaat lastig. De plannen van Allemanswaard zijn
voor mij te massaal. Ik zou liever in een groep van ongeveer 6 huishoudens wonen.
o Hoe kunnen die nadelen worden weggenomen?
Niet
o

Heeft u voorkeur om te gaan wonen op andere locaties in Amerongen?
ja
o Zo ja, welke locaties zijn dit dan?
Oude gemeentehuis van Amerongen, de oude bibliotheek van Amerongen of op het
dorpshuisplein. Heel misschien de oude gemeentewerf
o Welke voordelen ziet u bij die locatie(s)?
Kleinschaliger en groener zijn de voordelen ten opzichte van Allemanswaard
o Welke nadelen ziet u bij die locatie(s)?
Ook hier zijn de stoepen slecht, verder van de winkels gelegen.
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Type woning
In Allemanswaard of elders in Amerongen wil men huurwoningen realiseren met een huur
tussen de € 750 en € 900, exclusief servicekosten (vrije sector huur)
o Heeft u een voorkeur voor huurwoningen in de vrije sector of mogen het ook
appartementen worden onder de huurtoeslag grens of koopappartementen?
Weten we nog niet. Beide is mogelijk. Ik denk dat we een lichte voorkeur voor hebben om te
kopen



Drempels
o Heeft u redenen waarom u eventueel niet wilt verhuizen?
Prijzen
o Hoe kunnen deze drempels worden weggenomen?
Prijzen laag houden.
o Uit onderzoek blijkt om te verhuizen onder andere zijn:
Mensen voelen zich te jong en de onwetendheid over het gemeenschappelijk wonen van
ouderen.
Vindt u dat ook?
Nee, als maar duidelijk is dat je een eigen woning hebt, met genoeg privacy, en dat je mensen
kan ondersteunen en als je zelf ouder wordt dat anderen/jongeren die rol op zich nemen en
dingen voor jou doen.



Leeftijdscategorieën
o In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd
van deze doelgroep?
Goede grens, mag ook vanaf 60 zijn, mensen die toch al richting pensioen gaan. 55 zullen
mensen toch eerder denken dat het nog niet voor hen is
o Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen?
Ik zie niet meteen voordeel voor alleen hogere leeftijden
o Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen?
Het elkaar ondersteunen zal voor alleen mensen die ouder zijn wellicht moeilijker zijn.
o Hoe staat u tegenover een mix van leeftijden, van geslacht en van gehuwd/alleenstaand?
Gemengde groep van gehuwden en ongehuwden lijkt me wel leuk. Alleen vrouwen is ook
niet alles.



Woonwensen en knelpunten
o Heeft u nog andere woonwensen voor het project dan u in de enquête heeft aangegeven?
Ja
o Zo ja, welke woonwensen zijn dit?
Een gedeelde auto bijvoorbeeld. Ook met het oog op het milieu. Gezamenlijke logeerkamer
o Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
ja
o Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
ja
o Ziet u nog knelpunten in relatie tot het plan Allemanswaard (of elders in Amerongen)
waardoor u niet meer mee zou doen?
Ruimte,
o Hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
Genoeg ruimte in de woning maken.
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 Start
Uit onderzoek blijkt dat de eerste stap die gezet moet worden het oprichten van een vereniging is,
met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert vervolgens een aantal bijeenkomsten om de
bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de
originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
 Wilt u hier aan mee helpen?
Ja dat wil ik wel. Of ik zet mijn man erin.


Gemeenschappelijk wonen van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat saamhorigheid en elkaar behulpzaam zijn erg belangrijk zijn bij het wonen
in een woongroep.
o Wilt u hier een bijdrage aan leveren?
Zeker, ik wil wel een wekelijks gymuurtje geven, kaartavond organiseren. Bridgelessen,
o Indien van toepassing: U behoort tot de jongere leeftijdscategorie in het onderzoek. Uit
onderzoek blijkt dat men met name van jongere ouderen verwacht dat die extra behulpzaam
zijn en dingen organiseren. Bent u hiertoe bereid?
Ja daar ben ik toe bereid.
Aandachtspunten/adviezen
o Heeft u ideeën hoe de huidige groep van geïnteresseerden kan worden uitgebreid?
Laat de huidige geïnteresseerden hun kennissen en vrienden benaderen.
o Welke aandachtspunten/adviezen heeft u voor de stichting CBWH?
Geen
De stichting CBWH wil na de vakantieperiode begin september 2015 een informatiebijeenkomst
organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Ja
Afsluiting
 Kort samenvatten
 Bedanken voor de medewerking
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Uitgewerkt gespreksformulier geïnteresseerde nummer 2
Introductie
 Voorstellen
 Gespreksdoel
 Opbouw
 Geschatte duur
 Waardering deelname
 Belang van informatie
 Wat gebeurt er met de informatie?
 Toestemming vragen voor bandopname
 Korte uitleg stand van zaken van het onderzoek

