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Queridon en Portaal bedanken voor de interessante gesprekken.  

 

Met deze masterthesis sluit ik niet alleen een intensief half jaar onderzoek doen af, maar ook mijn 

studietijd. Na voor de bachelor Sociale Geografie en Planologie naar Utrecht te zijn verhuisd ontdekte 

ik al gauw dat bij stadsgeografie de meeste interesse lag en koos ik voor de master Urban Geography 

aan de UvA. Tijdens mijn studietijd heb ik verschillende steden mogen leren kennen: Utrecht als 
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teamspirit tijdens de dagen in de bibliotheek, mijn ouders en vrienden voor de relativerende 
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Josine Maaskant 
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Samenvatting 

 
Het creëren van menging van doelgroepen wijken, buurten en wooncomplexen is vanuit 

overheidsbeleid een strategie om sociale cohesie te versterken onder bewonersgroepen. Uit 

onderzoek blijkt echter dat residentiële menging van verschillende groepen niet zomaar betekenisvol 

contact oplevert en soms juist conflicten kan veroorzaken. Intergenerationeel wonen, het mengen van 

groepen op basis van leeftijd, is daarin relatief weinig onderzocht. Met de groei van gemengde 

woonprojecten waarbij jong en oud samenwonen is er behoefte aan meer inzicht in het functioneren 

van dit soort projecten en het samenleven van verschillende generaties onder één dak. Dit onderzoek 

levert daarin een bijdrage door middel van een case study naar woonproject de Saffier in Utrecht. In 

deze kwalitatieve studie is middels observaties en interviews met bewoners en beheerders een beeld 

gevormd van hoe sociale binding tussen jongeren en ouderen ontstaat en hoe zij dat ervaren. Uit het 

onderzoek blijkt dat intergenerationeel wonen voornamelijk oppervlakkig contact en weinig hechte 

banden oplevert tussen de generaties, maar dat juist dit lichte contact van waarde kan zijn voor zowel 

de jongere als oudere bewoners.  
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1. Inleiding 
 

Gemengd wonen is ‘hot’. Op initiatief van woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten komen 

steeds meer woonconcepten van de grond waarbij verschillende doelgroepen met elkaar samenleven 

(van der Velden, Tiggeloven & Wassenberg, 2017). Vanuit een diversiteitsideaal wordt vanuit 

overheidsbeleid al jaren gestuurd op gemengde wijken waarin huur en koop en daarmee arm en rijk 

in grotere nabijheid van elkaar woont, met als doel het voorkomen van problematische concentratie 

van lage inkomens en het versterken van sociale cohesie (Bolt & van Kempen, 2013; Chaskin & Joseph, 

2010). Bewust specifieke doelgroepen mengen op het niveau van het wooncomplex is relatief nieuw. 

Onder de noemer ‘magic mix’ wordt vanuit woningcorporaties gestuurd op het huisvesten van 

kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, statushouders, of ex-daklozen tussen reguliere huurders of 

studenten, ondersteund door het selecteren van bewoners en sociaal beheer in het gebouw (van der 

Velden et al., 2017; Gemeente Utrecht, 2018a). Een combinatie van leegstand van vastgoed in 

combinatie met de grote vraag naar flexibele, tijdelijke huisvesting van verschillende doelgroepen is 

de aanleiding voor de groei van dit soort woonprojecten. Daarnaast heeft de flexibilisering van de 

huurmarkt sinds 2016 het uitgeven van tijdelijke wooncontracten makkelijker gemaakt en de 

ontwikkeling van deze flexibele woonvormen een steuntje in de rug gegeven (van der Velden et al., 

2017). Naast dat het een oplossing biedt voor het huisvestingvraagstuk brengen deze gemengde 

woonvormen grote beloftes met zich mee. De term ‘magic mix’ is er niet voor niets: De woonprojecten 

hebben vaak een nadruk op solidariteit, interactie tussen groepen en zelfbeheer op vrijwillige basis. 

Hiermee passen gemengd wonen projecten precies binnen het ideaalbeeld van de 

participatiesamenleving. Dit projecten worden dan ook geprezen als waardevolle stap op weg naar 

een inclusieve maatschappij (Gemeente Utrecht, 2018a). Uit praktijkvoorbeelden blijkt tegelijkertijd 

dat het motiveren van huurders om zich in te zetten voor hun medebewoners soms moeilijker is dan 

gedacht (Gemeente Utrecht, 2018a).  

 

Door de vluchtelingenstroom sinds 2015 en de extramuralisering van de zorg is er vooral aandacht 

geweest voor de combinatie van statushouders met studenten of reguliere huurders met bijvoorbeeld 

uitstroom uit de maatschappelijke opvang (van der Velden, 2017; Gemeente Utrecht, 2018a). De mix 

van jong en oud is relatief nieuw maar sterk in opmars: Waar leegstand in woonzorgcentra steeds 

vaker voorkomt, zoeken zorgorganisaties manieren om hun bezettingsgraad op peil te houden, waarbij 

tegelijkertijd ook de sociale cohesie ten goede komt. Een oplossing is het huisvesten van jongeren in 

de leegstaande appartementen en tegelijkertijd aandacht besteden aan verbinding tussen de 

generaties en het creëren van een gemeenschap (Aedes-Actiz, 2016; van der Velden, 2017).  

 

Eén van de eerste intergenerationeel woonprojecten in Nederland is de Saffier, in de wijk Tolsteeg in 

Utrecht.  Dit complex heette tot de zomer van 2015 ‘huize Tolsteeg’, een verzorgingstehuis met in één 

vleugel zorgappartementen met intensieve zorg en in de andere vleugel zelfstandige 

aanleunwoningen. Toen de zorgpartij vertrok uit het gebouw kwam één vleugel leeg te staan. 

Woningcorporatie Portaal en jongerenhuisvester Socius hebben toen de handen ineengeslagen. Het 

resultaat is een flat met bewoners in de leeftijd van student tot hoogbejaard; de ene vleugel beheerd 

door jongerenhuisvester Socius, de andere door Portaal. In deze bijzondere woonsituatie probeert 

Socius voor het hele complex een sociaal project neer te zetten. De jongeren hebben bijbaantjes of 

doen vrijwilligerswerk in het gebouw en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud met 

als doel de sociale cohesie in het pand te versterken (de Saffier 2017).  
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Maatschappelijke relevantie 
Met het ‘langer thuis wonen’-beleid gericht op ouderen, en de woningnood onder studenten en 

starters zijn ouderen en jongeren beide een doelgroep met behoefte aan woonvormen die passen bij 

hun leefsituatie, budget en woonwensen. In het licht van de participatiesamenleving staan 

woonconcepten waarbij bewoners in iets voor elkaar kunnen betekenen extra in de belangstelling. 

Daarnaast is er wereldwijd steeds meer aandacht gekomen voor de meerwaarde van het 

samenbrengen van generaties en onderlinge solidariteit. De Europese Unie zette het onderwerp op de 

kaart met het lanceren van ‘the European year of active ageing and intergenerational solidarity’ in 

2012 (European Parliament, 2011), en ook in Nederland is aandacht voor initiatieven die de generaties 

verbinden (Aedes-Actiz, 2012; 2016). Een wooncomplex dat geschikt is voor jong en oud, dat leegstand 

tegengaat en waarbij wordt ingezet op onderlinge interactie en participatie kan een interessante 

oplossing bieden voor maatschappelijke- en huisvestingsvraagstukken. Echter lopen bestaande 

projecten uiteen in vorm en opzet en is er behoefte aan meer onderzoek naar dit soort initiatieven om 

gefundeerde conclusies te kunnen trekken over de werking van dit soort projecten en de voorwaarden 

voor een succesvolle mix.  

 

Wetenschappelijke relevantie  
Residentiële menging van verschillende doelgroepen in één wijk is zowel vanuit overheidsbeleid als 

vanuit de stadsgeografie een veelbesproken onderwerp, waarbij de aandacht zich vooral heeft 

geconcentreerd op menging op basis van sociaaleconomische positie of sociaal-culturele identiteit 

(Bolt & van Kempen, 2013; Tunstall & Fenton, 2006). Waar vanuit overheidsbeleid hoge verwachtingen 

liggen in het mixen van verschillende groepen, zijn onderzoekers op het gebied van gemengde buurten 

kritisch: Onderzoek wijst uit dat menging van groepen in wijken en buurten niet automatisch leidt tot 

meer of beter contact. Voornamelijk de middenklasse in gemengde wijken heeft de neiging zich terug 

te trekken en zich te omringen met gelijken en ook de schaalgrootte van menging speelt daarbij een 

rol. Dichte nabijheid levert soms juist conflicten tussen bewonersgroepen op (Andersson & Musterd, 

2010; Boterman & Musterd, 2016; Pinkster, 2012; Tersteeg & Pinkster, 2016). Ook als er wel sprake is 

van contact tussen verschillende mensen, betekent dat niet automatisch ook dat het gaat om 

betekenisvolle interactie (Valentine, 2008; 2013).  

Binnen de sociale geografie is er weinig onderzoek gedaan naar contact en verbinding tussen 

generaties (Vanderbeck, 2007; Pain, 2005; Hagestad & Uhlenberg, 2005). Vanuit de literatuur over 

cohousing is wel bekend dat het samenleven in een gemeenschap generaties dichterbij elkaar kan 

brengen, maar dat intergenerationele solidariteit niet zomaar tot stand komt (Labit, 2015). Vanuit de 

bestaande gemengd wonen- en cohousing-literatuur is bekend dat zowel fysieke als sociale factoren 

effect kunnen hebben op het succes van residentiële menging (Camina & Wood, 2009; Tersteeg & 

Pinkster, 2016; Williams, 2005).  

Gemengd wonen projecten in de ‘magic mix’- opzet zitten qua opzet tussen het gemixt wonen 

van bovenaf, en het wonen in een woongemeenschap in: Er vindt selectie van bewoners plaats en ze 

worden geacht zich in te zetten voor hun medebewoners, maar bewoners huren van een reguliere 

verhuurder en het project is niet in zelfbeheer gerealiseerd. Projecten als de Saffier zijn daarmee zowel 

door hun opzet en intergenerationele aspect een type gemengd wonen dat vanuit stadsgeografisch 

onderzoek nog weinig belicht is. Onderzoek naar dit type projecten kan nieuwe inzichten bieden in de 

kennis en het wetenschappelijk debat over gemengd wonen.  
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Doel- en vraagstelling 
Om te kunnen bijdragen aan kennis over de praktijk en potentie van gemengd wonen van generaties, 

vormt dit onderzoek een case study naar de Saffier in Utrecht. Daarmee heeft dit onderzoek als doel 

om meer inzicht te krijgen in hoe het samenleven van de verschillende generaties onder één dak 

functioneert, hoe bewoners het wonen met de andere generatie ervaren, op welke manieren zij 

bijdragen aan hun woonproject en op welke manier dat kan leiden tot sociale binding in het project. 

Sociale binding is daarin het centrale concept dat de mate van interactie tussen beide generaties 

beschrijft. In het onderzoek wordt zowel gekeken naar de positie die jongeren hebben in het 

woonproject, als naar het verhaal van de ouderen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol die het 

sociaal beheer en de fysieke inrichting van het gebouw spelen in het creëren van interactie en binding 

tussen bewoners.  

 

De onderzoeksvraag die centraal staat luidt: 

 

“In hoeverre en op welke manier draagt het intergenerationeel wonen van jongeren en ouderen op 

projectniveau bij aan sociale binding tussen de bewoners?” 

 

Om deze vraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden zijn er vier deelvragen opgesteld. Die 

zullen aan het eind van het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd, voortkomend uit de bestaande 

wetenschappelijke literatuur.  

 

Leeswijzer   
De scriptie is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk van deze scriptie heeft het 

onderwerp geïntroduceerd, in maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief geplaatst en de 

hoofdvraag gepresenteerd. In de komende hoofdstukken komt het volgende aan bod. 

