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Website: https://www.woongroepamersfoort.nl
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WOONGROEP CENTRO VIDA

INFORMATIE VOOR BELANGSTELLENDEN
Gelukkig oud worden
Voor veel mensen is gelukkig oud worden samen met anderen een belangrijk doel in hun leven.
Een woongroep is daar over het algemeen uitstekend geschikt voor. Het past helemaal in deze
tijd van zelfstandigheid: eigen regie gecombineerd met de behoefte aan saamhorigheid.
Voordelen
Leven in/bij/met een woongroep kan voor mensen voordelen opleveren.
Denk hierbij aan:
. zelfstandigheid: je bent langer in staat om de regie over je eigen leven te voeren;
. betrokkenheid: je kunt iemand af en toe een handje helpen als die dat even nodig heeft en
omgekeerd gebeurt dat natuurlijk ook;
. geborgenheid: je voelt je veiliger met gelijkgestemden om je heen;
. steun: zowel op praktische als gevoelsmatige terreinen;
. activiteiten: regelmatig gezellig samenzijn, bijzondere gelegenheden vieren, uitstapjes, klussen
. contact: gezelligheid en aanspraak.
Ingrijpende beslissing
Gaan leven in een woongroep is een ingrijpende beslissing.
Als het goed gaat, ben je extra tevreden over je woonsituatie.
Je voelt steun van de mensen om je heen. Je ervaart meer
welzijn en je bent in staat om lang zelfstandig te blijven wonen.
Er is ook een andere kant aan dit verhaal. Het kost je tijd, energie,
geld en emoties. En als het bij nader inzien niet bevalt, kan
de teleurstelling groot zijn.
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Past een woongroep wel bij je?

Voordat je besluit om aan te sluiten bij een woongroep,
is het wijs om te bekijken of het iets voor je is. Met behulp
van de volgende vragen kun je hierover nadenken. Deze lijst is
niet bedoeld als keuringstest! Het is een hulpmiddel om tot een verstandige keuze te komen.
Zet hieronder een kruisje bij wat voor jou van toepassing is:
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TOELICHTING
Hieronder volgt per kleur de toelichting op de uitkomst.
Wat is de meerwaarde van wonen in een woongroep?
Samen wonen
De antwoorden die je op de rode vragen geeft, zeggen iets over je behoefte aan samen wonen
met anderen. Als je 10 of meer punten op dit onderdeel scoort, hecht je veel waarde aan goed
contact met anderen.
Het wonen in een woongroep kan voor jou van meerwaarde zijn.
Je vindt het leuk om met andere mensen (dichtbij) te wonen. Mensen die je kent en met wie je
iets deelt. Het is bij jou passend om mee te doen in een woongroep. Scoor je minder dan 5
punten, dan speelt dit niet (zo) voor je. De vraag is of je dan niet beter af bent met een andere
woonvorm, waarin je meer je eigen gang kunt gaan. Bedenk dat samen wonen ook veel van je
vraagt!
Communicatie
Wonen in een woongroep doet een behoorlijk beroep op je communicatieve vaardigheden. Je
zult zowel je mening moeten geven als ook kunnen luisteren naar anderen. Als je veel moeite
hebt om je te uiten of erg snel last hebt van conflicten, bekijk dan of deze woonvorm wel bij jou
past. Het is ook van belang dat je bereid bent om te vergaderen. Veel
beslissingen neem je samen als groep. Vind je dit leuk? Als je 10 of meer punten scoort, heb je
een basis. Je kunt vaardigheden die je (nog) niet hebt ook gericht ontwikkelen.
Verwachtingen
In deze categorie zijn verwachtingen opgenomen die te maken hebben met andere doelen van
samen wonen. Verwachtingen kunnen meer of minder bewust zijn. Denk na over wat jij zelf
verwacht. Kun je hulp geven en ook hulp ontvangen? Lukt het je om grenzen te stellen en niet
overbelast te raken? Hoe belangrijk is het voor je om bepaalde idealen waar te maken? Een score
van 10 of meer betekent dat je duidelijke verwachtingen hebt waarbij je er goed aan doet om een
woongroep te zoeken (of op te richten) die hierbij past. Let erop dat anderen jouw idealen
delen!
Omgeving
In een woongroep kan je opnieuw je woonomgeving afstemmen op jouw behoeftes, nu en in de
toekomst. Ga na wat hierbij voor jou van belang is. Hoe hoger je op deze items scoort, des te
belangrijker voor jou om hier een woongroep gericht op uit te zoeken.
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Wanneer is een woongroep een goede keus voor jou?
Begin ermee kritisch naar jezelf te kijken. Hoe steek je in elkaar? Hoe heb je tot nu toe geleefd?
Heb je goede contacten met familie en/of vrienden? Sta je open voor (nieuwe) contacten of
uitwisselingen op allerlei terreinen? Dan kan het zijn dat je je goed zal voelen bij het wonen in
een groep. Vooral wanneer je het ook nog leuk vindt om samen met anderen iets tot stand te
brengen of dingen te ondernemen. Bekijk of je er zelf een positieve bijdrage aan wilt leveren.
Een woongroep werkt niet voor mensen die liever afstand houden tot anderen. Ook wanneer je
altijd alleen hebt geleefd, is het verstandig om serieus bij jezelf na te gaan of een
woongroep iets voor je is. Mensen die denken dat dit hun bestaande eenzaamheid zal oplossen,
hebben het mis. Een woongroep kan eenzaamheid voorkomen, maar is er geen oplossing voor.
Juist in een woongroep moet je vaardigheden hebben om goed met anderen om te gaan.
Een woongroep werkt vooral voor mensen die goed zelfstandig kunnen leven en tegelijk plezier
hebben in contact met anderen. Die niet opzien tegen wat ‘gedoe’, maar daar dan zelf wel zoveel
mogelijk positief mee omgaan. Niet blijven ‘hangen’ in negatieve beelden en bereid zijn om
constructief met anderen om te gaan.