Kern: er zijn verschillende onderwerpen
 Locatie
o Heeft u voorkeur om in Amerongen te blijven wonen?
Ja. We blijven graag in Amerongen
o Zo ja, waar in Amerongen?
Weet ik nog niet. Als het maar bij winkels in de buurt is. Dus Amerongen gezien het liefst zo
centraal mogelijk om alles te kunnen bereiken.
o
o

o
o
o

o
o

o
o



Zo nee, in welke woonplaats dan?
Niet van toepassing
Heeft u daar een locatie op het oog?
Niet van toepassing
Wat ziet u als voordelen van de locatie Allemanswaard?
Nee, eigenlijk niet. Alleen dat de Jumbo in de buurt is.
Wat ziet u als nadelen van de locatie Allemanswaard?
Wat er nu is gerealiseerd vind ik spuuglelijk. Het is te massaal.
Hoe kunnen die nadelen worden weggenomen?
Niet, is net gebouwd
Heeft u voorkeur om te gaan wonen op andere locaties in Amerongen?
Ja
Zo ja, welke locaties zijn dit dan?
Breehof lijkt mij een mooie locatie.
Oude Gemeentehuis lijk mij wel een optie
Raadhuisplein en werf wel oké maar minder.
Welke voordelen ziet u bij die locatie(s)?
Fijn wat kleinschaliger
Welke nadelen ziet u bij die locatie(s)?
Raadhuisplein en werf spreken mij niet echt aan

Type woning
In Allemanswaard of elders in Amerongen wil men huurwoningen realiseren met een huur
tussen de € 750 en € 900, exclusief servicekosten (vrije sector huur)
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o

Heeft u een voorkeur voor huurwoningen in de vrije sector of mogen het ook
appartementen worden onder de huurtoeslag grens of koopappartementen?
Dan zou het huur worden als we verkopen



Drempels
o Heeft u redenen waarom u eventueel niet wilt verhuizen?
Zo lang ik mobiel ben ga ik niet verhuizen.
o Hoe kunnen deze drempels worden weggenomen?
Niet door de stichting
o Uit onderzoek blijkt om te verhuizen onder andere zijn:
Mensen voelen zich te jong en de onwetendheid over het gemeenschappelijk wonen van
ouderen.
Vindt u dat ook?
Ik kan me voorstellen dat dat de redenen zijn om niet geïnteresseerd te zijn



Leeftijdscategorieën
o In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd
van deze doelgroep?
Heel goed
o Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen?
Zie ik niet
o Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen?
Kan echt een saaie boel worden als er alleen maar heel oude mensen bij elkaar wonen. Kijk
maar naar bejaardentehuizen. De levensvreugde en energie is daar niet heel groot.
o Hoe staat u tegenover een mix van leeftijden, van geslacht en van gehuwd/alleenstaand?
Alle 3 de categorieën graag mensen en graag een 50/50 mix van geslacht.



Woonwensen en knelpunten
o Heeft u nog andere woonwensen voor het project dan u in de enquête heeft aangegeven?
Ja
o Zo ja, welke woonwensen zijn dit?
Een gedeelde wasruimte met gedeelde wasmachine en droger kan een goed idee zijn.
o Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
Ja dat denk ik wel
o Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
Ja, dat denk ik wel
o Ziet u nog knelpunten in relatie tot het plan Allemanswaard (of elders in Amerongen)
waardoor u niet meer mee zou doen?
Nee
o Hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
N.v.t.

 Start
Uit onderzoek blijkt dat de eerste stap die gezet moet worden het oprichten van een vereniging is,
met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert vervolgens een aantal bijeenkomsten om de
bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de
originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
o Wilt u hier aan mee helpen?
Ja dat zou ik wel willen.
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Gemeenschappelijk wonen van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat saamhorigheid en elkaar behulpzaam zijn erg belangrijk zijn bij het wonen
in een woongroep.
o Wilt u hier een bijdrage aan leveren?
Jazeker, ik ga alleen niet de buurvrouw wassen. Als iemand chronisch niet in staat is om
bepaalde dingen te doen kan niet verwacht worden dat de buren dit dan maar doen.
o Indien van toepassing: U behoort tot de jongere leeftijdscategorie in het onderzoek. Uit
onderzoek blijkt dat men met name van jongere ouderen verwacht dat die extra behulpzaam
zijn en dingen organiseren. Bent u hiertoe bereid?
Ja
Aandachtspunten/adviezen
o Heeft u ideeën hoe de huidige groep van geïnteresseerden kan worden uitgebreid?
Reclame maken. Ga bij een gelijke groep kijken om duidelijk te laten zien wat het inhoud en
hoe het vorm gegeven kan worden.
o Welke aandachtspunten/adviezen heeft u voor de stichting CBWH?
Weet ik niet
De stichting CBWH wil na de vakantieperiode begin september 2015 een informatiebijeenkomst
organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Ja dat willen wij wel. Maar misschien zijn we in die periode wel op vakantie.
Afsluiting
 Kort samenvatten
 Bedanken voor de medewerking
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Uitgewerkt gespreksformulier geïnteresseerde nummer 3
Introductie
 Voorstellen
 Gespreksdoel
 Opbouw
 Geschatte duur
 Waardering deelname
 Belang van informatie
 Wat gebeurt er met de informatie?
 Toestemming vragen voor bandopname
 Korte uitleg stand van zaken van het onderzoek