• Hoofdstuk 2 is het theoretisch kader. Hierin worden de thema’s sociale binding, intergenerationeel 

contact en residentiële menging verder uitgediept. Het theoretisch kader mondt uit in vier 

deelvragen die het startpunt vormen voor het volgende hoofdstuk. 

• Hoofdstuk 3 is het methodenhoofdstuk. Daarin wordt het conceptueel model gepresenteerd. Ook 

de operationalisering van het centrale concept sociale binding, de keuze voor kwalitatieve 

onderzoeksmethode en de onderzoekslocatie en de selectie van respondenten worden in dit 

hoofdstuk behandeld.  

• Hoofdstuk 4 schetst de context van de onderzoekslocatie en presenteert het veldwerkoverzicht. 

Hieronder vallen een beschrijving van woonproject de Saffier en de buurt en een overzicht en 

beschrijving van interviews en observaties die gedurende de veldwerkperiode zijn uitgevoerd. 

• Hoofdstukken 5 en 6 zijn de resultatenhoofdstukken, waarin de deelvragen van dit onderzoek 

worden beantwoord: In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de jongeren, in hoofdstuk 6 op de ouderen. 

Beide hoofdstukken sluiten af met een puntsgewijze conclusie.  

• In hoofdstuk 7 komen alle voorgaande hoofdstukken bij elkaar in de discussie en conclusie. Hierin 

worden de onderzoeksresultaten in verband gebracht met de bevindingen uit het theoretisch 

hoofdstuk en wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Vervolgens worden aanbevelingen voor 

beleid en vervolgonderzoek gedaan en is er ruimte voor een reflectie op het onderzoeksproces.  
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2. Theoretisch kader  
 
Het theoretisch hoofdstuk vormt de omkadering van het onderzoek. Verschillende theorieën en 

onderzoeken die betrekking hebben tot het onderwerp van deze studie worden uitgelegd en met 

elkaar in verbinding gebracht, zodat er een overzicht ontstaat van wat we al weten, en welke hiaten in 

de kennis er nog gedicht kunnen worden: Vragen waarop dit onderzoek wellicht een antwoord kan 

bieden.  

 

Het theoretisch kader bestaat uit drie delen die de hoofdthema’s van dit onderzoek beslaan: sociale 

binding, intergenerationeel contact en residentiële menging. Eerst worden de concepten sociale 

cohesie en sociale binding geïntroduceerd. Theorieën over verschillende vormen van contact en 

contact tussen groepen worden daarbij aangehaald. Vervolgens komt intergenerationeel contact aan 

bod. Een relatief klein onderzoeksveld dat ingaat op contact tussen jong en oud. Hierin is specifiek 

aandacht voor het ruimtelijke aspect ofwel intergenerational space. Het derde deel gaat over 

residentiële menging. Onder andere het creëren van gemengde wijken, cohousing en de magic mix 

komen aan bod.  

Aan het eind van het hoofdstuk worden de behandelde onderwerpen samengepakt en dit mondt uit 

in een viertal deelvragen. Het volgende hoofdstuk gaat vervolgens in op de methoden die zijn gebruikt 

om die deelvragen te beantwoorden.  

 

2.1. Sociale cohesie en sociale binding   
 

2.1.1. Sociale cohesie  
Een veelgebruikt en alom bekend begrip dat de binding tussen mensen in een samenleving beschrijft 

is sociale cohesie. Sociale cohesie is echter geen eenduidig concept en het wordt op verschillende 

manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd. Vaak wordt de term sociale cohesie dan ook gebruikt op 

een manier dat de betekenis ervan vaag blijft, terwijl iedereen ongeveer begrijpt wat ermee bedoeld 

wordt (Kearns & Forrest, 2000). Sociale cohesie als concept staat vaak centraal in beleid en in 

maatschappelijke discussies over de staat van de samenleving. Daarmee is sociale cohesie verworden 

tot een containerbegrip met meestal een normatieve lading: Wanneer er in de politiek aandacht wordt 

besteed aan sociale cohesie is vaker wel dan niet de boodschap dat er in de samenleving een tekort is 

aan die cohesie, met allerlei problematische gevolgen van dien (Schnabel & de Hart, 2008). Maar niet 

alleen politici, ook wetenschappers hebben de afgelopen decennia regelmatig geconcludeerd dat 

sociale cohesie afneemt door veranderingen in de maatschappij. Zo stelde Castells (1997) dat de 

samenhang in de onze samenlevingen afbrokkelt in een tijd waarin globalisering en nieuwe informatie- 

en communicatietechnologie hoogtij vieren. In het bekende werk ‘Bowling Alone’, beschreef Putnam 

de erosie van de sociale cohesie in de moderne Amerikaanse maatschappij en ook Nederland zou rond 

de eeuwwisseling zijn veranderd van een ‘high-trust’ naar een ‘low-trust’ society (Meurs, 2008; 

Putnam, 1995). 

Dit soort doembeelden zijn echter verre van nieuw: Pahl (1991) merkte al op hoe het beeld 

van de afnemende sociale cohesie telkens opnieuw terugkomt wanneer er zich grote veranderingen in 

de maatschappij voltrekken. Een goed voorbeeld daarvan is het al in 1887 gepubliceerde werk 

Gemeinschaft und Gesellschaft van de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies. Ten tijde van de industriële 

revolutie zag Tönnies een shift van ‘gemeinschaft’ (gemeenschap, community, met hechte banden), 

naar ‘gesellschaft’ (maatschappij, society, met zwakke banden). Belangrijk om hierbij op te merken is 

dat Tönnies deze verandering niet perse als negatief beschouwde.  
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Ondertussen wijst onderzoek ook uit dat het in werkelijkheid meevalt met de afnemende 

sociale cohesie in de maatschappij (CBS, 2008). Wel zeggen sommigen dat er nieuwe vormen van 

sociale cohesie ontstaan (Schnabel & de Hart, 2008). Daarmee wordt een ander vraagstuk 

aangesneden: hoe onderzoeken we sociale cohesie?  

 

Forrest & Kearns (2000) onderscheidden 5 dimensies van sociale cohesie, zoals te zien in tabel 2.1.1. 

In navolging van Nederlands onderzoek door van Marissing (2008), kunnen deze dimensies worden 

vertaald als: normen en waarden, sociale controle, solidariteit, sociale interactie en buurtbinding.  

 
Tabel 2.1.1: Dimensies van sociale cohesie  

 
Bron: Forrest & Kearns, 2001, p. 2129.  

 

Sociale cohesie wordt door sommigen gezien als een macrobegrip, een overkoepelende kracht die de 

samenleving bijeenhoudt en een begrip dat moeilijk is om op lokale schaal te meten. Hoewel 

verschillende onderzoekers en instanties zoals het CBS en het SCP de term sociale cohesie ook op 

individueel niveau pogen te meten wordt het begrip in onderzoeken ook wel vervangen door een 

concretere term. “Sociale cohesie is als lokaal begrip onjuist” stelt stadssociologe Tineke Lupi zelfs 

(Nemo Kennislink, 2006). In haar onderzoek naar de samenhang in buurten en wijken gebruikt zij 

daarom de begrippen territoriale – of buurtbinding. Daaronder verstaat zij de onderlinge relaties 

tussen bewoners van een buurt (Lupi, 2008). Andere onderzoekers menen sociale cohesie wel op 

lokaal en op individueel niveau te kunnen meten, mits het begrip is opgedeeld in afzonderlijke 

componenten, die wel met elkaar samenhangen.  

 

2.1.2. Sociale binding  
In dit onderzoek wordt gebruik gebraakt van het begrip sociale binding. Qua betekenis ligt dit dichtbij 

sociale cohesie, maar is in gebruik minder normatief geladen en daarnaast concreter en beter op 

individueel niveau te operationaliseren: Het legt, meer dan bij sociale cohesie, de nadruk op de directe 

interactie en banden tussen mensen en de groep. Maar ook het gebruik van het begrip sociale binding 

is niet onproblematisch. De precieze betekenis en ook het schaalniveau is niet eenduidig waardoor je 

zou kunnen stellen dat ook het begrip sociale binding een containerbegrip is geworden. Snel en 

Boonstra (2005) maakten in hun onderzoek naar sociale binding tussen etnische groepen een 

onderscheid tussen de drie componenten, interetnisch contact, participatie en identificatie. Het 

interetnisch contact gaat hier om contact tussen verschillende groepen. Onder participatie verstaan 

ze maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld deelname aan activiteiten of inzet voor verenigingen.  

Identificatie gaat om het verbonden voelen met het geheel, dat bijvoorbeeld een buurt, stad of 
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samenleving kan zijn.  Interessant aan de interpretatie van sociale binding door Snel en Boonstra 

(2005) is dat er focus ligt op binding tussen verschillende groepen, zoals ook bij intergenerationeel 

wonen relevant is.  

 

Sociale cohesie kan dus als macro-concept worden gezien, waarbij het wordt gezien als lijm die de 

samenleving bijeenhoudt, maar ook worden vertaald naar een meer individuele interpretatie, waarbij 

het gaat over binding tussen mensen. Een belangrijk thema daarbinnen is het contact, of de binding, 

tussen mensen uit groepen die van elkaar verschillen, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, etniciteit of 

gender. De volgende paragraaf gaat daarom in op theorieën die het contact tussen groepen behelzen.  

 

2.1.2. Contact tussen groepen  
Bij intergenerationeel wonen komen groepen die in leeftijd van elkaar verschillen frequent met elkaar 

in aanraking. In de samenleving gebeuren deze ‘ontmoetingen’ ook voortdurend: tussen jong en oud 

maar ook tussen verschillende etniciteiten, tussen mannen en vrouwen, rechts en links.  Putnam 

(2007) heeft het in relatie tot het contact tussen groepen over twee types sociaal kapitaal: ‘bonding’ 

en bridging’. De eerste bindt mensen in een bepaalde groep samen, de ander slaat een brug tussen 

verschillende groepen. Putnam brengt deze vormen van sociaal kapitaal in relatie met de 

(Amerikaanse) samenleving die etnisch steeds diverser wordt. Met zijn constriction theory beweert hij 

dat diversiteit zogenaamd schildpadgedrag veroorzaakt: hoe meer we in aanraking komen met de 

ander, hoe meer we ons terugtrekken uit de samenleving, niet alleen van de ‘andere’ groepen maar 

ook uit onze eigen groep. Zijn hypothese is in strijd met het werk van Allport, die in 1954 de intergroup 

contact theory schreef. De strekking van deze contacthypothese is dat persoonlijk contact tussen leden 

van verschillende groepen een van de beste manieren is om vooroordelen tussen die groepen te 

verminderen, mits het contact onder bepaalde voorwaarden tot uiting komt. Zo moeten beide 

personen een gelijke status hebben, mag de omgeving niet competitief zijn, werken de beide groepen 

naar een gezamenlijk doel en werkt ‘institutionele ondersteuning is’, bijvoorbeeld van een school, 

overheid of werkgever stimulerend. Sinds de publicatie is de theorie in veel verschillende onderzoeken 

getest en bevestigd. Pettigrew & Tropp (2006) deden grootschalig kwantitatief onderzoek (een meta-

analyse) naar de contacttheorie van Allport en naar de voorwaardelijke factoren. Hun bevindingen zijn 

dat contact tussen leden van verschillende groepen inderdaad vermindering van vooroordelen tot 

gevolg heeft. Daarbij concludeerden ze dat de condities gesteld door Allport niet noodzakelijk zijn bij 

intergroup contact om positieve uitkomsten te genereren, maar dat ze het effect wel versterken. Een 

opvallende uitkomst is dat voornamelijk de factor institutionele ondersteuning van belang bleek. In 

samples waarbij er een sprake was van een georganiseerd programma werkte het intergroup contact 

het sterkst in het verminderen van vooroordelen. Een veelzeggend resultaat uit de analyse van 

