B. E. T. A. KESLER
Van 5-9 april 1989 i s in Hamburg een
congres gehouden met als thema
"Nieuwe woonvormen in Europa" als
bijdrage aan de woonvragen die zich
aandienen voor de jaren negentig. Acht
Europese landen presenteerden hun
vernieuwingen op het gebied van het
wonen en hun visie op de toekomst.
Beatrice Kesler was erbij en herkende
veel.
Voor dit door de Duitse Wohnbund, in samenwerking met de Oostenrijkse, georgan~seerde
congres is ook een Nederlandse bijdrage gevraagd. Piet Houben en Fokke Wmd van deTU
Delft presenteerden de film over ouderen en
alternatieven en hun onderzoek in Leiden
naar innovatie en introductie van innovaties
die een alternatief voor het verzorgingshuis
kunnen zijn. Travor James van de Stichting
Abakus en voorheen werkzaam bij het LOBH
(Landelijke Organisatie Belangengroepen
Huisvesting) ging in op woon-werkalternatieven en het begeleidings- en evaluatieproject
'verbouw panden'. Over Centraal Wonen
ging mijn bijdrage. Dit team werd ingeleid
door Helga Fassbinder (TU Eindhoven), die de
volkshuisvestingssituatie
Nederlandse
schetste en met de Duitse vergeleek en de
discussie in goede banen leidde.
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De opkomst was overweldigend. Was er op
grond van de inschrijvingen op zo'n 400 deelnemersgerekend, er kwamen er nog een paar
honderd onaangemeld bij op de eerste dag,
hetgeen tot chaos leidde. Die werd nog groter
door de bezetting van de zaal door een vijftigtal gemaskerde sympatisanten van de RAFhoGerstakers, die een verklaring aflegden en
eisen stelden. De kritiek op het congres, samengevat in de leuze 'Hauserkampf 1st klassenkadpf?, karakteriseerde het qeheel als
uitslbitendigebaseerd op professionele en kapitalistische interessen van zogenaamde
links-intellectuele burgerlijkheid; die zo mogelijk op private wijze met staatsgeld huizeo
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Crisisachtige ontwikkelingen
Na d ~'~ncrdent'
t
gaat het aangekondlgdepro
gramma van start Het zljn de eerste sprekers,
Walter S~ebelen Klaus Movy, d ~ eme het
ncet omdat zrj
meest aanspreken, m~ssch~en
een verrassende zlenswljze presenteren
maar vooral vanwege de herkenn~ng
S~ebelbqt de sp~tsaf, vanult de soc~olog~sc
mvalshoek met een hulshoudkund~gtlnt
IS de aezlnswonlnn een ronq
H~stor~sch
verschijnsel. Wat v i l t -er aan tekaraktehse;
ren? Een plek voor twee generaties. sociaal
het gezinsdomein, sociaal-psychologisch het
private domein, functioneel als het "niet-arbeidsdomein' en met twee beheersvormen,
nl. huur of eigendom. Planning en inrichting
van woning en omgeving richten zich steeds
sterker op het huishouden als consumptieeenheid, voor huishoudelijke produktie en
zelfwerkzaamheid is steeds minder plaats. Er
zijn ontwikkelingen gaande - individualisering, toename kleinere,huishoudens, emancipatie, milieu -die heel andere woon-werkvormen en woon-werkverhoudingen noodzakelijk rnaken. Veranderingen i n arbeidstijden