Kern: er zijn verschillende onderwerpen
 Locatie
o Heeft u voorkeur om in Amerongen te blijven wonen?
Ja we zijn speciaal naar Amerongen verhuisd. Mijn man is hier geboren en getogen en we zijn
na onze pensioenen naar Amerongen terug gegaan.
o Zo ja, waar in Amerongen?
In ieder geval ten zuiden van de Koningin Wilhelminaweg. We wonen nu wel ten noorden,
maar vinden het zuiden veel mooier. Mogelijk interessante locaties zijn:
- Voormalig gemeentehuis
- Voormalig gemeentewerf
- Dorpshuisplein
- Oude bibliotheek (napoleonschuur)
o Zo nee, in welke woonplaats dan?
Als we ergens anders zouden gaan wonen, dan eventueel in Leersum
o Heeft u daar een locatie op het oog?
In ieder geval in het noordelijk deel van het dorp, in Leersum is juist het noordelijk deel
aantrekkelijker.
o

Wat ziet u als voordelen van de locatie Allemanswaard?
Zijn er niet, we vinden het noordelijk deel gewoon niet aantrekkelijk om te wonen
o Wat ziet u als nadelen van de locatie Allemanswaard?
Omgeving is niet aantrekkelijk
o Hoe kunnen die nadelen worden weggenomen?
Niet, zuiden blijft aantrekkelijker om te wonen
o
o
o
o

Heeft u voorkeur om te gaan wonen op andere locaties in Amerongen?
Ja in het zuiden.
Zo ja, welke locaties zijn dit dan?
De hiervoor genoemde 4 locaties lijken ons aantrekkelijk
Welke voordelen ziet u bij die locatie(s)?
Ze liggen in het zuidelijk deel en zijn niet geschikt voor een massa zoals in Allemanswaard.
Welke nadelen ziet u bij die locatie(s)?
De Napoleonschuur is een monument en is waarschijnlijk niet geschikt voor bewoning.
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Type woning
In Allemanswaard of elders in Amerongen wil men huurwoningen realiseren met een huur
tussen de € 750 en € 900, exclusief servicekosten (vrije sector huur)
o Heeft u een voorkeur voor huurwoningen in de vrije sector of mogen het ook
appartementen worden onder de huurtoeslag grens of koopappartementen?
Huren heeft voor ons de voorkeur, heel misschien willen we wel kopen.



Drempels
o Heeft u redenen waarom u eventueel niet wilt verhuizen?
Koopprijzen moeten lager zijn dan onze huidige woning.
o Hoe kunnen deze drempels worden weggenomen?
Locatie en indeling van plannen de woongroep bij betrekken.
o Uit onderzoek blijkt om te verhuizen onder andere zijn:
Mensen voelen zich te jong en de onwetendheid over het gemeenschappelijk wonen van
ouderen.
Vindt u dat ook?
Ja ik kan mij voorstellen dat je op jonge leeftijd niet zo snel in een dergelijke groep gaat
wonen. Als mensen niet goed weten wat het concept inhoud zal men minder snel geneigd zijn
te verhuizen.
Voor ons is het zo dat we niet per se in een woongroep willen wonen. We willen gewoon
graag een appartement hebben, waarbij een woongroep prima is, maar niet noodzakelijk
voor sociale contacten.