Pettigrew & Tropp (2006) is daarnaast dat de positievere attitude die ontstaat niet alleen gaat over de 

persoon waarmee het contact plaats heeft gevonden, maar veel breder geldt:   

 

“The generalization of contact’s effects appears to be far broader than what many past commentators 

have thought. Not only do attitudes toward the immediate participants usually become more 

favorable, but so do attitudes toward the entire outgroup, outgroup members in other situations, and 

even outgroups not involved in the contact” (Pettigrew & Tropp, 2006, p. 766) 

 

Gezien de omvang bevatte de studie van Pettigrew & Tropp informatie over verschillende 

doelgroepen. Niet alleen etniciteit, zoals in vergelijkbaar onderzoek regelmatig het geval is. Hierover 

rapporteerden ze dat het voor de effecten van de contacttheorie niet veel uitmaakte met welk ‘type 

doelgroep’ je van doen hebt: contact maken helpt dus ook bij verschillende leeftijdsgroepen bij het 

verminderen van vooroordelen. Een andere socioloog die de nadruk heeft gelegd op het belang van 
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contact tussen verschillende groepen is Granovetter. Hij benadrukt in zijn invloedrijke sociologische 

werk uit 1973, ‘The strength of weak ties’, de verbindende kracht zwakke banden. Hechte banden ziet 

hij daarbij als banden met mensen uit je eigen groep: familie, vrienden. Zwakke banden zijn 

bijvoorbeeld verre vrienden of kennissen. De sterkte van die banden is af te meten aan duur en 

intensiteit van interactie, de mate van intimiteit en emotionele intensiteit, en het gevoel van 

wederkerigheid. Zowel hechte als zwakke banden zijn volgens hem belangrijk voor ons om 

bijvoorbeeld informatie te verkrijgen, ideeën te verspreiden maar ook voor de sociale cohesie in een 

samenleving. Dit komt omdat alleen zwakke banden volgens Granovetter een bridging tie kunnen zijn 

naar een andere groep. Granovetter’s theorie is vrij theoretisch en hij erkent dan ook dat het sterk van 

de specifieke situatie en context afhangt hoe groot het belang van sterke dan wel zwakke banden is.  

 

In stadsgeografisch onderzoek is nu de volgende vraag: Hoe werkt het contact tussen groepen in relatie 

tot de woonomgeving? Plaats, afstand, of schaalniveau zijn dan ook belangrijke factoren  die in deze 

paragraaf nog niet zijn behandeld. Ook het contact tussen verschillende groepen specifiek op basis van 

de factor leeftijd behoeft meer aandacht. De volgende paragraaf beschrijft de bestaande kennis over 

intergenerationeel contact en vervolgens gaat paragraaf 2.3 in op het mengen van groepen in de 

woonomgeving.  

 

2.2. Intergenerationeel contact   
Beleid en onderzoek over het ‘samenbrengen van doelgroepen’ in de samenleving gaat uit van een 

ongewenste scheiding van groepen in de maatschappij. Deze groepen zijn meestal gebaseerd op 

verschil in inkomen, etniciteit en soms religie. De factor leeftijd wordt maar weinig genoemd wanneer 

het gaat over het creëren van een gebalanceerde samenleving (Pain, 2005). Dit komt omdat 

scheidslijnen op basis van etniciteit en inkomen maatschappelijk gezien urgentere problemen 

oplevert, en ongelijkheden tussen leeftijdsgroepen doorgaans als normaal worden beschouwd in de 

samenleving (Vermeij 2010). De tegenstellingen tussen generaties staan echter in tijden van vergrijzing 

en eerder de economische recessie wel op scherp, bijvoorbeeld op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in 

het pensioenstelsel en in de zorg (Vermeij, 2010; Thang, 2001). Ook is er steeds meer aandacht voor 

de meerwaarde van het samenbrengen van generaties en onderlinge solidariteit. De Europese Unie 

zette dit onderwerp op de kaart met het lanceren van ‘the European year of active ageing and 

intergenerational solidarity’ in 2012 (European Parliament, 2011).  

 

In wetenschappelijk onderzoek zijn generaties vaak los van elkaar onderwerp van studie. Zo is er vanuit 

de gerontologie is veel onderzoek naar ouderen, en andere onderzoeksgebieden doen weer studies 

naar kinderen en jongeren (Vanderbeck, 2007). De literatuur die het contact tussen generaties behelst 

valt binnen het onderzoeksveld van intergenerationele relaties. Dit is een relatief nieuw 

onderzoeksgebied. Sinds 2003 bundelt het Journal of Intergenerational Relationships jaarlijks nieuwe 

wetenschappelijke literatuur over het thema. Dit onderzoek gaat hoofdzakelijk nog om familierelaties 

en wordt daarnaast vaak geschreven vanuit een educatieve benadering: wat kunnen ouderen en 

kinderen van elkaar leren? Onderzoek naar intergenerationeel contact buiten de educatieve- en 

familiesfeer is er nog weinig (Pain, 2005; Vanderbeck, 2007; Dykstra & Fleischmann 2016).   

 

2.2.1. Leeftijdssegregatie  
Volgens Pain (2005) zijn intergenerationele relaties een onderdeel van onze sociale identiteit. Het 

zelfbeeld van een individu of een groep bestaat gedeeltelijk op basis van het behoren tot een bepaalde 

generatie. Die identiteit is dynamisch en ook gebaseerd op percepties en interactie tussen 

verschillende generaties. Die percepties en interactie zijn niet overal hetzelfde: cultuur en plaats zijn 
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belangrijke factoren wanneer het gaat om hoe intergenerationeel contact eruitziet. Leeftijd wordt dan 

ook steeds vaker gezien als een sociaal geconstrueerde term, zoals we tegenwoordig ook gender en 

ras zo beschouwen. Iedereen heeft persoonlijke en door de maatschappij ingegeven ideeën over wat 

‘jong zijn’ of ‘oud zijn’ behelst, gepaard gaand met allerlei verwachtingen en ideeën over rolverdeling. 

(Pain, 2005). Die beelden over hoe iemand zich in een bepaalde leeftijd zou moeten gedragen, leiden 

tot ageism – vooroordelen die tot leeftijdsdiscriminatie leiden (Hagestad & Uhlenberg, 2005). Deze 

term werd in 1969 gemunt door Butler en is voor veel mensen een onbekende term, waar racism en 

sexism wel alom bekend zijn. Vooroordelen over leeftijdsgroepen zijn volgens sommige onderzoekers 

echter zodanig onderdeel van onze cultuur dat de meeste mensen zich er niet eens bewust van zijn 

(Palmore ,2015, p. 874). “Most persons find it easy to produce a substantial list of word associations 

for the terms ‘adolescent’ or ‘old person’. These associations tend to be negative and reflect widespread 

age stereotypes.” (Uhlenberg, 2000, p. 261).  

 

Hagestad & Uhlenberg (2005) benadrukken dat sociale netwerken in onze maatschappij vaak zeer 

homogeen zijn: mensen hebben, buiten de familie, vaak nauwelijks contact met andere generaties. 

Dat is problematisch vanuit de gedachte dat wanneer generaties niet met elkaar in contact komen, er 

ook geen kansen zijn om vooroordelen te verzachten en leeftijdsdiscriminatie tegen te verminderen. 

Daarbij wijst Europees onderzoek uit dat naarmate ouderen en jongeren meer in omgevingen zijn die 

betekenisvol contact tussen generaties mogelijk maken, er meer leeftijdsheterogame vriendschappen 

ontstaan (Dykstra & Fleischmann, 2016). Kohli (1988) beschreef hoe deze omgevingen in de loop van 

de vorige eeuw steeds schaarser werden als gevolg van de ‘chronologization’ van onze levensloop: De 

factor leeftijd bepaalt steeds sterker waar mensen dagelijks mee bezig zijn, onder andere door striktere 

leeftijdsgrenzen. Leeftijdssegregatie is dan ook grotendeels het gevolg van institutionele scheiding: in 

de Westerse maatschappij zijn in educatie, werk, zorg, maar ook recreatie leeftijdsgroepen veelal van 

elkaar gescheiden (Hagestad & Uhlenberg, 2005; Kohli, 1988).  

Riley & Riley (2000) creëerden een model van die maatschappelijke structuren die segregatie, 

of juist integratie, tussen de leeftijden veroorzaken, te zien in figuur 2.2.1. Waar in een age-

differentiated society domeinen werk, onderwijs en vrije tijd ‘toebehoren’ aan een bepaalde generatie, 

lopen die domeinen in een age-integrated society door alle generaties heen. Hoe deze structuren 

lopen, verschilt per samenleving en door de tijd. Waar pre-industriële samenlevingen meer nadruk 

legden op groepsverbanden, gaat de moderne Westerse maatschappij meer van het individu uit en 

daarbij speelt leeftijd een grote rol in iemand positie in de maatschappij. Het domein wat opvallend 

genoeg ontbreekt in dit model is het residential domain, oftewel woonplek. Vergeleken met andere 

domeinen is de woonbuurt een plek waar jong en oud elkaar relatief vaak tegenkomen (Vermeij, 2010), 

al is door bijvoorbeeld de institutionele huisvesting van ouderen en studentenhuisvesting voor 

jongeren wel een duidelijke scheiding zichtbaar tussen een aantal specifieke leeftijdsgroepen 

(Hagestad & Uhlenberg, 2005). Hier wordt in paragrafen 2.2.3 en 2.3.3 nader op ingegaan.  
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Figuur 2.2.1: Sociale structuren en leeftijdssegregatie 

 
Bron: Riley & Riley 2000, p. 267 

 

2.2.2. Het stimuleren van contact 
Riley & Riley (2000) identificeren op basis van hun model twee componenten in het tegengaan van 

intergenerationele segregatie: enerzijds het wegnemen van de structurele barrières (die in figuur 2.2.1 

te zien zijn), anderzijds het bewust bij elkaar brengen van generaties. Het wegnemen van barrières in 

de structurele domeinen, bijvoorbeeld door het flexibeler omgaan met leeftijdsgrenzen, heeft in beleid 

en onderzoek veruit het meeste aandacht genoten, terwijl ook de tweede component, het bij elkaar 

brengen van leeftijdsgroepen, van belang is (Riley & Riley, 2000). Dykstra & Fleischmann (2016) 

beschouwen het deelnemen in activiteiten waarbij jong en oud bij elkaar komen zelfs als cruciale factor 

in het stimuleren van succesvol intergenerationeel contact (p. 13).  

 

Vanuit het Verenigd Koninkrijk is er de laatste twee decennia groeiend aandacht voor 

‘intergenerational practice’ (IGP), waarbij jong en oud bij elkaar worden gebracht in uiteenlopende 

projecten en activiteiten (Pain, 2005; Springate, 2008).  

 

 “Intergenerational practice aims to bring people together in purposeful, mutually beneficial activities 

which promote greater understanding and respect between generations and contribute to building 

more cohesive communities. Intergenerational practice is inclusive, building on the positive resources 

that the young and old have to offer each other and those around them.” 

