Centraal wonen voor ouderen?
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Hoe willen ouderen wonen? In een eigen
flat en bij toenemende verzorgingsbehoefte in een bejaardenhuis? Emanciperende ouderen vinden deze keuze wat
beperkt en zoeken naar nieuwe woonvormen. Centraal Wonen biedt mogelijk
ean antwoord op deze nieuwe woonbe
hoefte. omdat deze woonvorm ook voor
ouderen is bedoeld. Hoe gaat het nu in
de praktijk? Een interview met twee vijftigplussers in het Centraal Wonenproject
Het Hallehuis te Amersfoort.
Sinds de start in 1984 wonen Jaap Schippers
(56) en Marijan van Veen (53). beiden alleenstaand, in het Centraal Wonenproject Het Hallehuis. Jaap is een civiel ingenieur (op wachtgeld) en is bestuurslid van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen. Marijan heeft ook
geen betaalde baan; ze geeft kunstzinnige therapie op de Vrije School in Amersfoort. Ze wonen er met zo'n vijftig andere mensen, volwassenen en kinderen. De meesten van hen
zijn tussen de 30 en 45 jaar oud. Drie mensen
zijn ouder dan 50 jaar en er zijn zestien kinderen. De vrouwen zijn duidelijk in de meerderheid: er zijn maar acht volwassen mannen.
Deze manier van wonen blijkt vooral aantrekkelijk te zijn voor alleenstaanden en vrouwen
met kinderen. In Het Hallehuis wonen slechts
twee volledige gezinnen.

Gebouw
Het Hallehuis heeft de beschikking over een
nieuw gebouwd pand, dat eigendom is van
een woningbouwcorporatie. We zagen het gebouw bij stromende regen, maar toch maakte
het een zonniae en heldere indruk: lichte kleuren, mooi lich, onverwachte ruimten en t&-

rassen en twee ruime tuinen (een siertuin en
een moestuin). Er is een grote gezelligheidsruimte voor alle bewoners. De vijftig mensen
zijn verdeeld over zes groepswon1ngen.i Elke
groep bestaat nu uit vijf tot zes volwassenen
en enkele kinderen. Per groep is er een ruime
gemeenschappelijke keuken met een eet- en
zitgedeelte. Elk huishouden heeft de beschikking over een eigen basiseenheid, bestaande
uit een woonkamer met kitchenette, een
slaapkamer en een sanitaire ruimte (wc en
douche of bad). De basiseenheden waren oorspronkelijk bestemd voor (echt-)paren, maar
worden nu vrijwel uitsluitend door eenlingen
bewoond. De kinderen hebben doorgaans een
eigen kamer op de bovenverdieping, - d i e
meestal niet direct naast de kamers van de
ouderk) liat.
Elk huishouden heeft een individueel huurcontract en betaalt f 430,- huur voor .een
basiseenheid. Mensen met een minimuminkamen hebben recht op huursubsidie. De vaste
lasten bedragen per volwassene ongeMeer
f 180,- (voor verwarming, e~ektriciteit,:~e?d\)d
Iedereen betaalt naar de hoogte van.het$P&
men contributie aan de vereniging "~et.!$@
huis", onder andere voor onderhoud-@&fint
richting van de tuin en gemeenschqpt>gIìjKe
ruimten en wasserette. ~ ehoeft
i voor mengen
met een minimuminkomen dus geen-.tina@
cieel probleem te zijn om in Het Halleh,uis>~e

O M . Dia kinderen zeggen geen "u" tegen haar,
maar g w o e n "je" en "Marijan".