Pas op voor verkeerde verwachtingen!
Denk je dat je altijd opgevangen en verzorgd zult worden door medebewoners? Die gedachte
leidt tot grote teleurstelling. Een woongroep is géén zorginstelling. Wat je wel kan en mag
verwachten, is normale burenhulp.
Als je ziek wordt, zal men je helpen. Bijvoorbeeld wat boodschappen halen, je hond uitlaten,
jouw planten water geven en met je meeleven.

Wonen in een groep is een uitdaging!
Soms gaan mensen naar een woongroep in de hoop (weer) nieuwe vriendschappen op te doen.
Vriendschap kan je helaas niet afdwingen, óók niet in een woongroep.
Vriendschap is ook iets heel anders dan onderlinge betrokkenheid of saamhorigheid. Je gaat met
een aantal mensen bij elkaar wonen. Dat zijn doorgaans mensen die je niet zelf hebt uitgezocht.
In een groep kunnen heel verschillende mensen zitten. De uitdaging, voor individu én voor de
hele groep, is om te komen tot een groep van medebewoners waarbij je je open opstelt en elkaar
steunt, je lief en leed deelt.
Het moet gaan om de vorm die past bij je eigen leven. Je moet blijven werken aan de balans
tussen je eigen weg als persoon, je contacten buiten de groep en de gemeenschappelijkheid
in de groep.
Als je kiest voor het oprichten van een woongroep met goede vrienden, heb je geen garantie dat
je goede vrienden blijft.
Je leert elkaar van heel andere kanten kennen. Soms is het makkelijker om tot een woongroep te
komen als je elkaar vooraf niet kent. Simpelweg omdat je minder verwachtingen hebt en meer
moeite doet de anderen te leren kennen.
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Nooit ruzie of conflicten?
Een goede inbreng hebben in de woongroep is belangrijk.
Ruzie, roddel en geringe inbreng in de groep bedreigen de onderlinge verhoudingen. Alle leden
moeten intensief betrokken zijn bij de planvorming en groepsvorming en waar mogelijk ook
uitvoerende verantwoordelijkheid dragen. Tenslotte zijn communicatieve vaardigheden van
groot belang: zoals het vermogen tot samenwerking en tot gemeenschappelijke besluitvorming.
Zelfs met je beste vrienden, met de ideale partner en ook met je eigen kinderen kan je wel eens
ruzie hebben. Dat gebeurt zeker óók in een woongroep. Spanningen komen overal voor
waar mensen zijn. Belangrijk is dat je goed omgaat met zulke conflicten. Het is handig als je
beschikt over een redelijke dosis incasseringsvermogen.
Altijd met elkaar in gesprek blijven, is van groot belang. Durf problemen aan te kaarten. Niet om
je gelijk te halen, maar om ze op te lossen. Gebruik je gevoel voor humor. Zorg dat je uitspraken
en dingen kunt relativeren.
Omgaan met spanningen heeft een goede kant. Door lastige situaties tussen mensen aan te
gaan, blijf je sociaal vaardig.
Je blijft je interesseren voor andere mensen. Wrijving geeft glans, en warmte. Het houdt ons
mentaal en emotioneel in leven.
Samenwonen is wennen.
We leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving.
Velen van ons hebben geleerd om op een goede manier ons eigen leven te leiden. Door in een
woongroep te wonen, kies je ervoor om óók met anderen te wonen. Met alles wat daarbij hoort.
Je hebt een groep waar je ‘bijhoort’.
Het kan zeker wennen zijn.
Wie weet wat het je gaat opleveren.