        (Beth Johnson Foundation, 2001)  

 

Intergenerational practice zou leiden tot positieve invloed op zowel de deelnemende ouderen en 

jongeren zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap. Doel van dit soort initiatieven is vaak het 

contact tussen jong en oud te verbeteren, wederzijds begrip te creëren, welzijn en zelfvertrouwen te 

verhogen, en het tegengaan van stereotypering. Overstijgend gaat het om het creëren van inclusieve 

gemeenschappen of ook wel sustainable communities, een beleidsterm die in het Verenigd Koninkrijk 

vaker wordt gebruikt. Deze IGP-projecten zijn vooral opgekomen in de context van 

achterstandsbuurten, waarbij zowel jongeren als ouderen als extra kwetsbare groep worden 

beschouwd (Pain, 2005). Veel van de activiteiten binnen IPG worden georganiseerd vanuit scholen en 

zij daarmee gericht op kinderen en jongeren, en minder op jongvolwassenen (Springate, 2008).  
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Ook in Nederland is er door middel van lokale initiatieven groeiend aandacht voor de 

verbinding tussen generaties. (Aedes-Actiz 2013). Zo zijn er bijvoorbeeld generatietuinen waar jong en 

oud samen leren, en veel samenwerkingen tussen scholen en verzorgingstehuizen. Ook deze 

initiatieven zijn opvallend vaak gericht op jonge kinderen en ouderen.  

 

Er is veel optimisme over de vermeende resultaten die IGP kan hebben voor jongeren, ouderen en de 

maatschappij als geheel. In paragraaf 2.1., over het bij elkaar brengen van verschillende groepen, bleek 

al dat de institutionele factor de cruciale factor is in het creëren van contact waarbij vooroordelen 

worden verminderd (Pettigrew & Tropp, 2006). Hagestad & Uhlenberg (2005) zijn positief over 

pogingen om leeftijdsgroepen in contact te brengen, maar merken op dat niet alle pogingen om 

generaties nader tot elkaar te brengen ook daadwerkelijk betekenisvol contact oplevert. 

 

“All too often, efforts aimed at cross-age interaction create ephemeral and quite superficial interactions 

(…) To have school children sing carols in the old people’s home at Christmas time or inviting an older 

person for one session at the local school to talk about World War II will not do the job of forging 

personal knowledge and viable ties.” (Hagestad & Uhlenberg, 2005, p. 357). 

 

Ook Riley & Riley (2000) geven aan dat de waarde van het intergenerationeel contact erg kan variëren 

afhankelijk van het type contact. Zelfs Thang (2001) concludeert in haar veelgeciteerde werk over 

Kotoen in Tokyo, een project waarbij intensieve interactie tussen kinderen en ouderen wordt 

georganiseerd, dat het een uitdaging blijft om blijvende en betekenisvolle relaties tussen jong en oud 

te creëren.   

 

2.2.3. Intergenerationele ruimte 
Een thema binnen de intergenerational relations is het onderzoeksgebied intergenerational space.  

Intergenerationele ruimte wordt beschouwd als plek die bedoeld is om interactie tussen verschillende 

generaties te faciliteren en te promoten (Worth & Vanderbeck, 2015). Hoewel er onderzoek is gedaan 

naar intergenerationeel contact is het domein van buurten of wonen daarin onderbelicht, maar met 

de groeiende aandacht voor solidariteit tussen jong en oud groeit ook het geografisch onderzoek naar 

verschillende generaties en het contact daartussen in lokale gemeenschappen (Pain, 2005).  

 

Steeds meer steden en wijken richten zich op het ‘kindvriendelijk’ of juist ‘leeftijdsvriendelijk’ maken 

van de omgeving. Meest bekend is het internationale onderzoek van de World Health Organization 

over leeftijdsvriendelijke steden. Op basis van grootschalig kwalitatief onderzoek creëerden zij de 

‘Global Age-friendly Cities guide’ waarin factoren staan beschreven die een stad geschikt maken voor 

de vergrijzende bevolking. In studies vanuit children’s geographies is er aandacht voor nieuwe ideeën 

over hoe een ideale speelplek er uitziet voor de hedendaagse kindertijd (Holloway & Valentine, 2000). 

In zijn werk over intergenerational cities constateert Van Vliet (2011) dat de inrichting en organisatie 

van ‘ouder-vriendelijke’ en kindvriendelijke plekken soms gebaseerd zijn op dezelfde principes, en pleit 

daarom voor het creëren van intergenerationele plekken. Dit kan sociaal een effect hebben – omdat 

jonge en oude mensen iets voor elkaar kunnen betekenen – maar kan ook een kostenbesparing 

opleveren, door het innovatief gebruiken van gebouwen die door demografische veranderingen niet 

meer passen bij de huidige bevolkingssamenstelling (van Vliet, 2011).  

 

Onderzoek naar intergenerationele ruimte kan gaan om ruimtes in (woon)gebouwen, maar ook om 

ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. Thang (2015) onderzocht in Singapore speelplekken voor 
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kinderen, die tegelijkertijd ook fitness-plaatsen voor ouderen zijn. Ze concludeerde dat dit soort 

plaatsen potentie kunnen bieden in het versterken van intergenerationeel contact. Kaplan, Haider, 

Cohen & Turner (2007) richten zich nog sterker op de fysieke aspecten, een volgens hen vaak 

onderbelichte factor.  

 

“One of the critical issues in the intergenerational studies field is the lack of attention to how 

the physical environment plays a role in promoting, or inhibiting, intergenerational engagement. 

Whereas attention has been paid to the goal of creating “multi-generational” settings, where the 

physical environment is designed to accommodate the physical and psychological needs of people 

across the age and ability spectrum, there has been less consideration of ways to create environments 

that afford opportunities for meaningful engagement between members of different generations.”  

          (Kaplan et al., 2007, p. 1). 

 

Waar de speel- en fitnessplaatsen uit het onderzoek van Thang (2015) dus gaan om het gebruiken van 

dezelfde ruimte door verschillende leeftijdsgroepen (multigenerationeel), benadrukken Kaplan et al. 

(2007) de waarde van plaatsen die dat contact ook daadwerkelijk stimuleren (relationeel). In de 

voorbeelden uit het artikel van Kaplan et al. blijkt zo een ruimte een plek te moeten zijn die geschikt is 

voor zowel ouderen (bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk), veilig is voor kinderen en waarin activiteiten 

waarin generaties samen deelnemen kunnen plaatsvinden (Thang, 2001; Hammond, 2002; Kaplan et 

al., 2007).  Hoe zo een ruimte er dan precies uit moet zien kan sterk afhangen van de specifieke context, 

het precieze doel van de ruimte, en de leeftijdsgroepen die erbij betrokken zijn (Kaplan et al., 2007).  

 

Binnen intergenerationele ruimte is er ook aandacht voor intergenerationele woonvormen. Onderzoek 

hierover gaat echter meestal over wonen in de familierelaties: bijvoorbeeld woningen voor drie 

familiegeneraties, of woningen voor ouderen en hun kleinkinderen (Hammond, 2002; de Vos, 2014). 

Intergenerationeel wonen buiten de familierelaties weinig onderzocht, omdat dit iets is wat maar 

weinig voorkomt in de praktijk. Volgens Hagestad & Uhlenberg (2005) zijn met name jongeren en 

ouderen vaak gescheiden door hun woonplek, omdat sommige ouderen in een beschermde 

woonvorm wonen en sommige jongeren in studentenhuisvesting. Dit zijn juist de groepen die in het 

woonproject van dit onderzoek samenwonen. De volgende paragraaf gaat in op het residentiële 

domein. Omdat er nog weinig wetenschappelijke literatuur is die specifiek gaat over menging op basis 

van leeftijdsgroepen, wordt eerst algemener ingegaan op menging van doelgroepen in buurten en 

woongroepen, om vervolgens kort in te gaan op de huisvesting van jongeren en ouderen in Nederland 

en het type menging in de ‘magic mix’-woonvormen.  
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2.3. Residentiële menging  
De vorige paragrafen zijn ingegaan op sociale cohesie, en intergenerationeel contact en -ruimte. Het 

residentiële aspect in relatie tot menging van doelgroepen is nog onderbelicht gebleven: wat weten 

we over menging van verschillende groepen in de woonbuurt of woongemeenschap? Deze paragraaf 

gaat in op twee vormen van residentiële menging: gemixte buurten vanuit overheidsbeleid, en gemixte 

gemeenschappen op initiatief van burgers zelf. In de context van ontwikkelingen in Nederland wordt 

tot slot ingegaan op flexwonen en de magic mix.  

 

2.3.1. Gemengde wijken 
Vanuit beleid en onderzoek is er de laatste decennia meer aandacht voor het creëren van gemengde 

of ook wel ‘gebalanceerde’ wijken, in het Engels ‘mixed communities’. In de breedste zin van het woord 

kan deze mix alles omvatten: het mengen van woningtypes, eigendomsstructuur (huur en koop) of het 

doelmatig creëren van een mix van type huishoudens: op basis van opleiding, leeftijd, etniciteit of 

huishoudenssamenstelling. In de praktijk is het mixen door middel van het combineren van huur en 

koopwoningen veruit het vaakst voorkomend  Daarbij is dan vooral sociale mix een doel: het mengen 

van groepen op basis van sociaaleconomische positie of etniciteit (Bolt & van Kempen, 2013; Tunstall 

& Fenton, 2006). Het beoogde effect van het mengen van rijk en arm als doel op zich is in veel gevallen 

het bevorderen van sociale cohesie en daarmee ook meer sociale controle en veiligheid in een wijk 

(Bolt & van Kempen, 2013). Uitkomsten van onderzoek naar de vermeende positieve effecten van het 

mengen van doelgroepen zijn echter diffuus. Zo constateerde Miltenburg (2017) onlangs in haar 

proefschrift dat ‘je buren je niet vooruithelpen’ in sociaaleconomische zin, en was uit eerder onderzoek 

al bekend dat middenklassers de neiging hebben om te ‘cocoonen’, zich terug te trekken in homogene 

woonplekken, ook binnen contexten van gemengde buurten (Boterman & Musterd, 2016; Pinkster, 

2012). Waar diversiteit in de stad vaak geprezen wordt als de manier om vooroordelen weg te nemen 

en contact tussen groepen te versterken, blijkt uit onderzoek dat geografische nabijheid en 

blootstelling aan diversiteit niet betekent dat er ook betekenisvolle interactie plaatsvindt, laat staan 

integratie (Valentine, 2008; 2013; Blokland & van Eijk, 2010).   

Hierbij is nog niet ingegaan op de schaal van menging, een vaak onderbelicht aspect in 

discussies over het succes van gemengde wijken (Andersson & Musterd, 2010). Het mengen van 

huurders en kopers in één gebouw wordt ook wel fine-grained mixing genoemd (o.a. Tersteeg & 

Pinkster, 2016). Ondanks de hoop van beleidsmakers dat dit tot positief contact leidt tussen 

verschillende groepen blijkt uit onderzoek dat dit niet automatisch zo werkt. Het mixen op een zodanig 

laag schaalniveau kan juist conflicten veroorzaken en stereotypen versterken. In een onderzoek naar 

fine-grained mixing in de Amsterdamse wijk IJburg concludeerde Tersteeg & Pinkster (2016) dat zelfs 

terwijl de wijk was ontworpen om ‘buurt zonder grenzen’ te worden, de huurders en kopers een grote 

afstand tot elkaar voelden en er conflicten ontstonden.  

 Bolt & van Kempen (2013) maakten een overzicht van onderzoek naar de effecten van sociale 

menging in buurten. Ze concluderen dat effecten uiteenlopen. In sommige gevallen leidt menging tot 

meer interactie en sterkere sociale cohesie, in andere buurten niet. Wat werkt en niet is erg 

contextafhankelijk, en hangt vaak samen met een aantal factoren, waaronder architectuur, 

onderhoud, gemeenschapsvorming, publieke ruimte en voorzieningen. Een duidelijke uitkomst is in 

ieder geval dat positieve interactie tussen verschillende groepen niet automatisch tot stand komt. 

Onder meer Camina & Wood, (2009) concludeerden dat de combinatie van doordachte planning en 

infrastructuur, en het investeren in gemeenschapsvorming relatief goed functionerende gemengde 

wijken oplevert.  