Leeftijdscategorieën
o In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd
van deze doelgroep?
Prima, nu hebben we ook jonge buren. Is alleen maar goed om niet alleen maar tussen 7580 jarigen te wonen
o Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen?
Dat er oude en jongeren samen kunnen wonen.
o Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen?
Weet ik zo niet
o Hoe staat u tegenover een mix van leeftijden, van geslacht en van gehuwd/alleenstaand?
Prima



Woonwensen en knelpunten
o Heeft u nog andere woonwensen voor het project dan u in de enquête heeft aangegeven?
Nee eigenlijk niet. De tuin en berging vinden we het meest interessant.
o Zo ja, welke woonwensen zijn dit?
Niet van toepassing
o Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
Niet van toepassing
o Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
Niet van toepassing
o Ziet u nog knelpunten in relatie tot het plan Allemanswaard (of elders in Amerongen)
waardoor u niet meer mee zou doen?
Allemanswaard is de locatie een knelpunt, voor de rest zou prijs, en indeling een drempel
kunnen zijn.
o Hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
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In overleg met een ontwikkelaar de indeling bespreken.
 Start
Uit onderzoek blijkt dat de eerste stap die gezet moet worden het oprichten van een vereniging is,
met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert vervolgens een aantal bijeenkomsten om de
bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de
originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
 Wilt u hier aan mee helpen?
Nee, wij willen niet echt een voortrekkersrol hebben, na ons pensioen hebben we toch
besloten wat minder te ondernemen


Gemeenschappelijk wonen van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat saamhorigheid en elkaar behulpzaam zijn erg belangrijk zijn bij het wonen
in een woongroep.
o Wilt u hier een bijdrage aan leveren?
Ja hoor, we zijn nu ook al behulpzaam naar de buren toe. En ook kleine taken in de groep
willen we best vervullen. In de tuin helpen en af en toe een bardienst
o Indien van toepassing: U behoort tot de jongere leeftijdscategorie in het onderzoek. Uit
onderzoek blijkt dat men met name van jongere ouderen verwacht dat die extra behulpzaam
zijn en dingen organiseren. Bent u hiertoe bereid?
Niet van toepassing
Aandachtspunten/adviezen
o Heeft u ideeën hoe de huidige groep van geïnteresseerden kan worden uitgebreid?
Plaats nog eens een advertentie in een huis aan huis blad. Doe dit wel na de vakantie als
meer mensen het lezen.
o Welke aandachtspunten/adviezen heeft u voor de stichting CBWH?
n.v.t.
De stichting CBWH wil na de vakantieperiode begin september 2015 een informatiebijeenkomst
organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Nee, dan komen er waarschijnlijk ook veel vragen waar wij het antwoord al op weten. Dus dat
vinden wij niet zo interessant.
Afsluiting
 Kort samenvatten
 Bedanken voor de medewerking

94

Adviesrapport Woongemeenschap van ouderen
Uitgewerkt gespreksformulier geïnteresseerde nummer 4
Introductie
 Voorstellen
 Gespreksdoel
 Opbouw
 Geschatte duur
 Waardering deelname
 Belang van informatie
 Wat gebeurt er met de informatie?
 Toestemming vragen voor bandopname
 Korte uitleg stand van zaken van het onderzoek

Kern: er zijn verschillende onderwerpen
 Locatie
o Heeft u voorkeur om in Amerongen te blijven wonen?
Ja ik wil graag in Amerongen blijven wonen
o Zo ja, waar in Amerongen?
Hier heb ik nog niet echt over nagedacht. Allemanswaard trekt mij in ieder geval niet. Wel
woon ik het liefst in het deel ten noorden van de Koningin Wilhelminaweg.
o Zo nee, in welke woonplaats dan?
N.v.t
o Heeft u daar een locatie op het oog?
N.v.t
o

o

o

o

o

Wat ziet u als voordelen van de locatie Allemanswaard?
Dichtbij bos en dichtbij de voorzieningen. Ik ben wat slechter ter been, dus dat de winkels
dichtbij zijn is positief
Wat ziet u als nadelen van de locatie Allemanswaard?
Het is nieuwbouw. Ik woon liever in een huis met een verhaal. Het is huur en ik zou liever
willen kopen als ik verhuis. Daarnaast wil ik een tuin.
Hoe kunnen die nadelen worden weggenomen?
In overleg kan misschien een deel van de woningen worden verkocht. En de tuin is belangrijk.
Heeft u voorkeur om te gaan wonen op andere locaties in Amerongen?
Nee, maar als u de locatie oude gemeentehuis noemt zou ik dat wel interessant vinden.
Alleen is er al een nieuwe bestemming voor gevonden volgens mij. Een andere mooie locatie
is denk ik de oude bibliotheek.
De ligging van de voormalige gemeentewerf is ook erg mooi. Daar zou je wel iets moois
kunnen maken.
Dorpshuisplein vind ik niet zo interessant. En daar zal ook nieuwbouw worden gebouwd. Vind
ik minder mooi.
Volgorde van deze locaties
Oude gemeentehuis en oude bibliotheek
Oude gemeentewerf
Dorpshuisplein
Zo ja, welke locaties zijn dit dan?
Hiervoor al benoemd
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o

o

Welke voordelen ziet u bij die locatie(s)?
Oude gemeentehuis en bibliotheek zijn mooie plekken en zijn ook gebouwen met een verhaal,
iets wat ik heel fijn vind. De oude gemeentewerf is een mooie plek in het dorp.
Welke nadelen ziet u bij die locatie(s)?
Oude gemeentewerf en dorpshuisplein zal in ieder geval nieuwbouw zijn, dit vind ik minder
aantrekkelijk