zullen ook de informele economie drastisch
veranderen. De huidige stress bij werklozen
en de stress bij werkhebbenden zal tot een
herverdeling moeten leiden. Objectief is er
tijd in overvloed. Die zal ingezet worden voor
de verzorging van ouderen (die nu 90%i n de
informele sector plaatsvindt), voor de, eigen
woning en in de milieuzorg. De vervlechting
van wonen en (betaald) werken zal gaan toenemen. Veranderingen zullen een 1ang.e
adem vergen; nieuwe gedragsvormepvan bewoners e.n :beheerders, participat~e van
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bespreekt Movy de efkcten wen he%pllr'tleke proces van deregulering Wij gas# aok tn op de grotere verscheirl le&ormen; de normaliteit van
he* gezin As&t algedaan. Hij illustreert dat
met eijfers van e m aantal grote steden waar
m e r a n 5W I-persmnhuishoudens zijn,
(Berlgn 70%; Stockholm 62%). Daarop is men
n q niet ingesteld. Historisch hebben de sociale bewegingen een belangrijke rol gespeeld
om als sociele Wrachtgever in Be bouw te
fungeren. Bok bij de deregulerlng is opnieuw
een rol waggelegd voor nieuwe sociale bewegingen. Een gezond eigenbelang (van bswonersgroepen) Stan een belangrijke bijdrage leveren a m de realiserrng van nieuwe
projecten.
Novy maakt een aantal opmerkingen die ~k
herken, zoals 'in veal projecten heeft men
teveel gemeenschappelijke ruimte'en 'teveel
idealen die men tegelijk wit verwezenlijken'.
In de voorbereiding bestaat er dikwijls een
beeld van gemeenschappelijkheid, dat niet
met de praktijk overeenkomt. Achteraf ziet
men dan dat dat beeld overtrokken was, omBat bhjkt dat men veel tijd nodig heeft voor
andere kanten van het leven, zoals omgang
met partner, kinderen, we*, familie, vrienden, hobbies en voor zichzelf. Er blijft maar
een beperkte hoeveelheid tijd over voor de
woongemeenschap en efficient gebruik daarvan vergt een goede organisatie. De opbouw
van een goede sociale organisatie moet niet
tot een technisch probleem gereduceerd worden, het maakt deel uit van de socialeverhou=
dihgen.
a)r,,;t
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w m o r m e n hangen met zoveel
men, dievan belangzijn om tot een
je1ntegrmrd oplossen van problemen te kom n , dart ha kerpmces van groot belang is.
MQI nolme zWen ook de zogenaamde 'misICkl$" pr6jwt;en
zorgvwldig geevalueerd
rnimbnr wrde-n. om van daaruit voor nieuwe
Ieren. Ook dit komt met mijn
n, vandaar ook het zo juist ge$%Weonderzoek naar de opgeheven woongemeenschap van ouderen 'de Halmen'. Wat
m u het schittetend zijn als we n u eens 10%
van ds inmsteringen die i n technologische
vernieuwingen ge'investeerd worden voor soc~ialeinnovaties en evaluatieonderzoek zouden kunnen besteden.
Tot slot werpt Novy, motor achter de Wohnbund, de vraag op: hoe kun je druk uitoefeneri
om de sociale innovaties voor elkaar te krijgen? De aanwezigheid van ten minste 600
mensen uit acht Europese landen, de tientallen bijdragen, de publicaties, zijn een aanzet
in die richting.
, .

