
Woongemeenschappen: kadootjes voor iedere samenleving 

 

Is het gras groener in Denemarken en Zweden? Deze vraag stond centraal tijdens één van de 

inspiratiesessies op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Ik heb ingezoomd op het 

gemeenschappelijk wonen in Scandinavië en Nederland.  

Wat betreft het gemeenschappelijk wonen kent Scandinavië een lange traditie. De eerste 

woongemeenschappen in Scandinavië zijn de Kollektivhusen in Zweden. Zij dateren uit de jaren 

dertig en waren anders van opzet: appartementengebouwen waar een professionele staf aanwezig 

was die zorgde voor warme maaltijden, een crèche en andere huishoudelijke werkzaamheden. In de 

jaren zeventig veranderde deze opzet. Bewoners gingen taken die eerder uitbesteed werden 

collectief oppakken. Tegelijkertijd wilde een groep vrouwen nieuwe collectieve woonvormen 

oppakken, vooral om het huishoudelijk werk te verlichten en alledaagse taken gelijk te verdelen 

tussen mannen en vrouwen. Zo is het gegroeid. Het doet me denken aan de centraal wonen 

projecten die we ook in Nederland vanaf de jaren zeventig kennen. 

In Stockholm in Zweden is Färdknäppen een mooi voorbeeld van een goed functionerende 

woongemeenschap. Färdknäppen is in 1993 opgeleverd en er wonen ruim 50 mensen vanaf 50 jaar, 

de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Ze proberen de groepssamenstelling gevarieerd te houden naar 

leeftijd en naar het aantal mensen dat werkt en niet meer werkt. Er is een grote, professionele 

keuken, een eetkamer, woonkamer met bibliotheek, internet, een naaihoekje, een kamer met 

weefgetouw, een wasmachine ruimte en een hobbyruimte. Iedereen heeft de plicht regelmatig te 

koken voor de groep.  

In Nederland zijn er ook diverse voorbeelden te noemen, zoals woongemeenschap Akropolistoren in 

Amsterdam. De Akropolistoren is ontstaan door een initiatief van burgers en in 2017 opgeleverd. De 

Toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers. Er wonen in 

totaal 99 bewoners. De jongste bewoner is 55 jaar en de oudste is 92 jaar. Van de 86 woningen is de 

helft voor mensen in de sociale sector, de andere helft is vrije sector huurwoningen voor mensen 

met een middeninkomen. De woningen zijn van corporatie De Alliantie.  

Belangstelling voor vormen van gemeenschappelijk wonen neemt in Nederland toe, zo blijkt uit 

onderzoek van zowel ouderenorganisatie ANBO als van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Wel onder 

voorwaarde van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, privacy en vrijheid. Niet alleen het aantal neem 

toe maar ook de verscheidenheid! Het samen wonen blijkt veel voordelen te hebben. Onderzoek in 

Denemarken wijst uit dat bewoners van seniorwoongemeenschappen: 

• een hogere levenskwaliteit ervaren;  

• goede relaties met buren ontwikkelen;  

• minder vaak onvrijwillig eenzaam zijn;  

• minder tekenen van sociale uitsluiting vertonen en  

• tot zeven keer minder gebruik maken van praktische ondersteuning van de gemeente 

(https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/ouderen-en-

gehandicaptenzorg-in-scandinavie.pdf, p.85) 



Ook in Nederland zijn er vergelijkbare bevindingen. Kees Penninx noemt woongemeenschappen al 

langere tijd ‘kadootjes voor de samenleving’. In het boek: Verhalen van veerkracht (2013) over 

woongemeenschappen voor oudere migranten schetst hij voordelen van gemeenschappelijk wonen: 

• Preventie: door samen te gaan wonen nemen ouderen op tijd maatregelen waardoor zij 

(toekomstige) zorgbehoeften uitstellen of verminderen. Immers: welzijn voortkomt zorg. 

• Waardecreatie in de wijk: De woongemeenschap kan het sociale weefsel in de wijk 

versterken.  

• Efficiency: de ruimtelijke concentratie van (deels) kwetsbare ouderen is efficiënt voor 

zorgverleners.  

• Informele zorg: er wordt binnen woongemeenschappen burenhulp gegeven, zoals vervoer, 

boodschappen doen en invullen van formulieren 

• Identiteit: de groep ontwikkelt een eigen identiteit en een zekere organisatiegraad.  

Kenners vertellen me dat de woongemeenschappen in Scandinavië relatief ‘licht’ zijn, wat 

pragmatischer en minder ideologisch zijn dan die in Nederland, maar verder veel 

overeenkomsten hebben. En zij wijzen me erop dat niet alleen in Scandinavië, maar ook in België, 

Engeland en de VS er veel voorbeelden van gemeenschappelijk wonen te vinden zijn. In Duitsland 

en Zwitserland zijn ook relatief veel meergeneratiegemeenschappen. Daar hebben wij er in 

Nederland nog niet zo veel van.  

Is het gras groener? Op het terrein van de woongemeenschappen valt dat reuze mee. Het gras is 

óók groen in Scandinavië, net als in vele andere landen, maar ieder met een eigen tintje.  Het is 

altijd goed om naar het buitenland te kijken, te leren, je te laten inspireren, al is de context 

anders. Pluk de grassprietjes bij de ‘buren’ die van toepassing zijn! Maar vergeet niet dat we in 

Nederland al behoorlijk ver zijn op het gebied van woongemeenschappen. En net als in vele 

andere landen zijn het kadootjes voor de samenleving! 

 

Yvonne Witter 

 

Bronnen: 

Boek ‘Wonen in de 21e eeuw’ van Peter Camp 

Boek ‘Woondromen 55+’ van Kees Penninx en Yvonne Witter 

https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/gemeenschappelijk-wonen-over-de-grens/fardknappen 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/ouderen-en-gehandicaptenzorg-in-

scandinavie.pdf 

Tips: 

Tentoonstelling Vitaal wonen in Haarlem (tot en met maart 2020) van ABC Architectuurcentrum 

Rapport Movisie over gemeenschappelijk wonen 

https://www.movisie.nl/publicatie/gemeenschappelijk-wonen-ouderen 

Magazine ‘Samen zelfstandig’ van corporaties Habion, Stadgenoot en Woonzorg Nederland 

https://congresredactie.wp-magazines.com/magazine/collectieve-woonvormen-voor-senioren-in-de-

sociale-huursector/cover/ 

Sites: 

www.lvgo.nl 



www.zorgsaamwonen.nl  

https://www.anbo.nl/nieuws/verhuiswens-senioren-lijkt-te-groeien-gemeenten-moeten-aan-de-slag 

https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/wonen-welzijn-en-zorg/woonwensen/ 

 