Type woning
In Allemanswaard of elders in Amerongen wil men huurwoningen realiseren met een huur
tussen de € 750 en € 900, exclusief servicekosten (vrije sector huur)
o Heeft u een voorkeur voor huurwoningen in de vrije sector of mogen het ook
appartementen worden onder de huurtoeslag grens of koopappartementen?
Ik zou liever kopen



Drempels
o Heeft u redenen waarom u eventueel niet wilt verhuizen?
Ik woon hier nog prima en ik heb nog een mooie tuin waar ik van geniet. Pas als ik het straks
thuis niet meer red zal ik gaan verhuizen. Ik woon ook al lang alleen en de vraag is hoe en of
ik nog wel met anderen kan delen/ samenwonen
o Hoe kunnen deze drempels worden weggenomen?
Kan niet voor mij worden weggenomen. Het heeft te maken met hoe mobiel en zelfredzaam
ik ben/blijf
o Uit onderzoek blijkt om te verhuizen onder andere zijn:
Mensen voelen zich te jong en de onwetendheid over het gemeenschappelijk wonen van
ouderen.
Vindt u dat ook?
Ik heb wel een goed beeld bij het centraal wonen, maar ik kan mij voorstellen dat dit niet voor
iedereen geldt. Mijn ex-man werkte in het verleden voor Bouwfonds en zij zijn in die tijd bezig
geweest om dergelijke groepen op te richten.



Leeftijdscategorieën
o In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd
van deze doelgroep?
Wel goed, zou voor mij zelfs vanaf 50 mogen zijn
o Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen?
Levendigheid en dat mensen elkaar kunnen ondersteunen
o Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen?
Nadeel van bijvoorbeeld alleen 75+ vind ik dat het eentonig is. Omgaan met jongeren zorgt
ervoor dat je zelf ook jong blijft.
o Hoe staat u tegenover een mix van leeftijden, van geslacht en van gehuwd/alleenstaand?
Het fijnste is natuurlijk een mix van diverse leeftijden, en mix van gehuwd en
alleenstaanden is ook fijn. Er zal door natuurlijk verloop altijd een aantal mensen alleen
komen te staan die eerst gehuwd zijn.



Woonwensen en knelpunten
o Heeft u nog andere woonwensen voor het project dan u in de enquête heeft aangegeven?
Zo ja, welke woonwensen zijn dit?
Ik zou graag op een rustige plek wonen. Het liefst waar niet te veel verkeer langs komt
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o

o

o

o

Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
Dat ligt aan de plek in het gebouw waar de groep gerealiseerd wordt. Als dat aan de
Koenestraat zou zijn ben ik niet enthousiast.
Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
Misschien niet het oude gemeentehuis. De weg langs het oude gemeentehuis is een populaire
weg vanaf de pont. Er komt daar veel verkeer langs
Ziet u nog knelpunten in relatie tot het plan Allemanswaard (of elders in Amerongen)
waardoor u niet meer mee zou doen?
Nee
Hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
N.v.t

 Start
Uit onderzoek blijkt dat de eerste stap die gezet moet worden het oprichten van een vereniging is,
met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert vervolgens een aantal bijeenkomsten om de
bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de
originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
 Wilt u hier aan mee helpen?
Ik zou hier wel bij mee willen denken, maar ik kan bijvoorbeeld niet met een computer
omgaan.


Gemeenschappelijk wonen van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat saamhorigheid en elkaar behulpzaam zijn erg belangrijk zijn bij het wonen
in een woongroep.
o Wilt u hier een bijdrage aan leveren?
Ja dat zie ik wel zitten. In beperkte mate. Bijvoorbeeld af en toe eens voor iemand koken
zou ik wel kunnen doen, dat ligt mij wel. Tuin onderhouden vind ik ook leuk, maar kan ik
niet zo goed. Als dat met meerdere mensen zou gebeuren zou ik dat leuk vinden.
o Indien van toepassing: U behoort tot de jongere leeftijdscategorie in het onderzoek. Uit
onderzoek blijkt dat men met name van jongere ouderen verwacht dat die extra behulpzaam
zijn en dingen organiseren. Bent u hiertoe bereid?
N.v.t.
Aandachtspunten/adviezen
o Heeft u ideeën hoe de huidige groep van geïnteresseerden kan worden uitgebreid?
Misschien mijn buren aanspreken. Het leek hen ook wel een interessant idee.
o Welke aandachtspunten/adviezen heeft u voor de stichting CBWH?
Geen concrete adviezen.
De stichting CBWH wil na de vakantieperiode begin september 2015 een informatiebijeenkomst
organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Ja, dat wil ik wel
Afsluiting
 Kort samenvatten
 Bedanken voor de medewerking
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Uitgewerkt gespreksformulier geïnteresseerde nummer 5
Introductie
 Voorstellen
 Gespreksdoel
 Opbouw
 Geschatte duur
 Waardering deelname
 Belang van informatie
 Wat gebeurt er met de informatie?
 Toestemming vragen voor bandopname
 Korte uitleg stand van zaken van het onderzoek