Bewonersemancipatie
's Middags volg ik de sessie over nieuwe
woonvormen als sociaal-politieke~innovati@
Een onderzoek naar 8 woongroepen wo&
door Joachim Brech aeoresenteerd. Het:aaat
om zeer heterogene projecten, met loutei,ql;
leenstaanden of vrouwen of gezinnsnlof
.
mengd. Ook de motieven ~ e r s c h i l l e n ~ ~ ~ t e ~ & ~
=
opheffen van isolement, wederzijds.e,vh&yI~;
met kinderen in de stad wonen, een mieu
relatie van mens en natuur, eenl:innedig
verbondenheid met verschillende;gene~atb@
als een 'aekozen familie'. : . ( iiiiswma
r

xnen? Enerz~jdsvlnden
er In het dagelijks leven dingen gemeenschappelijk plaats die gewaon geworden zijn
die het leven lichter rnaken. Kleinedingen,
[ioalsde sleutel in dedeur kunnen laten zitten,
bij onverwachte vertraging weten dat de kinderen bij anderen terecht kunnen, verzorging
van plant en dier in de vakantie, voor kleine
dingen bij anderen terecht kunnen, ofwel informeel oplossingen kunnen vinden voor talloze dagelijkse probleempjes.Anderzijds krijg
je met nieuwe problemen te maken. In een
hechte groep is het dagelijkse leven zo gewoon geworden dat de integratie van nieuwe
bewoners een probleem kan geven. De groepen zijn intern sociaal homogeen, veranderingen van beroep of een nieuwe partner kunnen moeilijkheden opleveren met de
oorspronkelijke identiteit van de groep. De
conclusie die Brech uit zijn onderzoek trekt is,
dat de bereikte emancipatie van man/vrouw
en van jong/oud in woongroepen niet overgewaardeerd mag worden.
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Vrouwenemancipatie
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Het spanningsveld tussen individualiteit en
sociabiliteitwordt in de bijdragevan Hermann
Voesgen belicht. Ulrike Schneider gaat in op
de vraag 'wat betekenen woongroepen voor
vrouwen?' Het betreft resultaten uit een onderzoek onder 50 vrouwen in woongroepen
met vrouw met kind(eren) en meestal een
partner.
De scheiding tussen privd en gemeenschappelijk is ruimtelijk, financieel en juridisch
aanwezig. Ruimtelijk geldt bijvoorbeeld dat
het bij elkaar binnenlopen we1 gemakkelijk is,
dat het privedomein wat meer open geworden
is naar het project toe, maar dat het gemeenschappelijke vooral gezien wordt als een toevoeging op het privddomein.
Voor vrouwen in woongroepen betekent het
dat door een andere taakverdeling van de
huishoudelijke arbeid er meer individuele
ontplooiingsmogelijkheden ontstaan en de
eisen die partner en kinderen stellen minder
alomvattend zijn. De gemeenschappelijkheid
wordt vrijblijvend ingevuld, men bepaalt zelf
wanneer en wat er sarnen gedaan wordt.
,.Tiideliik kan dat intensief ziin, dan weer een
ria heel weinig.
De door Schneider gei'nterviewde vrouwen
bezien de woongroep vooral in het perspectief
:van deze levensfase met kleine kinderen, niet

lijkhedan om d~
voor k~nderente verdelen, er 1s een bre
netwerk aan dagelijkse hulp en er is mee~
communicatle Mannen die zlch geheel aa
hulshoudel~jke taken onttrekken word<
soms door medebewoners bekr~t~seerd
Maar
er IS ook meer arbeid voor vrouwen Want het
onderhoud van de gemeenschappel~jkevoorzleningen komt voor8O% opdevrouwen neer
Bovendien, als tegenpool van de posttieve gevoelens van je nooit meer alleen voelen en
een grotere openheld over dagelljkse problemen, z ~ j n
er gemengde gevoelens over de soclale controle. Blj spanning hebben vooral
vrouwen daar mee te maken. Mannen, die
overdag afwezig zljn, relativeren of baggatelliseren de conflicten. Of zoals Schneider het
u~tdrukt:Vrouwen wonen meer, zij moeten
het zlen uit te houden'.
In de discussle wordt naar voren gehaald dat
een onderzoeksopzet, waarin alleen vrouwen
hun ervaringen naar voren brengen, zowel
het onderwerp emancipatie als de resultaten
sterk inperkt. Want IS voor de herverdeling
van betaalde en onbetaalde arbeid, voor de
zorg voor kmderen, met juist ook de emancipatie van mannen thuis een onderwerp dat
geproblemat~seerdd~entte worden en in
woongroepen ook wordt? En hggen de beperklngen voor de herverdeling van de betaalde
arbeid niet sterk bij de maatschappij: weinig
part-time banen en arbeidsdellng ook voor
mannen, en fe~telijknog steeds inkomensachterstand voor vrouwen? Ofwel moet de
conclusie niet zljn dat woongroepen vrouwen
en mannen iets te bieden hebben, maar dat
emanclpatie alleen in de private sfeer onvoldoende is.
"Bofdellesskaber"
Op vrijdag kies ik 's morgens voor de Deense
presentatie. Denemarken heeft in de jaren 70
een voorbeeldfunctie gehad voor Centraal
Wonen en tien jaar geleden heb ik er een paar
projecten bezocht. Ik ben benieuwd naar hun
ervaringen.
Van de 5 miljoen mensen wonen er 100.000
meer of minder gemeenschappelijk. Men onderscheidtvier vormen: woongroepen; collectieven met woningen en gemeenschappelijke
voorzieningen; produktie collectieven (woonwerkpanden); sociale woningbouw met gemeenschappelijke voorzieningen.
Bouwkundig is bij de sociale woningbouw 3%
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In het bestuur van de
woningbuwveren~g~ng
Voor de soc~alewonlngbouw bestaan er geen
~nkomensgrenzenMaar voor veel mensen 1s
het mogel~jken aantrekkel~jkom een wonlng
te kopen S ~ n d s1983 1s er een nleuwe wetgevlng voor cooperatleve wonlngen, waarb~jhet
aanz~enl~jk
goedkoper geworden is om een
wonlng In co-elgendom te verkrijgen Met
20% "e~gengeld' (geleend blj de bank) kan
men het overlge geld tegen aantrekkel~jke
c o n d ~ t ~ evan
s de staat lenen. Dlt maakt het
opzetten van Bofaellesskaber - projecten ~n
grootte varierend (tot 3 6 won~ngen)waarover
men zelf het beheer voert - eenvoud~geren
nlet meer zo exclus~efvoor hulshoudens met
dubbele inkomens zoals In de jaren zeventlg
het geval was

