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Terwijl de politiek en het beleid nog eensgezind bezig zijn eengezinswoningen te bouwen voor de familie Doorsnee, ontstaan er in de jaren zestig steeds meer huishoudens
die het Bruynzeel-aanrecht zijn ontgroeid. Maar de "roaring sixties" hebben de
volkshuisvesting toch niet onberoerd gelaten en dus werden ook hier begrippen als
emancipatie, democratisering, inspraak en medezeggenschapuit de kast gehaalden
- gewikkeld in procedures - de agerende burgers voorgeschoteld. In deze sfeer van
vernieuwing ontstaan groeperingen met alternatieve woonwensen, met als duidelijkste exponent de Vereniging Centraal Wonen (CW). De behoefte aan betere voorwaarden voor werkverdeling binnen- en buitenshuis, te ontsnappen aan de traditionele sociaal-ruimtelijkemonocultuur en ook de behoefte aan zeggenschap over ontwerp en beheer van woning en woonomgeving brengt mensen samen in CW.
In het proefschrift van Beatrice Kesler wordt het verschijnsel CW rninitieus beschreven en geanalyseerd aan de hand van onderzoek naar bewonerservaringen met het
eerste CW-project in Nederland (Hilversumse Meent) en literatuurstudievan CWprojecten uit 1977 - 1986. In 1984 is een beknopte rapportage verschenen over het
onderzoek in de Hilversumse Meent. Deze is als deel 1 weer in het proefschrift opge
nomen. In deel 2 wordt het materiaal nader uitgewerkt en vergeleken met gegevens
van latere CW-projecten. In het onderzoek heeft verruiming van het inzicht in CW
ten behoeve van bewonersgroepen en andere betrokkenen voorop gestaan. Daarnaast zijn hypothesen ontwikkeldvoor toekomstig ondenoek. Zo is een lijvig handboek ontstaan over de totstandkoming en het functioneren van CW-projecten, op

vomt het khngrijkste motief om

ners die er niet in slagen hun contacten uit te beiden,v a e h ztch wnzarner &n in
hun vorige woonomgeving en haken af.
"Samen doen wat samen kan en daardoor meer tijd voor jezelf en
niet op te gaan. De tijdsbesparmg op onderdelen van de verzorging
bij de extra tijd die overleg en organjsatie binnen de groep vergen.

1977 en 1991 zijn
60 .
projecten
gerealiseerd met in totaal circa 4400 bew
. ongeveer
.
ners en zijn er zo'n 500 mensen betrokken bij de opzet van nieuwe projecten. De te
nemen hindernissen in de startfasezijn nog altijd niet gering. Van medewerking van
de (lokale) overheid is nog nauwelijks sprake. Het groepswonen voor ouderen past
blijkbaar beter in het huidige overheidsbeleid; initiatieven op dit vlak lopen daarom
minder risico om stuk te lopen op regelgeving of financiering. In aantal overtreft
het groepswonen van ouder? nu al ruimschoots dat van CW.

Enkele hypothesen
Over het functioneren van CW-projecten en de conflicten die zich voordoen kan
meer inzicht worden verkregen door!het bewonersgedragop te vatten als "territoriaal
handelen" in een "tmitoriale strijd".
Veel CW-projecten d e n in de naaste toekomst in ernstige problemen komen door
veranderingenin het huursubsidiebeleid.
~ ezoge&de
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"gelijkekansenbeleid" van de rijksoverheid met betrekking tot de
vglkshuisvesting werkt nadelig uit voor CW en meer in het algemeen - voor verdeuwen&,emancipatorische woonvonnen.
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&beweging Centraal wonen heeft bvintigjaar na haar ontstaan nog niets aan actuatei$ingeboet. Het proefschrift van Kesler biedt aan (toekomstige)CW-bewoners,
,aap,bleidsmakersen aan ondemekers een genuanceerd zicht op CW en een fun.&yat@q op jfooEtte bouwen.,
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