Uit bovenstaande literatuur blijkt dat het creëren van betekenisvolle interactie tussen 

verschillende groepen mensen in een buurt of wooncomplex een grote uitdaging kan zijn. In 
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tegenstelling tot ‘van bovenaf’ gemengde wijken, kan er bij residentiële menging ook sprake zijn van 

een woonsituatie op eigen initiatief, door middel van cohousing.  

 

2.3.2. Cohousing  
Een bottom-up benadering van mengen van doelgroepen op laag schaalniveau is cohousing. Hierbij 

kiezen bewoners er bewust voor om in een woonproject te leven waarbij iedereen een zelfstandige 

woning heeft, maar bepaalde faciliteiten worden gedeeld en ruimtes zijn ingericht voor ontmoeting 

met de rest van de gemeenschap (Williams, 2005). Cohousing behelst daarmee een minder intensieve 

manier van samenwonen dan bijvoorbeeld in woongroepen of communes, waarbij alles 

gemeenschappelijk eigendom is. Cohousing als woonvorm is in Scandinavië ontstaan als een manier 

voor families om gezamenlijk de kinderen groot te brengen.  

In zowel het ontwerp van het project als het (sociaal) management van cohousing projecten 

wordt contact tussen bewoners gestimuleerd. Ook zijn deze projecten vaak in zelfbeheer, en op eigen 

initiatief opgezet (Williams, 2005). Williams constateert dat schaalgrootte een belangrijke factor is in 

het faciliteren van contact. In kleinere projecten is contact intensiever en men heeft gemakkelijker 

contact met directe buren dan mensen die verder weg wonen. Het gebruik van gemeenschappelijke 

ruimtes, en afspraken over sociale verantwoordelijkheid in het project zijn daarnaast cruciaal in het 

succesvol initiëren van contact. Interessant is daarnaast Williams’ conclusie dat homogeniteit onder 

bewoners makkelijker werkt in het stimuleren van onderling contact, maar dat diversiteit ook van 

belang is: mensen moeten elkaar iets te bieden hebben (Williams, 2005).  

 

Labit (2015) deed specifiek onderzoek naar cohousing en vergrijzing. Daarin merkt ze op dat 

intergenerationele solidariteit een populair begrip is geworden binnen de Europese projecten die zij 

heeft bestudeerd. Onder de goede voorwaarden kan deze intergenerationele solidariteit oplossingen 

bieden in het vergrijzingsvraagstuk, want solidariteit en goede onderlinge relaties dragen bij aan het 

gevoel van een veilige woonomgeving. Maar, waarschuwt ze: “.. we must not fall into the trap of 

thinking that such solidarity is easy to achieve.” (p. 42). Bij bewonersconflicten die Labit tegenkwam in 

de projecten was conflict tussen generaties veruit de meest voorkomende. Het bleek dat er 

voornamelijk grote verschillen bestaan over hoe men gemeenschappelijke ruimtes wil gebruiken en 

onderhouden (Labit, 2015).  

 

2.3.3. Huisvesting jongeren en ouderen in Nederland 
Waar leeftijdsgroepen in institutionele domeinen als het werk, school en recreatie zeer gesegregeerd 

zijn, is de woonbuurt doorgaans een redelijk leeftijdsheterogene plek (Vermeij, 2014). Wel stellen 

verschillende leeftijdsgroepen andere eisen aan hun woonomgeving, wat een lichte segregatie 

veroorzaakt.  

 Ouderen in Nederland werden sinds de tweede helft van de vorige eeuw voornamelijk in 

bejaardentehuizen gehuisvest. Mensen op leeftijd konden daar terecht zonder dat zij fysieke gebreken 

hadden. Vanaf de jaren 80 kwam daar langzaamaan al verandering in. Er kwam aandacht voor 

zelfstandige seniorenwoningen en verzorgings- en verpleeghuizen werden meer en meer plekken voor 

ouderen met lichamelijke en/of psychische problemen (van der Bie, 2002). Waar in de Verenigde 

Staten op sommige plekken seniors only communities ontstaan, waarin alle voorzieningen zijn ingericht 

op ouderen, speelt dat in Nederland veel minder (Rosenberg & Everitt, 2001). Met de komt van het 

langer thuiswonen-beleid is de huidige trend zo lang mogelijk in de woning blijven met 

woningaanpassingen en thuiszorg (Rijksoverheid, 2018). Onder de huisvestingsregels van de nieuwe 

Huisvestingswet van 2015 mogen corporaties voor seniorenflats niet meer selecteren op 55+, maar is 

er alleen een voorrang voor 65+’ers mogelijk (Woningnet, 2015). Ouderen die nog zelfstandig kunnen 
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wonen, blijven dus steeds langer in de woonwijk, tussen andere generaties, en steeds minder 

gesegregeerd. Ouderen die meer ondersteuning nodig hebben wonen vaak in een omgeving met 

vooral leeftijdsgenoten.  

Jongeren (studenten en starters op de arbeidsmarkt) zijn wat betreft huisvesting ook een 

‘klasse apart’: In studentensteden vormen ze een groep die in sommige gevallen gesegregeerd woont 

en leeft: meestal in de binnenstad, in specifieke accommodaties waarnaast ze ook hun vrije tijd met 

hun medestudenten doorbrengen (o.a. Chatterton 1998; Munro et al., 2008).  

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat contrasterende 

leeftijdsgroepen in de woonomgeving doorgaans weinig conflicten opleveren in Nederland, maar dat 

juist de combinatie jongeren en ouderen weleens voor botsing zorgt. “10% van de jongeren zou willen 

dat er minder ouderen in de buurt woonden en 12% van de 70-plussers zou liever tussen minder 

jongeren wonen, constateerde Vermeij (2010, p. 462).  

 

2.3.4. Flexwonen en de magic mix 
Sinds enkele jaren heeft gemengd wonen in Nederland een nieuwe betekenis gekregen. Steeds vaker 

valt de term magic mix. Deze ‘magische mix’ gaat over “wooncomplexen waar doelgroepen gemengd 

worden gehuisvest” (van der Velden et al., 2017, p. 3). Dit kunnen jongeren en ouderen zijn, maar ook 

reguliere bewoners en ex-daklozen, of een andere mix van doelgroepen. Sinds 2015 kwam de 

ontwikkeling van magic mix in een stroomversnelling, als gevolg van de komst van vluchtelingen naar 

Nederland, die na het verkrijgen van een verblijfsstatus met spoed een woning zochten. De zoektocht 

naar flexibele woonvormen voor statushouders bracht ook meer aandacht voor andere groepen op de 

woningmarkt zoals uitstroom uit zorginstellingen, studenten, expats of bijvoorbeeld mensen die na 

een scheiding een tijdelijke woning zoeken.  Naast de menging van groepen is ook de flexibiliteit van 

contracten dan ook vaak een kenmerk van magic mix-projecten, vooral sinds de Wet doorstroming 

huurmarkt uit 2016 meer mogelijkheden biedt voor flexibele huurcontracten. De flexibiliteit in de 

projecten houdt naast een tijdelijk huurcontract soms ook een aspect van voorwaardelijkheid in. Je 

huurcontract kan dan beëindigd worden als je je niet naar behoren gedraagt. Want het samenleven is 

de kern van de magic mix: de projecten bestaan bijna altijd uit een combinatie van ‘vragende’ en 

‘dragende’ bewoners, waarbij wordt gezocht naar de ideale mix. “Om deze zoektocht op een goede 

manier te doorlopen zijn selectie bij de poort en een bepaalde mate van social engineering 

noodzakelijk” stelt het rapport van Platform31 op basis van een onderzoek naar magic-mix projecten 

(van der Velden et al., 2017, p. 8). Dit beheer bestaat in de praktijk vaak uit een combinatie van 

aangestelde beheerders door de verhuurder en vrijwilligerswerk door bewoners (van der Velden et al., 

2017). Naast de wens om in korte tijd tijdelijke woningen voor spoedzoekers te realiseren, kan de 

magic mix ook ingezet worden als tijdelijke bewoning tegen leegstand, bijvoorbeeld in zorgcomplexen. 

Dit leegstandsvraagstuk was ook de eerste aanleiding voor woningcorporatie Portaal om een deel van 

het pand van de Saffier te verhuren aan een jongerenhuisvester. Op de precieze situatie in de Saffier 

wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4.  

 Binnen woningcorporaties, gemeentes en kennisorganisaties als Platform31 is er in de vorm 

van leergangen, rapporten met voorbeelden uit de praktijk en bijeenkomsten veel aandacht voor de 

‘magic mix’ (van der Velden et al., 2017; Goede Buren, 2018) en sinds 2016 is vanuit de Hogeschool 

Utrecht de ‘ontwikkelwerkplaats gemengd wonen’ gestart (Hogeschool Utrecht 2018). Het onderzoek 

richt zich vooral nog op kennis uit de praktijk van bestaande projecten: wat werkt wel, wat werkt niet? 

Tegelijkertijd blijft de aandacht vanuit wetenschappelijk (stadsgeografisch) onderzoek nog 

voornamelijk bij gemengde wijken op basis van een mix van huur- en koopwoningen. 
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2.4. Synthese en deelvragen  
Uit dit theoretisch kader blijkt dat jong en oud in vele domeinen in het leven gesegregeerd leven 

(Hagestad & Uhlenberg, 2005; Riley & Riley (2000). Deze tegenstellingen worden vaak als 

vanzelfsprekend beschouwd, en minder geproblematiseerd dan tegenstellingen op basis van 

bijvoorbeeld etniciteit (Vermeij, 2010). De laatste decennia is er echter meer aandacht gekomen voor 

wat wordt genoemd ‘intergenerational practice’, waarbij jong en oud bij elkaar worden gebracht (Pain, 

2005; Springate, 2008; Aedes-Actiz, 2013; European Parliament, 2011 e.a.). De initiatieven die hieruit 

ontstaan zijn veelal gericht op het bij elkaar brengen van (jonge) kinderen en ouderen, vaak vanuit 

educatief perspectief. Vermeende effecten zijn het wegnemen van vooroordelen en het leren van 

elkaar. Hagestad & Uhlenberg (2005), Riley & Riley, (2000) en Thang, (2001) merken echter kritisch op 

dat het stimuleren van contact niet zomaar tot betekenisvolle relaties leidt.  

De woonbuurt wordt gezien als plek waarbij men, ook buiten de familierelaties, nog wel in 

aanraking komt met andere generaties. Het contact dat daarbij ontstaat is echter meestal oppervlakkig 

(Vermeij 2010). Juist jongeren (studenten, starters) en ouderen (met name kwetsbare ouderen) zijn 

groepen die sterker geografisch gesegregeerd wonen. Ook bestaan er haast vanzelfsprekend 

vooroordelen over de andere generatie (Palmore, 2015). Vanuit de contacttheorie weten we dat het 

in contact brengen van doelgroepen, mits gelijkwaardig, kan leiden tot vermindering van 

vooroordelen. Ook weten we vanuit onderzoek naar deze contacttheorie, en vanuit stadsgeografisch 

onderzoek naar gemengde wijken, dat interactie tussen uiteenlopende doelgroepen gebaat is bij 

(institutionele) ondersteuning van die interactie (Pettigrew & Tropp, 2006; Camina & Wood, 2009; Bolt 

& van Kempen, 2013 e.a.). Daarnaast is de fysieke omgeving, zowel de infrastructuur of bijvoorbeeld 

het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, maar ook schaalgrootte van menging van belang bij het 

stimuleren van contact tussen groepen die in elkaars nabijheid wonen (Andersson & Musterd, 2010; 

Labit, 2015; Camina & Wood, 2009; Vermeij, 2010; Thang, 2015; Williams, 2005; Kaplan et al., 2007 

e.a.). Daarbij komt dat nabijheid ook juist versterking van stereotypen, en conflict kan veroorzaken 

(Valentine, 2008, 2013; Tersteeg & Pinkster, 2016).  