!Jlrarijain: het valt soms niet mee me hier te
handhaven als oudere vrouw. Je hebt meer
levenpervaring en je ziet dingen om je heen en
denkt: "dat zou niet moeten", bijvoorbeeld
hoe moeders met hun kinderen omgaan. Je
krijgt bij het ouder worden wel een grotere
mildheid, maar het is soms toch moeilijk om
niet in te grijpen. WéI ga ik soms koekjes met
de kinderen bakken o7 hun voorlezen.
asnomen n6 aankondida. Be vrouwen hebben vaak
ring vanuit het werk; dat
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Jaap: ik vind het toch wel wenselijk te streven
nerr anwveer gelijke aantallen mannen en
Wouwen. Anders ontstaat er een onbalans en
dat geeft spanningen. De minderheid loopt
dan kans weggedrukt te worden. De vergaderingen hier zijn soms wat irrationeel, terwijl ik
gewend ben aan een zakelijke aanpak. Dat
vind ik vermoeiend. Je ziet ook dat mannen
zich dan terugtrekken.
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Verschillende generaties
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Voor de Centraal Wonen-gedachte is het essentieel dat er verschillende generaties in een
project wonen. Er wordt naar gestreefd, dat de
bewoners van een project een doorsnee van
de bevolking vormen, dus ook zeer variëren
wat betreft leeftijd.
Jaap is het hier helemaal mee eens: ik vind
het belangrijk tussen de mensen te leven en
impulsen van anderen te ondergaan. Een kind
in de groep vind ik haast onmisbaar. Dat geeft
zo'n andere toon in het geheel. Maar liever
niet teveel kinderen!
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Ook Marijan deelt dit uitgangspunt. Marijan:
ik vind het prettig, wanneer er allerlei leeftijden in een groep vertegenwoordigd zijn. Maar
ik wil liever niet een heleboel schreeuwende
kinderen. Ik heb iets kloekerigs en dan ga ik
me verplicht voelen naar de kinderen. Dat wil
ik niet meer. Ik gedraag me hier niet als een
tweede moeder. Als de kinderen op de vloerbedekking rolschaatsen, verbied ik dat wél.
Maar als de kinderen 's avonds niet gaan slapen en boven over de gang lopen, blijf ik daar
af. Ik probeer dat in ieder geval.
Er is hier een grote mate van gelijkwaardiy-,
heid tussen de generaties. Dat beefialsrgevo@
dat er aeen traditionelaconventies ren o~~icieh.
te van &deren gelden. ~ a t ~ a e g h l \ l l a r i j &p&

Weliswaar wordt er naar gestreefd alle leeftijden te bereiken, maar in Het Hallehuis is de
oudste bewoner 57 jaar. Mensen boven die
leeftijd melden zich niet aan of trekken zich na
een poosje weer terug. Jaap: het is in het verleden gebeurd, dat een oudere man met een
groep een kennismakingsgesprek heeft gevoerd als mogelijke toekomstige bewoner. Na
één gesprek stopte het. Kennelijk kwamen die
jongeren en de oudere eenling toch moeilijk
bij elkaar, misschien omdat de verwachtingen
tussen jongeren en ouderen te ver uit elkaar
liggen.
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Jaap veronderstelt dat jongeren vaak al meer
ervaring hebben opgedaan met groepswonen,
onder andere in hun studietijd, en er daardc
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ouderen ook denken dat je bij elkaar hoort te
zitten Ik kijk liever naar de natuur: daar zie je
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Verzorgingstehuis of meer zorg

po,age

Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur heeft een populaire samenvatting
van het onderzoeksrapport "Van intramurale
naar meer extramurale zorg voor ouderen"
gepubliceerd onder de titel "Verzorgingshuis
J van Wijk, 1986). In
of meer zorg thuis". (I.
deze publicatie worden ook de resultaten van
een onderzoek naar de woonbehoefte van

Het onderzoek naar het vormen van woongemeenschappen van ouderen heeft tot doel:
het verwerven van inzicht in de knelpunten die
zich voordoen in het proces van voorbereiding, met name bij het verkrijgen van huisvesting, en het vinden en evalueren van oplossingen voordeze knelpunten.
De verworven kennis wordt gebruikt om beleidsadviezen te geven en wordt ten dienste

ouderen thuis.
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