"De macht der vanzelfsprekendheid"

Het bewonersverslag van Peter Mayhoff uit
een ander project sluit daarop aan. Ook hij
gaat in op het sociale netwerk, maar ook op
enkele moeilijkheden die zich i n het leven van
alledag voordoen. In het begin werden er
eindeloze discussies gevoerd, enkele bewoners zijn i n die periode vertrokken. Nu is er
een situatie gegroeid die door de bewoners
als gewoon ervaren wordt en is die behoefte
om de inrichting van het dagelijks leven en de
verdeling van tijd en aandacht over priv6 en
gemeenschappelijk te motiveren weggeebd.
Zo vertelt hij dat in zijn project met 25 koopwoningen (42 volwassenen en 40 kinderen)
er iedere dag gemeenschappelijk gegeten
wordt. Je schrijft je niet in, nee je kunt je we1
uitschrijven. Op een maandschema tekent
iedereen i n voor zijn kookbeurt. En de herrie
met al die kinderen? 'De kinderen maken
geen herrie, oh ja er schreeuwt er we1 eens
een. Nee het zijn de volwassenen die altijd
j
Hans Sk~fterAndersen, werkzaam b ~ het
praten die voor het constante geluid zorgen.
Deense onderzoeks~nst~tuut
voor de woningbouw en ~n~tiat~efnemer/bewoner
van een Wij hebben heel veel aandacht aan de
woongemeenschap, gaf een voordracht accoustiek besteed, het lawaai is geen prowaarln de mogel~jkhedenen enkele kenmer- bleem'. Wel zijn er periodes dat iemand zich
ken van woongemeenschappen geschetst een poosje terugtrekt, bijvoorbeeld bij een
werden Het succes 1s toe te schr~jvenaan de (echt)scheiding. En als er een nieuwegeliefde
aan tafel verschijnt, dat is voor de persoon i n
volgende punten
0 De wonlngen met gemeenschappel~jke kwestie ook we1 eens moeilijk. Aan de hand
voorzlenlngen le~dentot projecten met een van veel dia's ging het dagelijkse gebeuren
stab~eleleef- en woonvorm, funct~esgaan leven. De windmolen, de zonnecollectoren,
de schapen, de feesten, het zag er prachtig
door ook wanneer er mensen verhuizen
uit.
0 De contlnultelt IS mogelljk omdat het om
een l~beralevorm gaat, de collectieve verpl~chtingenzljn beperkt. Als voorbeeld daar- Om een project haar betekenis te laten convan gaf hlj aan wat In zljn project verpl~cht tinueren is het van belang dat de sociale organisatie door iedereen als de gewone sltuawas voor ~eder; 1X/maand koken, 1X/3
maanden schoonmaken en Ild zijn van een tie wordt ervaren, routine wordt. Deprachtige
werkgroepje naar keuze. De rest, de deel- titel van het onlangs verschenen proefschrift
name aan maaltijden en andere actlvrteiten is van A. de Komter, 'de macht der vanzelfsprekendheid' - daar gebruikt voor vastgeroeste
vrlj naar keuze.
De grootte van de projecten ligt tussen de situaties - schiet me door het hoofd. Hoe zorg
6-36 woningen. Bij de kleine projecten leeft je voor nieuwe vanzelfsprekendheden, hoe
men In een d~chternetwerk, men hoeft min- organiseer je i n een project enkele activiteider te organlseren, maar bij confl~ctenis het ten zo dat ze de doelstelling van de groep
riskanter voor de contmu~teit.611de grotere waarmaken als deel van het gewone dagelijkse leven? Want zolang dat n k t het gevafiis,
projecten z ~ j n
er meer mogelijkheden om conflicten OD tameliik zachte wuze OD te lossen crhipt men als het even wat lastiaer is terUCI
(bijvoorbeeld elkaar een p o o i e o i w i j k e n ) . Er
zijn meer mogelijkheden voor activiteiten en
taakverdelina. Maar er IS meer kans dat som0