Kern: er zijn verschillende onderwerpen
 Locatie
o Heeft u voorkeur om in Amerongen te blijven wonen?
Ja, wij blijven graag in Amerongen
o Zo ja, waar in Amerongen?
Hier heb ik nog niet over nagedacht.
o
o

Zo nee, in welke woonplaats dan?
Eventueel in Leersum. Is ook een prima dorp
Heeft u daar een locatie op het oog?
Ook hier heb ik nog geen specifieke locatie op het oog.

o

Wat ziet u als voordelen van de locatie Allemanswaard?
Ja, de aanwezige voorzieningen, als dat daar blijft. Het is pas kort aanwezig daar, dus het is
afwachten of die voorzieningen daar blijven. Supermarkt en centrale ligging in het dorp.

o

Wat ziet u als nadelen van de locatie Allemanswaard?
Benauwende bouwstijl en verkeer in de Koenestraat is een ramp.

o

Hoe kunnen die nadelen worden weggenomen?
Kunnen niet echt worden weggenomen, wellicht neem je deze nadelen op de koop toe als je
ouder bent.
Bouw een soort buffer tussen het plein en de Koenestraat, op dit moment loop je zo de weg
op wat gevaarlijk kan zijn.

o

Heeft u voorkeur om te gaan wonen op andere locaties in Amerongen?
Ja, ik zou graag liever bij het bos wonen. Maar misschien wil ik als ik ouder ben wel in een wat
drukkere plek wonen.

o

Zo ja, welke locaties zijn dit dan?
Dorpshuisplein en oude bibliotheek zou ik wel mooi vinden. Beter dan oude werf. Het oude
gemeentehuis is volgens mij al verkocht met een woonbestemming.
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o

Welke voordelen ziet u bij die locatie(s)?
Verbindingslocatie in het dorp. Winkels in Noord en zuid deel goed bereikbaar. Lijkt me een
prettige plek om te wonen voor ouderen.

o

Welke nadelen ziet u bij die locatie(s)?
Werf en Allemanswaard het gevoel dat je er weggestopt word.



Type woning
In Allemanswaard of elders in Amerongen wil men huurwoningen realiseren met een huur
tussen de € 750 en € 900, exclusief servicekosten (vrije sector huur)
o Heeft u een voorkeur voor huurwoningen in de vrije sector of mogen het ook
appartementen worden onder de huurtoeslag grens of koopappartementen?
Hangt af van de mijn financiële situatie op het moment van verhuizen en ook die van het
land.
Een mix van huur en koop lijkt mij gezond.



Drempels
o Heeft u redenen waarom u eventueel niet wilt verhuizen?
Onze huidige woonomgeving. We zullen pas verhuizen als 1 van ons slecht ter been wordt. Als
ik alleen over blijf zou ik liever in een woonvorm met andere ouderen gaan wonen dan dat ik
alleen in een groot huis zou wonen. Verkeerslawaai zou mij verder tegenhouden als de
nieuwe locatie een drukke weg naast zich zou hebben. Bijvoorbeeld bij Allemanswaard zou ik
niet aan de Koenestraat willen wonen





o

Hoe kunnen deze drempels worden weggenomen?
Locatie zonder drukke weg. De rest is afhankelijk van wat er met ons gebeurd.

o

Uit onderzoek blijkt dat redenen om te verhuizen onder andere zijn:
Mensen voelen zich te jong en de onwetendheid over het gemeenschappelijk wonen van
ouderen. Vindt u dat ook?
Het te jong zijn voor de woonvorm herken ik mij wel in. Wij zouden dat nu nog niet willen
doen.

Leeftijdscategorieën
o In Allemanswaard zoekt men 55-plussers als belangstellenden. Wat vindt u van de leeftijd
van deze doelgroep?
Ik denk dat dit erg jong is. Maar aan de andere kant is het goed dat er jongere mensen in
de groep wonen die de wat ouderen kunnen helpen met allerlei dingen.
o

Wat zijn de voordelen van andere leeftijdsgroepen?
Mix is denk ik beter

o

Wat vindt u de nadelen van andere leeftijdsgroepen?
Als je alleen ouderen zou hebben moet je meer dingen regelen, omdat de buren niet in staat
zijn dingen voor elkaar op te pakken.

o

Hoe staat u tegenover een mix van leeftijden, van geslacht en van gehuwd/alleenstaand?
Maakt eigenlijk niet zoveel uit denk ik.

