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LVGO ● eigen regie & zelfstandig
● sociaal & hulpvaardig
● actief & betrokken

Gabrielle Verbeek, voorzitter  LVGO

200+ woongemeenschappen en     
initiatieven 50-plus
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LVGO
Gemeenschappelijk wonen 50-plus

SPREEKBUIS VAN WOONGEMEENSCHAPPEN50+ NL
Belangenbehartiging
Kennisontwikkeling 
Voorlichting en informatie
Juridisch en ander advies
Eerste Hulp bij Ongenoegen (EHBO)
LEREN VAN EN MET ELKAAR



Langer leven, wijzer wonen

• Lessons learned
• Meerwaarde 
• Gelukkig ouder worden
• Voor wie is dit (n)iets?
• Opbouwen community’s 50+
• Eigenaarschap en samenredzaam
• Randvoorwaarden vitale groepen



Context
• Vergrijzing 
• Afname professionele zorg en mantelzorg
• Doorgeschoten individualisering
• Noodzaak duurzaamheid 
‘Herontdekking’ woongemeenschap 50+ers in 
diverse varianten

‘



Grote diversiteit 50+communities

• Huur/koop/mengeling
• Groen, buitenruimtes, zelfvoorzienend
• Betrokkenheid op omgeving, maatschappij
• Wat deel je met elkaar? Materieel en persoonlijk
• Type verbinding en gehechtheid groep
• Gezamenlijke interesses en activiteiten
(sportief, cultureel, zingeving, filosofie, muziek….)

50+ers zijn ook uiterst divers in leefwijze



Meerwaarde 

• Sociaal contact (97%)
• Steunen en helpen (84%)
• Voorkomen eenzaamheid (78%)
• Leuke activiteiten (71%)
• Levensloopbestendig (71%)
• Gevoel van veiligheid( 67%)
Wonen in een woongemeenschap houdt je scherp!

Recent nieuwe motieven: 
Duurzaamheid
Doorstroom  bevorderen woningmarkt
Sociale cohesie buurten



Onderweg

• Lange processen, gemiddeld 7 jaar
• Vertrouwen (leren) stellen
• Open en eerlijk mening geven
• Respect en luisteren naar elkaar

Waarden:   betrokkenheid op elkaar en wijk
kleurrijk en levenslustig
natuur en ecologie



Zorg in community’s: valkuilen

- Overvragen
- Geen balans geven en nemen
- Elkaars zorgverlener worden ipv buren
- Eigen netwerk laat los
- Te smalle basis in de groep
- Geen visie 



Zorg in community’s: kansen

• Vooraf visie bespreken
• Creatief gebruik talenten in de groep
• Unieke oplossingen (zorgmaatjes, circel, 

zorgwerkgroep, zorgcoöperatie…)

• Samenwerking met zorg en eigen netwerk
• Gezamenlijke inkoop/afspraken zorg
• Gebruik gebouw, techniek
• Relaties wijk, omgeving