tee1 contacten ziin aebaseerd OD aemeen-

sociale orde kan.wegvagen.

?,a<?-

,

verw
zorgl
gen i
mers
over
met I
van I
jecte
Behi
zich
men
dlg d

Verl

,- '

,

~oi@ellh
op ware grootte
De laatste Deense bijdrage is van Peder Du-$lurid Mortensen; die evenals Karen Zahle.
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grootte ontwikkeld, er aan verbonden zijn een
participatiewerkwijze, een plannmgssysteem, den fmanciering en een voorlichtingsdan.
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n onderdeel waarvan ik teveel In de
1k hicr sl genmg over de gang van
zaken In projecten gehoard heb en genoeg
glaatjes gezren heb, lrjkt het me belangrljker
de conflicten. teleurstellmgen en rnlslukkrnk w(ICe te stellen Of ten mlnste te
gen a m c
@m$uermwt conmeter te worden over zaken
dm uni achtalwa aesteld njn, zoals gemeenschopgehjkhe~d, grwpsgrootte en heteroushomogen~te~t
Deze aspecten In relatre
ertlelpatle, de consequentresvoor het dap l i l k s levsn en rulmtelljke condit~es.worden
de hoofdmoot van mljn b~jdrage
Het belang van bewustwording van en beslultvorming over zaken a k gemeenschappeI~lkheid,qroepsgrootte en groepssarnenstelhng IS dbdelljk ledere pitentiele bewoner
moet zelf ~deeenontwrkkelen over wensen
Wat ontbreekt IS een model zoals dat er voor
het gezln In grote I~jnenwe1 IS B~jvoorbeeld
vragen over welke hu~shoudehjke arberd
wordt gemeenschappehjk, worden maalt~jden en rnkopen groepsverantwoordel~jkheden, wat te denken over vr~jetrjdsbestedrng,
verjaardagen en feestdagen? Hoe liggen de
verwachtrngen van onderhnge hulp en verzorglng, en emot~onelesteun? Dergehjke vragen zljn met met een enquete onder deelnemers te Inventarlseren, er IS communlcatle
over nodrg, begr~psvorming De sarnenhang
met bijvoorbeeld de grootte en samenstelhng
van een groep kan door rnformatre over projecten duldehjk worden
Behalve dat het voor bewoners van belang IS
z~cheen rnln of meer real~stlschbeeld te vormen IS het voor het planvorm~ngsprocesnod~g
du~del~jkhe~d
te verschaffen.