 

Allereerst is er behoefte aan meer kennis over hoe ouderen en jongeren het intergenerationeel wonen 

in één gebouw ervaren, wat voor contact er ontstaat, wat beide groepen in een intergenerationeel 

woonproject bijdragen aan sociale binding en wat het ze oplevert. Daarbij blijkt uit de literatuur dat 

zowel de ondersteuning en stimulatie van het contact tussen doelgroepen en de fysieke inrichting van 

de plek van belang kunnen zijn. Dit resulteert in de onderstaande deelvragen. Deze deelvragen worden 

in het volgende hoofdstuk nader toegelicht aan de hand van een conceptueel model (Paragraaf 3.1.) 

en in relatie tot de gebruikte methoden (Paragraaf 3.2.2.).  

 

• Deelvraag 1) Hoe ervaren jongeren het intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale 

binding en welke belemmeringen ondervinden ze daarin?   

• Deelvraag 2) Hoe ervaren ouderen het intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale 

binding en welke belemmeringen ondervinden ze daarin?   

• Deelvraag 3) Welke rol speelt de fysieke omgeving van het woonproject in het ondersteunen 

dan wel het belemmeren van sociale binding?   

• Deelvraag 4) Welke rol speelt het sociaal beheer van het woonproject in het ondersteunen van 

sociale binding?  
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3. Methoden 
 

Het vorige hoofdstuk heeft de theoretische context van dit onderzoek geschetst. Daaruit is een viertal 

deelvragen gekomen. In dit hoofdstuk wordt de verdere koppeling gemaakt naar de te onderzoeken 

praktijk. Dit onderzoek gaat uit van één case study en wordt gestoeld op kwalitatieve methoden: zowel 

interviews als observaties zijn gebruikt om te komen tot beantwoording van de hoofdvraag. 

Voortkomend uit het theoretisch kader zullen eerst het conceptueel model en de deelvragen worden 

besproken en vervolgens wordt ingegaan op de gebruikte methoden en case selectie. Tot slot worden 

de onderzoekslimitaties en ethische overwegingen behandeld.  

 

3.1. Conceptueel model  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “In hoeverre en op welke manier draagt het intergenerationeel 

wonen van jongeren en ouderen op projectniveau bij aan sociale binding tussen de bewoners?” 

 

Het conceptueel model in figuur 3.1.1 geeft een schematische weergave van de centrale concepten uit 

de onderzoeksvraag. Beginpunt van het conceptueel model zijn de actoren en hun relatie. Daarnaast 

staat het gemengd wonen als woonvorm centraal, in het conceptueel model aangegeven als 

intergenerationeel wonen. Deze woonvorm houdt in dat men a) fysieke ruimtes delen en in elkaars 

nabijheid wonen en b) dat het sociale aspect van het wonen wordt georganiseerd en gefaciliteerd door 

sociaal beheer. Hiermee wordt bedoeld dat er ondersteuning is in het bij elkaar brengen van de 

generaties. Sociale binding is in dit onderzoek de afhankelijke variabele, omdat het bevorderen van 

sociale binding een doel is van gemengd wonen projecten. Er bestaan vanuit de literatuur echter geen 

duidelijke hypotheses over het bestaan of de werking van dit verband. Dat maakt dit een exploratief 

type onderzoek (Yin 2013). Sociale binding wordt gezien als een combinatie van vier componenten, 

nader uitgelegd in de volgende paragraaf. Ook gaat het onderzoek in op eventuele belemmeringen in 

het creëren van sociale binding, zoals ook is weergegeven in de figuur.  

 

Figuur 3.1.1. Conceptueel model   

 
 

Met de deelvragen, geïntroduceerd in het vorige hoofdstuk, worden alle aspecten uit het conceptueel 

model bevraagd, waardoor gezamenlijk antwoord kan worden gegeven op de hoofdvraag. Om de 

verschillende ervaringen van de leeftijdsgroepen goed te onderzoeken zijn ze uit elkaar getrokken in 

twee deelvragen: 1) Hoe ervaren jongeren het intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale 

binding en welke belemmeringen ondervinden ze daarin? en 2) Hoe ervaren ouderen het 

intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale binding en welke belemmeringen ondervinden 

ze daarin? Beide aspecten van dit gemengd wonen, de fysieke en sociale kant, worden in een aparte 
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deelvraag behandeld: 3) Welke rol speelt de fysieke omgeving van het woonproject in het ondersteunen 

dan wel belemmeren van sociale binding? en 4) Welke rol speelt het sociaal beheer van het woonproject 

in het ondersteunen van sociale binding?  

 

3.2. Operationalisering sociale binding 

In het theoretisch kader is het begrip sociale binding geïntroduceerd als een vertaling van het begrip 

sociale cohesie naar een concept dat ook op individueel niveau meetbaar is. Forrest & Kearns (2000) 

gebruiken in hun definitie van sociale cohesie de factoren normen en waarden, sociale controle, 

solidariteit, sociale interactie en buurtbinding (zie ook van Marissing, 2008).  Snel & Boonstra (2005) 

gaan uit van het begrip sociale binding, waarbij de factoren contact tussen groepen (interetnisch in dat 

geval), participatie en identificatie van belang zijn. Lupi (2008) gebruikt sociale binding als onderdeel 

van territoriale binding, en verstaat daaronder de ‘sociale relaties van bewoners’.  

 

Van het concept sociale binding zijn dus meerdere interpretaties mogelijk. In dit onderzoek ligt de 

focus op binding tussen twee groepen, het overbruggende contact dat ontstaat tussen de jongere en 

oudere bewoners van het wooncomplex. De interactie tussen jongeren en ouderen en de participatie 

in het woonproject staan hierin centraal. Bestaand onderzoek naar intergenerationeel contact wees 

uit dat contact tussen jong en oud niet hoeft te betekenen dat er ook sprake is van ‘betekenisvol 

contact’ (zie o.a. Hagestad & Uhlenberg, 2005; Riley & Riley, 2005). Om conclusies te trekken over de 

intensiteit van het contact, wordt sociale binding trapsgewijs geoperationaliseerd in verschillende 

niveaus en vormen van contact, zoals ook Granovetter doet in zijn operationalisering van zwakke en 

hechte banden (1973). In dit onderzoek worden de volgende vier niveaus onderzocht:  

1. Zien en groeten  

Dit is het laagste niveau van contact. Het in elkaars nabijheid wonen, het zien en gezien worden en het 

al dan niet groeten van de ander.  

2. Interactie 

Bij interactie gaat het om een matig intensief contact tussen individuen: een praatje maken, elkaar 

vragen hoe het gaat, licht contact onderhouden.  

3. Participatie 

Participatie gaat om ‘doen’: deelnemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk of betaald werk doen in het 

woonproject, het opzetten of helpen organiseren van activiteiten. De mate van interactie tussen 

bewoners kan hierbinnen variëren.  

4. Hechte banden  

Het hoogste niveau van contact is het vormen van persoonlijke banden. Bij deze vierde component 

gaat het om frequente en betekenisvolle interactie, maar is ook solidariteit een belangrijk thema. Dit 

kan een vriendschap zijn of het helpen of zorgen voor een ander.  

 

Bij elk van deze componenten hoort ook een reflectiedeel: Wat vinden de betrokkenen van dit contact? 

En wat levert het hen op? 

 

3.3. Kwalitatieve methoden en case study design 

Vanuit de wetenschap weten we nog niet veel over intergenerationeel wonen buiten de familierelaties 

(o.a. Pain, 2005) en over gemengd wonen op het schaalniveau van het wooncomplex (o.a. Tersteeg & 

Pinkster, 2016). In dit exploratieve onderzoek staan de ervaringen van bewoners centraal. Dit maakt 
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het gebruik van kwalitatieve methoden de meest geschikte manier van onderzoek (Bryman, 2012). Het 

onderzoeken van één case study geeft daarbij de mogelijkheid dieper in te gaan op de sociale 

processen en de relaties tussen verschillende concepten dan wanneer meerdere cases zijn gekozen 

(Yin, 2013).  

 

Case study selectie 

Het onderzoek is uitgevoerd in woonproject de Saffier, in Utrecht. Bij de selectie van een geschikt 

woonproject voor dit onderzoek is rekening gehouden met een aantal factoren. Allereerst de duur van 

het project. Om een vertekend beeld door ofwel een ‘roze bril’-effect of aan de andere kant 

opstartproblemen te voorkomen is gekozen voor een project dat al een aantal jaar loopt, en nog lange 

tijd te gaan heeft. De Saffier had in het voorjaar van 2018 een looptijd van 2,5 jaar en loopt nog 

minstens 7,5 jaar. Daarnaast is de omvang van belang. Er zijn verspreid door het land een aantal 

woonprojecten waarbij er enkele studenten tussen een grote groep ouderen in een verzorgingshuis 

wonen. In de Saffier is sprake van een gelijke verdeling met in de ene helft van het gebouw jongeren 

en in de andere helft van het gebouw ouderen. Doorslaggevend in de keuze voor de Saffier was de 

vrijblijvendheid in participatie. Bewoners worden niet verplicht bij te dragen, bijvoorbeeld in ruil voor 

huurkorting zoals in enkele projecten wel het geval is. De interactie en participatie die ontstaat in de 

Saffier komt vanuit de bewoners zelf en dat maakt het een interessante case om sociale binding tussen 

deze leeftijdsgroepen te onderzoeken. In hoofdstuk 4 volgt een uitgebreide beschrijving van de opzet 

de werkwijze van de Saffier en de ligging in Utrecht.  

 

Gebruikte methoden 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel semigestructureerde interviews met bewoners en 

beheerders als participerende observatie. Combinaties van deze methoden worden vaker gebruikt in 

onderzoek naar menging van groepen in het residentiële domein (Chaskin & Joseph, 2010; Tersteeg & 

Pinkster, 2016). Zowel participerende observatie als interviewen zijn intensieve onderzoeksmethoden 

die het mogelijk maken het menselijk gedrag van dichtbij te analyseren. Daarnaast zijn deze 

onderzoeksmethoden complementair: Observaties kunnen input bieden voor interviewvragen, maar 

kunnen ook extra verduidelijking bieden bij de uitkomsten van interviews. Als derde onderdeel worden 

interviews gehouden met betrokken professionals binnen het woonproject die door hun positie 

(receptie, organisatie van activiteiten, medewerker restaurant) zicht hebben op het dagelijks leven in 

het woonproject. Ter aanvulling is een groepsgesprek met als thema ‘gemengd wonen’ bijgewoond. 

Dit werd georganiseerd door het woonproject zelf. Het onderzoeken van meerdere doelgroepen en 

het gebruik van verschillende methodes zijn waardevol in triangulatie en het verhogen van de interne 

validiteit van de resultaten (Bryman, 2012). Per deelvraag worden hier de gebruikte methoden 

uitgelegd.  

 

Deelvraag 1: Hoe ervaren jongeren het intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale 

binding in het woonproject en welke belemmeringen ondervinden zij daarin?  

 

Om deze vragen te onderzoeken gaat deze deelvraag in op het perspectief van jongeren op het 

intergenerationeel wonen in de Saffier. Deze deelvraag is tweeledig: het gaat zowel om een 

belevingscomponent (de ervaring met wonen in het project) als handelingscomponent: wat dragen 

jongeren in de Saffier daadwerkelijk bij aan het project en aan de binding met hun (oudere) 

medebewoners? Voor het beantwoorden van deze deelvraag zullen semigestructureerde interviews 
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worden gehouden met jongere bewoners van het project. In de Saffier zijn jongeren zowel studenten 

en starters op de arbeidsmarkt met een vergelijkbare woonwens. Er wordt bij jongeren uitgegaan van 

de leeftijdscategorie 18-30 jaar. 