Woonwensen en knelpunten
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o

Heeft u nog andere woonwensen voor het project dan u in de enquête heeft aangegeven?
Zo ja, welke woonwensen zijn dit?
Sharing economy. Samen dingen kopen en gebruiken in de groep. Bijvoorbeeld een
wasmachine of auto. Elektrische fietsen. Dit kan vervolgens invloed hebben op de inrichting
van de appartementen.
Zijn die woonwensen in Allemanswaard te realiseren?
Ja dat denk ik wel. Wel overleggen met bouwer/ontwikkelaar.

o

Zijn die woonwensen op de eventuele andere genoemde locaties te realiseren?
Zie hiervoor

o

Ziet u nog knelpunten in relatie tot het plan Allemanswaard (of elders in Amerongen)
waardoor u niet meer mee zou doen?
nee

o

Hoe kunnen die knelpunten worden weggenomen?
nvt

 Start
Uit onderzoek blijkt dat de eerste stap die gezet moet worden het oprichten van een vereniging is,
met daarbij een bestuur. Deze vereniging organiseert vervolgens een aantal bijeenkomsten om de
bekendheid van het initiatief te vergroten. Om mensen bij deze bijeenkomsten te krijgen zullen de
originele leden vrienden en kennissen moeten uitnodigen.
 Wilt u hier aan mee helpen?
Ik zeg niet meteen nee, maar ik ben niet zo van de bestuurlijke taken. Hier moet ik goed
over nadenken.


Gemeenschappelijk wonen van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat saamhorigheid en elkaar behulpzaam zijn erg belangrijk zijn bij het wonen
in een woongroep.
o Wilt u hier een bijdrage aan leveren?
Ja dat zou ik wel willen
o Indien van toepassing: U behoort tot de jongere leeftijdscategorie in het onderzoek. Uit
onderzoek blijkt dat men met name van jongere ouderen verwacht dat die extra behulpzaam
zijn en dingen organiseren. Bent u hiertoe bereid?
Ja dat ben ik wel.
Aandachtspunten/adviezen
o Heeft u ideeën hoe de huidige groep van geïnteresseerden kan worden uitgebreid?
Zorg voor een sprankelende website. Je zoekt 55-plussers, dat zijn actieve mensen die nog
vol in het leven staan. Een papieren enquête geeft een oubollig beeld. Door op de website
mensen aan te spreken op hun sociale gevoel door te zeggen dat jonge ouderen van grote
waarde kunnen zijn voor een woongroep.
o Welke aandachtspunten/adviezen heeft u voor de stichting CBWH?
Verder heb ik geen adviezen.
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De stichting CBWH wil na de vakantieperiode begin september 2015 een informatiebijeenkomst
organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Ja
Afsluiting
 Kort samenvatten
 Bedanken voor de medewerking
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BIJLAGE 7

Introductiebrief enquête

Geachte mevrouw / mijnheer,
De stichting Centraal Bouwen en Wonen Heuvelrug (CBWH) heeft het initiatief genomen om een
onderzoek te doen naar de woonwensen van 55-plussers in Amerongen. Hierbij onderzoeken wij in
het bijzonder of er interesse is in “Centraal Wonen”.
Centraal Wonen is een vorm van groepswonen waarbij de bewoners ervoor kiezen om naast hun
eigen woning een aantal voorzieningen met elkaar te delen en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn
voor de woonomgeving. Hierbij valt te denken aan een gezamenlijke ruimte of tuin en het
gezamenlijk inkopen van zorg. Samen zijn en elkaar op diverse manieren helpen zijn belangrijke
kenmerken van Centraal Wonen.
Met de resultaten van het onderzoek wil de stichting CBWH, bij voldoende animo, een Centraal
Wonen project voor 55-plussers starten in Amerongen.
Volgende week zal een enquête verspreid worden in een aantal straten in Amerongen. We hebben
daarvoor straten gekozen waar relatief veel 55-plussers wonen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pelle Elzinga, student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan
Hogeschool Saxion te Deventer in nauwe samenwerking met de Woningbouwvereniging Amerongen
(WVA).
Pelle Elzinga zal bij u aanbellen en een mondelinge toelichting geven op de enquête.
Mocht u niet thuis zijn dan doet hij de enquête bij u in de brievenbus. Hij komt de enquête dan later
bij u ophalen of u kunt deze per post retourneren.
Doet u mee?
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan het onderzoek!
Heeft u op 12 juni nog geen enquête in de bus gehad en heeft u wél interesse?
Neemt u dan contact op met Pelle Elzinga. Dat kan via email: pelle.elzinga@gmail.com.
U kunt ook telefonisch contact opnemen: 06 29605824.
Met vriendelijke groet,
Marjolijn Fernhout
Harm Jan Korthals Altes
Stichting CBWH
www.cbwh.nl
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BIJLAGE 8

Uitkomsten enquête 55-plussers

Vraag 1: Met hoeveel personen woont u in uw huidige woning?