Een aantal tips.
1. Bepaal wat bij jou past!
Denk na over jouw beelden en verwachtingen.
Wees je hiervan bewust. Is wonen in een woongroep echt iets voor jou? Ga er dan voor.
2. Bepaal je eigen keus over je eigen huis.
Zorg dat je een eigen plek hebt. Jouw deur, waarachter je helemaal je zelf kan zijn.
3. Maak gezamenlijke keuzes over het gezamenlijke.
Met wonen in een woongroep krijg je iets extra’s, een gebied waar je samen bepaalt hoe het
eraan toe gaat.
4. Iedereen heeft hetzelfde recht op inspraak.
Zorg voor goede eigen inbreng én die van de ander in de groep.
5. Accepteer de verschillen.
We zullen nooit hetzelfde zijn, dat heeft ook voordelen.
6. Wees eerlijk én waardeer elkaar.
Zeg wat je echt vindt, en altijd op een respectvolle manier.
8. Sta open voor ontwikkeling.
Samen wonen is een avontuur. Je gaat op reis met jezelf en met anderen.
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Praktische zaken.
Centro Vida heeft 19 huurappartementen met balkon of tuin, twee ingangen elk met een lift en
twee gezamenlijke fietsenbergingen en één gemeenschappelijke ruimte.
Ideaal gelegen op loopafstand van het winkelcentrum, de bibliotheek, bushalte en het NS
station.

En dit is specifiek Centro Vida
wonen in eigen appartement

zelfstandig en zelfredzaam

belangstelling voor elkaar

delen van veel vreugde en af en toe verdriet

een handje helpen

af en toe geholpen worden

dingen samen kunnen doen

vriendschappen ontstaan

het voelt als een familie in de goede betekenis van
het woord

leeftijdgenoten

vanaf 55 jaar

je hoeft niet alleen eenzaam te worden

jezelf kunnen zijn zonder dat het ten koste gaat van
een ander

tolerantie

veel privacy

je wordt samen oud en soms wijs

in principe open voor iedereen

gemêleerd gezelschap

samen beslissen over belangrijke zaken

wij vieren (de belangrijkste dingen in) het leven

bewoners komen overal vandaan

wij kiezen met meerderheid van stemmen een
nieuwe huurder

wij proberen aangenaam met elkaar om te gaan

je respecteert de anderen

verschillen in opvatting of beleving zijn een
verrijking

een door bewoners gekozen bestuur ‘regelt’ de
woongroep en stimuleert diverse werkgroepen

iedereen draagt bij naar eigen mogelijk- en
vaardigheden

er zijn zowel (echt)paren als alleenwonenden

wij lachen echt veel samen

wij gaan ontspannen met elkaar om

als er bij iemand eens wat tegenzit is daar begrip en het welzijn van de woongroep staat voorop
eventueel hulp voor
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