In de interviews worden vragen gesteld over contact met medebewoners, participatie in het 

project en hun woonervaring in het project, waarbij alle componenten van sociale binding aan bod 

komen. Ook wordt ingegaan op motieven om te ‘solliciteren’ voor een woonruimte in het project en 

verwachtingen vooraf en hoe die zich verhouden met daadwerkelijke ervaringen. De topiclijst in de 

bijlage geeft een weergave van alle behandelde onderwerpen in de interviews.  

 

Deelvraag 2: Hoe ervaren ouderen het intergenerationeel wonen, hoe dragen zij bij aan sociale 

binding in het woonproject en welke belemmeringen ondervinden zij daarin?  

 

Deze vraag gaat grotendeels over dezelfde thema’s als in deelvraag één, maar dan bezien vanuit het 

perspectief van ouderen. Nog meer dan jongeren, zijn ouderen een doelgroep die vanuit praktisch 

oogpunt vaak geïsoleerd woont van jongere leeftijdsgroepen. De ouderen in het project De Saffier 

hebben er niet zelf voor gekozen samen te leven met jongeren: de meeste bewoners woonden al in 

het gebouw toen de jongerenhuisvesting startte. Dit kan van invloed zijn op de perceptie van ouderen 

op hun jonge medebewoners en het project als geheel.  

Voor het beantwoorden van deze deelvraag zullen semi-gestructureerde interviews worden 

gehouden met oudere bewoners van het project. Bij de selectie van respondenten wordt uitgegaan 

van de leeftijdsgroep die het woonproject zelf ook aanhoudt. In de praktijk komt dat neer op een 

leeftijdscategorie van ongeveer 70 jaar of ouder. Alhoewel iedereen daarbinnen aangeduid wordt als 

‘oudere’ zijn er grote verschillen binnen deze doelgroep in de mate van vitaliteit van kwetsbaarheid. 

De rol die deze verschillen spelen in de ervaringen van ouderen zijn interessant om mee te nemen in 

de analyse. Ouderen vormen een doelgroep die bijzondere aandacht vraagt bij het afnemen van 

interviews. Hoewel de ouderen in de Saffier zelfstandig wonen, en er geen zorg in het gebouw zelf 

aanwezig is, lopen de leeftijden erg uiteen en is van belang rekening te houden met eventuele 

verminderde fysieke en cognitieve gesteldheid van de geïnterviewden. Voor de praktische uitvoering 

van het interview betekent dit dat duidelijkheid in de vraagstelling en het creëren van vertrouwen 

belangrijk zijn (Gerolimatos, 2014).  

 

Deelvraag 3: Welke rol speelt de fysieke omgeving van een gemengd wonen project in het 

ondersteunen dan wel belemmeren van sociale binding?  

 

Binnen intergenerationeel onderzoek bestaat soms een gebrek aan bewustzijn van de rol van de 

fysieke omgeving in het stimuleren of juist afremmen van verbinding tussen generaties (Kaplan et al., 

2007). Uit de literatuur over cohousing weten we daarnaast dat het gebruik van gemeenschappelijke 

ruimtes cruciaal zijn in het functioneren van een woongemeenschap (Williams, 2005). In de Saffier 

wonen jong en oud wonen elk in een vleugel van het gebouw, maar alle bewoners delen de ingang van 

het gebouw en er is een restaurant in het gebouw dat als gemeenschappelijke ruimte functioneert.   

Observaties in de gemeenschappelijke ruimtes zijn de belangrijkste methoden om deze 

deelvraag te beantwoorden. Wie maakt gebruik van de gemeenschappelijke ruimte? Vindt er 

ontmoeting plaats en hoe komt dat tot stand?  Van het begrip sociale binding kunnen middels 

observaties voornamelijk de componenten zien en groeten en interactie worden onderzocht. De 
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interviews met bewoners en medewerkers kunnen aanvulling bieden op de observatieresultaten. De 

observatieschema’s met specifieke aandachtspunten, en topiclijsten voor de interviews met 

medewerkers zijn terug te vinden in de bijlage.  

 

Deelvraag 4: Welke rol speelt het sociaal beheer van een gemengd wonen project in het 

ondersteunen van sociale binding? 

 

De woonvorm die in dit onderzoek centraal staat onderscheidt zich van andere woonbuurten waarbij 

verschillende doelgroepen naast elkaar wonen, doordat het samenleven wordt begeleid door een 

beheerorganisatie. Socius, de huisvester van de jongeren in het project en tevens de beheerder, stelt 

zich als doel om een ‘maatschappelijke invulling’ te geven aan projecten.  Middels selectie van de jonge 

bewoners en door het aanmoedigen en organiseren van participatie in het woonproject wordt 

geprobeerd een meerwaarde te creëren. Vanuit de literatuur over cohousing is bekend dat afspraken 

over sociale verantwoordelijkheid belangrijk zijn in het succesvol maken van een woonproject 

(Williams, 2005; Labit, 2015). Voorts wees onderzoek van Pettigrew & Tropp (2006) uit dat 

‘institutionele ondersteuning’ in het contact tussen groepen één van de belangrijkste factoren is die 

bijdragen aan de positieve effecten van het contact.  

Deze deelvraag gaat allereerst om inzicht krijgen in hoe het sociale aspect van het wonen in 

het woonproject wordt georganiseerd, en vervolgens om de effecten daarvan op contact en verbinding 

tussen bewoners. Om deze vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden worden naast bewoners ook 

meerdere medewerkers aan het project geïnterviewd: De respondenten die beheerder zijn in het 

project zijn tevens ook bewoner, en een aantal geïnterviewde bewoners hebben ook een kleine functie 

in het project. Daarmee wordt gepoogd de relatie tussen het wonen, sociale binding en het beheer te 

onderzoeken.  

 

Selectie van respondenten  
In overleg met Socius, de jongerenhuisvester in het pand, is besloten om potentiële respondenten te 

benaderen door ze persoonlijk aan te spreken in gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw en 

tijdens activiteiten. Het grootste deel van de respondenten is op deze manier benaderd en de overige 

interviews zijn voortgekomen uit de sneeuwbalmethode, waarbij respondenten een medebewoner 

aandroegen als nieuwe respondent.  In de selectie van respondenten is voor zover mogelijk gezocht 

naar een verzameling van bewoners die een afspiegeling vormt van de gehele bewonersgroep in de 

Saffier, in leeftijd, geslacht, woonduur en mate van betrokkenheid bij de activiteiten in de Saffier.  

Bij de overige interviews zijn de respondenten gekozen op basis van hun functie: twee 

beheerders zijn geïnterviewd over het organiseren van het activiteiten en het betrekken van bewoners 

bij het project. Deze beheerders hebben een betaalde baan bij Socius, de jongerenhuisvester, maar 

zijn tegelijkertijd ook bewoner. Er is gekozen een medewerker van het restaurant te interviewen, 

omdat hij 6 dagen in de week in het restaurant aanwezig is. Daarnaast is de adviseur leefbaarheid 

vanuit woningcorporatie Portaal geïnterviewd omdat hij zeer nauw betrokken is (geweest) bij de 

opstart van de Saffier.  
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3.4. Onderzoekslimitaties 
 

Betrouwbaarheid en validiteit 

In elke onderzoekssituatie waarbij respondenten weten dat hun gedrag het onderwerp is van studie, 

kan het voorkomen dat zij hun gedrag of uitspraken aanpassen naar wat volgens hen wenselijk is 

(Webb et al., 1966). Dit kan een probleem opleveren bij het interviewen van bewoners over hun mate 

van participatie in het project, bijvoorbeeld omdat zij hun gedrag rooskleuriger voordoen. De 

combinatie met participerende observatie verhoogt echter de validiteit van de onderzoeksresultaten 

(Bryman, 2012). Observaties geven meestal een waarheidsgetrouwer beeld dan interviews, omdat ze 

direct de werkelijkheid beschrijven, maar ook hier moet rekening worden gehouden met eventuele 

aanpassing van gedrag (Bryman, 2012).  

Het onderzoeken van één case betekent dat de resultaten niet één op één gelden voor andere 

optionele cases. Hoewel dit vaak als kritiekpunt wordt gezien bij kwalitatief onderzoek biedt het diep 

ingaan op één case juist de mogelijkheid inhoudelijke conclusies te trekken over de processen die zich 

voltrekken in dit woonproject, die ook relevant kunnen zijn voor gemengde woonprojecten in een 

andere setting (Boeije, 2010).  

 

Positie onderzoeker 

Belangrijk bij dit onderzoek is de erkenning van de positie van de onderzoeker ten opzichte van 

respondenten en het onderzoek als geheel. In Hay (2010) wordt dit critical reflexivity genoemd. Het 

feit dat de onderzoeker bij de start van dit onderzoek niet bekend was met het woonproject doet de 

objectiviteit van het onderzoek ten goede. De onderzoeker (student, 23 jaar) valt binnen de doelgroep 

van de Saffier. Dit heeft twee kanten tot gevolg: enerzijds is het bij observaties makkelijker om 

onopvallend aanwezig te zijn, aan de andere kant zou het ouderen kunnen beperken in hun uitingen 

over de doelgroep jongeren, omdat ze daarmee indirect ook de onderzoeker aanspreken.  

 

Beperkingen selectie respondenten 

Bij de selectie van respondenten (bewoners) kan alleengebruik worden gemaakt van de 

sneeuwbalmethode en het persoonlijk aanspreken van jongeren en ouderen in de gemeenschappelijke 

ruimte. Vanuit het beheer van de Saffier is geen mogelijkheid geboden om alle respondenten te 

benaderen middels bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief. Dat maakt de mogelijkheid om minder 

zichtbare bewoners te bereiken kleiner, en maakt de kans op een respondentengroep uit ‘dezelfde 

kring’ van mensen groter.  

 

3.5. Ethische overwegingen 

Gedurende het onderzoek zal er veel contact zijn tussen onderzoeker en de bewoners en bezoekers 

van het woonproject. Bij zowel het veldwerkproces, als bij de verwerking van de resultaten moet 

rekening gehouden worden met ethische aspecten. Er zijn in grote lijnen vier factoren waar ethisch 

verantwoord onderzoek aan moet voldoen: Het onderzoek mag de deelnemers geen kwaad doen, 

deelnemers moeten zich bewust zijn van waar ze aan meedoen, de privacy van deelnemers moet 

worden gewaarborgd, en er mag geen sprake zijn van misleiding (Diener & Crandall, 1978).  

Zowel tijdens interviews, observaties als tijdens andere ontmoetingen en bezoeken die te 

maken hebben met het onderzoek is het dus van belang dat respondenten geen hinder of schending 

van privacy ondervinden en alleen meewerken als zij daar zelf toe bereid zijn. Daarnaast zijn 
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persoonlijke ervaringen van bewoners de belangrijkste bron van resultaten. Het is hierbij van belang 

zorgvuldig om te gaan met de informatie die respondenten geven. Deze informatie mag niet worden 

gedeeld met andere respondenten en in de schriftelijke verwerking in het resultatenhoofdstuk worden 

namen van bewoners gefingeerd ten behoeve van de anonimiteit. De medewerker van de 

woningcorporatie heeft expliciet toestemming gegeven zijn naam in het onderzoek te mogen 

gebruiken.    

 

3.6. Analyseproces  

De output van interviews bestaat uit transcripten, en één gespreksverslag van een bewoner die niet 

wilde dat het interview werd opgenomen. Observaties zijn vastgelegd in observatieverslagen. Het 

bewonersgesprek ‘wilde en grijze haren’ over gemengd wonen was een persoonlijk gesprek waarin 

notities of opname niet gepast waren. Daarom is de output van dit gesprek een veralgemeniseerd kort 

verslag met daarin de behandelde thema’s.  

Transcripten zijn met behulp van datasoftware Atlas.ti gecodeerd en vervolgens overzichtelijk 

gemaakt in een datamatrix, aan de hand van een codelijst. Deze codelijst is opgesteld op basis van 

gecombineerd deductief en inductief werken: Eerst werd vanuit de literatuur een eerste codelijst 

gededuceerd, vervolgens werden daar naarmate het analyseproces vorderde codes aan toegevoegd 

voortkomend uit de uitspraken van de respondenten zelf (inductief) (Bryman 2012).  

