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Officiële opening van het kenniscentrum op 19 mei 2011
Voor u ligt het derde nummer van de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen
Oudere Migranten. Op 19 mei is het kenniscentrum tijdens een minisymposium officieel geopend en
is de nieuwe naam bekend gemaakt: WoonSaem.
Tijdens het goedbezochte symposium presenteerden Kees Penninx en Heleen van Deur het eerste
deel van de door hen ontwikkelde methodiek “Samen Zelfstandig”. De visie van WoonSaem, die
gericht is op de eigen kracht van ouderen, komt in dit doe-het-zelf-boek goed tot zijn recht. De aanwezigen bij het symposium reageerden enthousiast op deze benadering van het gemeenschappelijk
wonen.
Alle relaties die deze digitale nieuwsbrief ontvangen, hebben een verslag van de bijeenkomst op
19 mei ontvangen. Heeft u belangstelling voor toezending, stuurt u dan a.u.b. een mail naar
woonsaem@maagdenhuis.nl. U bent dan tevens verzekerd van toezending van de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar en wordt uitsluitend digitaal verzonden.

Verdere ontwikkeling van de methodiek
Een goede woongemeenschap kan alleen ontstaan door een juiste mix van eigen initiatief van de
groepsleden en begeleiding door een beroepskracht, zo luidt de gedachte achter “Samen
Zelfstandig”. Deze methodiek belicht boven alles die rol van de woongroepleden zelf. De rol van
beroepskrachten en leden van sleutelfiguren uit zelforganisaties dient met nadruk (slechts) aanvullend te zijn op de eigen competenties van de groep.
In de afgelopen maanden is in opdracht van WoonSaem een introductieprogramma voor beginnende
woongroepen ontwikkeld. In een vijftal themabijeenkomsten zullen de groepsleden zich eerst
oriënteren op vragen rond het ouder worden en die met elkaar bespreken. In deze periode leren de
groepsleden elkaar kennen, maar tegelijkertijd is het een moment om na te denken over de eigen
verwachtingen rond het ouder worden. De methodiek bevat teksten voor de groepsbespreking,
achtergrondteksten, tips voor bespreking en groepsdynamiek en ondersteunend beeldmateriaal.
Thema’s die tijdens de introductie aan de orde komen zijn:
- “Goed ouder worden”
- “De organisatie van de groep en meedoen van alle leden”
- “Gezellig maakt gezond”
- “Contact met de buurt”
- “In voor- en tegenspoed?”
Terloops komen in deze verkenningsfase ook praktische aspecten rond het gemeenschappelijk
wonen aan bod, zoals financiën, subsidies, rechtsvorm enz.
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Voor veel mensen zijn de genoemde onderwerpen nieuw en zal het soms moeilijk zijn erover te
spreken. De methodiek heeft een cyclisch karakter. In verschillende fasen, dus ook na het
introductieprogramma, kunnen thema’s terug komen en opnieuw bewerkt worden.
Tijdens het introductieprogramma wordt in beginsel niet concreet gesproken over de huisvesting
zelf. Het eerste doel is te bereiken, dat de deelnemers na vijf maanden voor zichzelf een eerste
beslissing kunnen nemen of zij zich thuis zullen voelen in een woongemeenschap en of zij daarvoor
kiezen. Met andere woorden, we streven ernaar dat de deelnemers na vijf maanden een mentale
overeenkomst met de groep i.o. kunnen sluiten.
Als die oriëntatie goed is doorlopen, kan begonnen worden aan de werkelijke voorbereiding van een
woongroep volgens “Samen Zelfstandig”. We verwachten, dat door deze specifieke introductie de
volgende stappen, die meer concreet op de huisvesting zelf zijn gericht, sneller en voorspoediger
kunnen worden doorlopen.

Eind 2011: start pilot en start lerend netwerk
WoonSaem wil de methodiek verder verfijnen aan de hand van ervaringen in de praktijk en terugkoppeling door woonadviseurs. Vanaf eind 2011 wordt een pilot uitgevoerd, waaraan enkele nieuwe
woongroepinitiatieven voor oudere migranten, alsmede hun begeleiders zullen deelnemen.
Tegelijkertijd zal een (landelijk) zogenaamd lerend netwerk van woonadviseurs worden opgericht.
Het doel van dit netwerk is de uitwisseling tussen woonadviseurs met betrekking tot de begeleiding
van woongroepen duurzaam te bevorderen, in het bijzonder rond de door WoonSaem ontwikkelde
methodiek. Op termijn zullen zowel beroepskrachten als vrijwillige woonadviseurs, die zelf betrokken
zijn bij een wooninitiatief, aan het lerend netwerk deelnemen.
Op dit moment loopt de inschrijving voor deelname aan de pilot. In korte tijd hebben zich liefst
17 initiatieven gemeld. Dit is meer dan we op zo korte termijn hadden verwacht. In overleg met de
initiatiefnemers, bezien wij welke groepen het meest geschikt zijn voor deelname aan de pilot. Op dit
moment doen een Marokkaanse, Creoolse, Turkse, Caribische en Iraans/Afghaanse (vrouwen)groep
zeker mee. Het gaat om initiatieven uit Amsterdam (4) en Tilburg (1). Waarschijnlijk wordt het aantal
deelnemende groepen uiteindelijk op zeven vastgesteld.
Groepen die nu nog niet kunnen deelnemen, zullen in een later stadium mogelijk wel voor begeleiding vanuit WoonSaem in aanmerking komen. Aanmelding van nieuwe initiatieven bij WoonSaem
is dus altijd de moeite waard.
Netwerk van kernpartners en steunpartners
Het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten is een samenwerkingsverband van
de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, het
Amsterdams Steunpunt Wonen, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen
en CABO (Centrum Advies & Beleid Oudere Migranten). Deze kernpartners maken deel uit van de
stuurgroep, die circa zes maal per jaar bij elkaar komt.
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