I

IN BOARD

1

Verbouw panden
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De tweede Nederlandse bijdrage komt van
Travor James: leven en werken onder BBn
dak. Hij geeft een duidelijk overzicht van de
wijze waarop de LOBH het project verbouw
panden heeft opgezet. Uit een oproep aan bewonersgroepen, die met een woonwerkpand
in voorbereiding bezig waren zijn een beperkt
aantal projecten geselecteerd. Een goede
conditie van het pand was een voorwaarde,
voorts is gestreefd naar verscheidenheid. De
projecten zijn zorgvuldig begeleid en gevolgd,
mede om de ervaringen en inzichten voor andere groepen toegankelijk te maken. Travor
James besluit met een presentatie van dia's
van deze projecten met een nadere uitleg.

Een enkele jaren geleden gemaakte videofilm
over ouderen en hun woonsituat~egeeft een
zeer rndringend beeldover het levenvan ouderen, de betekenrs van de eigen wonlng en de
buurt, de moelte die het kost om aan een
verzorg~ngshu~s
te wennen, zelfs als het voor
t~jdelgkIS Zelfstandighe~dbewaren en toch
voor sommige zaken en soms trjdelijk geheel
op de hulp en zorg van anderen aangewezen
zijn en daar hefst bmnen de eigen wonlng de
oplossmg voor zlen te vinden. Dat daar heel
wat (instellingen en goede w ~ lvoor
)
komt kijken is zorgvuldig In beeld gebracht en heeft
aan actualltelt nog nlets verloren.
Houben presenteert het vervolg, het recente
onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis en de manier waarop deze loskoppeling van zorg en woonsituatre gei'ntroduceerd kan worden. Hoe kunnen ouderen of
toekomstige 'clienten'over hun toekomst nadenken en betrokken worden bij de ontwikkelmg van nieuwe rnogehjkheden?En wellicht
een nog groter probleem, hoe kunnen de diverse instanties waar ouderen nu afzonderlijk
mee te maken kr~jgen
onder BBn paraplu functioneren? Hoe kun je dergelijke ideeen tot
praktisch uitvoerbare vernieuwingen herleiden en ingang doen vinden? De techniek van
introductievansociale innovatie bestaatallereerst uit het mensen - ouderen en professionelen - persoonlijk aanspreken, hen in open
d~scussiesmogelijkheden laten ontvouwen.
Deze intenslef begeleidediscussierondenverlopen van zeer open op fantasie en wensen
gerichtethema's,naarmeergebondenopconcretisering gerichte thema's. Zorg aan huis of
dicht bij huis, zorg voor de duur die nodig is en
de zaken die nodig zijn, coordinatie in een
kleinschalig buurtsysteem, met in die buurt
woningen die passen bij de woonwensen van
ouderen. De levendige discussie maakt we1
duidelijk dat de zorg die nu via zeer diverse
kanalen geregeld wordt, met uiteenlopende
financieringsbronnen, zich niet eenvoudig i n
eensamenwerkendgeheel laatvoegen..Wordt
het goedkoper? De onderzoekers verwachten
van wel. maar wanneer dat toch niet het aeval
zou zijnlisdat noggeen reden om<hetnietnete
streven, wanneer ouderen zich op die
ten.

Verzorgin
Ouderen
Piet Houben en Fokke .Wind nemen het
daarna over. Hun biidragesluitgoed aanbij de
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die meer
rinmetwsrkt
wmr mannen I
bas, hoewgle
rniestaom. Em
binnen h4
in collectr-.,
leven worm te
Nieuwe relati,
wonen, de bwurt a$ w
nieuwe rdktiea bu---tuwrlijk milieu, sldd
orde zijn gekaman
schapppelijks vem
heel al jaren een berlngr?~b
geningse huishoudwetensr
in Wlageningen worden de rnogel
voor onderwijs en onderzoek ao drat
gebrornpen, dat de kans dat er op het twrein
van wbonvernieuwinaen n w kan warden M-

,.