Vraag 2: Wat is uw leeftijd?

Vraag 3: Wat is de leeftijd van uw eventuele partner?
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Vraag 4: Bent u tevreden over uw huidige woonomgeving?

Ik ben tevreden over mijn huidige woonomgeving omdat…

Ik ben niet tevreden over mijn huidige woonomgeving omdat….
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Ik ben deels tevreden over mijn huidige woonomgeving omdat…

Vraag 5: Bent u tevreden over uw huidige woning
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Ik ben tevreden over mijn huidige woning omdat…

Ik ben niet tevreden over mijn huidige woning omdat…
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Ik ben deels tevreden over mijn huidige woning omdat…
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Vraag 6: Wat zouden in de toekomst knelpunten kunnen zijn in uw woning en/of woonomgeving als
u ouder wordt?

Vraag 7: Wat zou voor u een reden zijn om te verhuizen?
Gelijkvloers wonen is voor mij een reden om te verhuizen
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Een kleiner huis is voor mij een reden om te verhuizen

Dicht bij mij kinderen wonen is voor mij een reden om te verhuizen

Als mijn partner of ik minder mobiel wordt is voor mij een reden om te verhuizen
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Omdat ik mij onprettig voel in mijn buurt is voor mij een reden om te verhuizen

Om dicht bij mensen te wonen die op mij letten is voor mij een reden om te verhuizen

Als ik zorg nodig heb is voor mij een reden om te
verhuizen
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Om eenzaamheid tegen te gaan is voor mij een reden om te verhuizen

Meer tussen leeftijdsgenoten gaan wonen is voor mij een reden om te verhuizen

Financiële redenen zijn een reden om te verhuizen
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Ik heb een andere reden om te verhuizen

Vraag 8: Heeft u interesse in Centraal Wonen als woonvorm
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Vraag 9: Bij de voorgaande vraag heeft u aangegeven dat u geen interesse heeft voor het wonen in
de beoogde Centraal Wonen groep. Wat is hiervan de reden?

De andere reden waarom ik geen interesse heb in het wonen in de beoogde Centraal Wonen groep
is…
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Vraag 10: Heeft u een voorkeur voor een locatie binnen Amerongen

Vraag 11: Wat lijkt u aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen?
Gezelschap van anderen lijkt me aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen
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Samen activiteiten ondernemen lijkt me aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen

Elkaar onderling hulp bieden lijkt me aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen

Samen zorg inkopen lijkt me aantrekkelijk aan gemeenschappelijk wonen
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Ik vind gemeenschappelijk wonen aantrekkelijk omdat…

Vraag 12: Welke voorzieningen die in een regulier appartementengebouw doorgaans ontbreken
hebben voor u een toegevoegde waarde?
Een gemeenschappelijke (woon)keuken heeft voor mij een toegevoegde waarde

Een gemeenschappelijke huiskamer heeft voor mij een toegevoegde waarde
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Een gemeenschappelijke logeerkamer heeft voor mij een toegevoegde waarde

Een gemeenschappelijke berging of fietsenstalling heeft voor mij een toegevoegde waarde

Een gemeenschappelijke (binnen)tuin heeft voor mij een toegevoegde waarde
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Een (buiten)speelplek voor mijn (klein)kinderen heeft voor mij een toegevoegde waarde

Ik vind iets anders van toegevoegde waarde, namelijk…
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Vraag 13: Wilt u nog aanvullende opmerkingen maken?

Vraag 14: Heeft u interesse om verder te praten over Centraal Wonen?
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BIJLAGE 9

Overzicht geïnteresseerde 55-plussers

In verband met de privacy wordt deze bijlage uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever.
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van:
 vijf geïnteresseerde 55-plussers;
 vijftien wel geïnteresseerd in het concept Centraal Wonen, maar nu nog niet;
 elf wel geïnteresseerd in het concept Centraal Wonen, maar huurprijs te hoog;
 veertig respondenten die op de hoogte gehouden willen worden van de resultaten van het
onderzoek.
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Plan
Allemanswaard

BIJLAGE 10 - Overzicht mogelijke locaties in Amerongen

Oude
gemeentehuis

Dorpshuisplein

Oude bibliotheek

Oude
gemeentewerf
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BIJLAGE 11 - Brief bewoner De Wiekslag te Dronten aan weekblad "Margriet"