In de resultatenhoofdstukken worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd vanuit 

het geheel aan interview- en observatiedata, onderbouwd met citaten, tabellen en afbeeldingen.  
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4. Locatiebeschrijving en veldwerkoverzicht 
 

4.1. De Saffier  
Het gebouw van de Saffier stond sinds het begin van de jaren 60 bekend als ‘huize Tolsteeg’: een 

verzorgingstehuis in Hoograven, een wijk vlak ten zuiden van de binnenstad, zie figuur 4.1.1. De laatste 

jaren werd dit verzorgingstehuis beheerd door zorgpartij AxionContinu, met in de ene vleugel van het 

pand aanleunwoningen waar ouderen van 55+ zelfstandig woonden, en in de andere vleugel de 

woningen met intensievere zorg en een gesloten afdeling. De voorzieningen: het restaurant, de 

activiteiten, de receptie werden door bewoners van beide vleugels gebruikt 

Toen de zorgpartij AxionContinu uit verzorgingstehuis vertrok, zocht woningcorporatie 

Portaal, de eigenaar van het pand, een nieuwe huurder voor de voormalige zorgvleugel van het pand. 

Jongerenhuisvester Socius kwam in beeld. Voortgekomen uit ‘Stichting Tijdelijk Wonen’, maakt Socius 

in verschillende tijdelijke projecten maatschappelijk vastgoed en kantoren geschikt voor 

kamerbewoning. Naast huisvesting alleen probeert Socius in haar projecten een ‘maatschappelijk 

effect’ te creëren, bijvoorbeeld door bewoners te betrekken bij de verbouwing van het pand, of 

bewoners samen te huisvesten met kwetsbaardere doelgroepen zoals statushouders (Socius Wonen, 

2018). Portaal en Socius hebben samen gezocht naar een goede invulling van de zorgvleugel, met name 

vanuit de vraag: welke doelgroep past het best bij ouderen? Het besluit viel op de doelgroep ‘oudere 

student en starter’ met een motivatie om zich in te zetten voor hun medebewoners in het project. 

Sinds enkele jaren wonen in de zorgvleugel van het pand ongeveer 170 studenten en starters, de 

meesten in zelfstandige studio’s en gedeeltelijk in kamers. Ook zijn er een klein aantal woningen 

beschikbaar voor kwetsbare jongeren en statushouders.  

Het is een project met een voorlopige looptijd van 10 jaar.  De 155 aanleunwoningen aan de 

andere vleugel worden nog steeds voornamelijk bewoond door ouderen. Door de veranderingen in de 

woningwet en het zorgbeleid zijn de woningen echter flats geworden zonder formele 

leeftijdsbeperking. Iedereen binnen de inkomensgrens van sociale huur kan zich inschrijven, maar er 

is nog wel voorrang voor 65+’ers.  Resultaat is een gebouw met bewoners van student tot hoogbejaard. 

De ene vleugel beheerd door jongerenhuisvester Socius, de andere vleugel door woningcorporatie 

Portaal. Zie 4.1.2. voor een luchtfoto waarop de twee vleugels duidelijk te zien zijn. Voor alle bewoners 

van het gebouw probeert Socius een sociaal project neer te zetten: de jongeren hebben bijbaantjes of 

doen vrijwilligerswerk in het gebouw en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud met 

als doel de sociale cohesie te versterken en het zijn van een ‘goede buur’ voor elkaar.  

Vanaf de zomer van 2015 zijn er in fasen jonge bewoners geplaatst in leeggekomen woningen 

aan de zorgkant. Toen de zorgpartij het jaar erop helemaal weg was, nam Socius ook de receptie over: 

bewoners werken er als bijbaantje. Het restaurant dat werd uitgebaat door de zorgpartij heeft tijdelijk 

leeggestaan en nieuwe uitbaters gehad die ook weer zijn vertrokken, totdat in december 2017 

Queridon Taal en Horeca een succesvolle start heeft gemaakt in het restaurant. De kapsalon op de 

begane grond is gebleven. Het gebouw wordt ook meer en meer een plek voor de wijk. De huiskamer 

van de wijk Hoograven zit er gevestigd, en de Vredenburgzaal, een grote zaal op de eerste verdieping, 

wordt gehuurd door allerlei lokale partijen zoals het Tolsteegkoor, een orkest en een dansgroep. Het 

restaurant serveert officieel alleen nog aan bewoners van de Saffier, maar is bezig met een vergunning 

om het restaurant ook te openen voor buurtbewoners. Tot slot zit er enkele kantoorruimtes in een 

aantal kamers op de begane grond. (De Saffier, 2017; Interviews beheer Socius). In het eerste 

resultatenhoofdstuk wordt een plattegrond van de centrale ruimtes op de begane grond gebruikt.  
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Figuur 4.1.1. Buurten in Utrecht en de ligging van de Saffier  

 
Bron: Buurten in Utrecht, Gemeente Utrecht 2015b  

 

Figuur 4.1.2. Luchtfoto van de Saffier met links de Sociusvleugel bewoond door jongeren, en rechts de 

Portaalvleugel bewoond door ouderen. In het midden de ingang met het restaurant.  

 
Bron: Google Maps, 2018 

 

4.2. De buurt 

De Saffier ligt vlak ten zuiden van de Utrechtse binnenstad, in de buurt Tolsteeg die onderdeel is van 

Hoograven. Tolsteeg is een naoorlogse buurt, gebouwd ter uitbreiding op zuidelijkere delen van 

Hoograven die al begin vorige eeuw werden gerealiseerd. Het buurtje wordt omringd door de 

Bokkenbuurt, Nieuw-Hoograven en Rotsoord. Een divers gebied wat betreft woningtype en 
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voorzieningen. Waar Nieuw-Hoograven en de Bokkenbuurt voornamelijk uit sociale huurwoningen en 

-flats bestaan, is Tolsteeg een rustig buurtje met voornamelijk eengezins-koopwoningen. Rotsoord, 

ten westen van Tolsteeg, is een oud industriegebied aan de Vaartsche Rijn, dat sinds enkele jaren sterk 

in ontwikkeling is. Het gebied is door de gemeente aangewezen als ‘Culturele en creatieve hotspot’, 

met veel ruimte voor nieuwe studenten- en starterswoningen en hippe horeca en creatief 

ondernemerschap in het industrieel erfgoed op het terrein (Gemeente Utrecht, 2018c). De 

ontwikkeling op Rotsoord past binnen de ontwikkelingen in Utrecht: de stad groeit in populariteit en 

de binnenstedelijke voorzieningen breiden uit. Het stadsbestuur van Utrecht stelt zich ten doel 

verschillende delen van de binnenstad beter met elkaar te verbinden, zo ook het zuidelijke deel van 

de binnenstad. Vanuit het hart van de binnenstad, wordt het gebied zuidwaarts langs de Oudegracht 

steeds meer in trek en ook steeds drukker. Met de opening van treinstation Vaartsche Rijn in 2017 en 

de aanstaande opening van een sneltram die stopt op dit station, is de verwachting dat de opleving 

van het gebied rond dit station, het Ledig Erf, de Ooster- en Westerkade en Rotsoord, nog groter wordt 

(Gemeente Utrecht, 2018d). De Saffier ligt ten oosten van Rotsoord en vlak onder station Vaartsche 

Rijn, zie figuur 4.2.1. De directe omgeving van de Saffier is daarom voor bewoners en bezoekers van 

Utrecht een steeds aantrekkelijker gebied.  

 

Figuur 4.2.1. de Saffier en omliggende gebieden  

 
Bron: Google Maps, 2018, eigen bewerking 
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4.3. Veldwerkoverzicht 
 

Respondenten  
In totaal zijn er 18 mensen geïnterviewd, waarvan 14 bewoners van de Saffier, twee bewoners die ook 

beheerder zijn vanuit Socius, een medewerker van het restaurant in het pand en de adviseur 

leefbaarheid vanuit woningcorporatie Portaal. De interviews duurden gemiddeld 45 minuten. In de 

tabellen 4.3.1 wordt het complete veldwerkoverzicht weergegeven. Hierin zijn namen van bewoners 

gefingeerd.  

 

Onder de 14 bewoners zijn 8 jongeren en 6 ouderen. Bij de ouderen is de man-vrouw-verdeling gelijk, 

bij de jongeren was de meerderheid vrouw. De jongeren zijn tussen de 22 en de 28 jaar oud en de 

meerderheid is nog student. De leeftijd van de ouderen varieerde tussen de 71 en de 95. Bij beide 

leeftijdsgroepen was er één dubbelinterview: man en vrouw en vriend en vriendin werden hier 

tegelijkertijd geïnterviewd. Zowel bij de jongeren als ouderen is er een evenwichtige verdeling in 

woonduur: Eén respondent aan de Portaal-kant woont al 10 jaar in het gebouw, en een jongere van 

de Socius-kant woont nog maar 2 maanden in de Saffier.  

Voor dit onderzoek is gesproken met de beheerder PR en communicatie, en de beheerder 

maatschappelijke invulling van Socius. Deze functies worden uitgevoerd door bewoners van het pand. 

In tegenstelling tot het receptiewerk zijn deze functies geen bijbaantjes, maar hebben de twee 

respondenten een studie afgerond die betrekking heeft tot deze functies. Daarom zijn zij als 

medewerker en niet als bewoner geïnterviewd.  

De medewerker van het restaurant is degene die sinds de opening van het restaurant dagelijks 

de bediening verzorgt en daarmee ook het meest in contact staat met de bewoners van de Saffier.  

Vanuit woningcorporatie Portaal is gesproken met Rien Ultee, de adviseur leefbaarheid voor 

het stadsdeel waarbinnen de Saffier valt. Zijn functie houdt in dat hij verantwoordelijk is voor alles 

buiten huurzaken. Dat betekent dat hij zich richt op leefbaarheid en prettig wonen. Sinds de start van 

de samenwerking met Socius is hij nauw betrokken geweest bij de transformatie en hij was toen tevens 

het aanspreekpunt voor bewoners.  

 

Participerende observatie 

In totaal zijn er 6 observatiemomenten geweest: 3 tijdens een activiteit, 3 tijdens een gewone middag 

in het restaurant. Eén van de activiteiten was de maandelijkse bingo-avond in de Vredenburgzaal, een 

gemeenschappelijke zaal op de eerste verdieping van het gebouw, die af te huren is. De andere twee 

activiteiten waren de eerste twee zaterdagen in een reeks van culturele activiteiten in het restaurant: 

een quiz en een optreden van een singer-songwriter. Tijdens deze activiteiten is het meest letterlijk 

‘participerend’ geobserveerd, door mee te doen aan de activiteiten. Tijdens de gewone middagen in 

het restaurant is er vanaf de leestafel geobserveerd, een plek waar meer jongeren zitten te werken. 

Gemiddeld duurden de observaties 2,5 uur.  

Naast de interviews en observaties is deelgenomen aan een bewonersgesprek genaamd ‘wilde 

en grijze haren’. Acht bewoners, en mix van jong en oud, gingen hier in gesprek over hun ervaringen 

met het wonen met meerdere generaties. Dit gesprek werd, op uitnodiging van Socius, geleid door 

twee gespreksbegeleiders van de organisatie Zorg Verandert. Een overzicht van de observaties en het 

bewonersgesprek is te zien in tabel 4.3.2.  
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Veldwerkoverzicht 

Tabel 4.3.1. Interviews  

 Naam en leeftijd Woonduur Informatie en vorige woonplek  Datum 
interview 

N 

Jonge bewoners Tessa (25)  2 jaar Student, Utrecht 30 maart 8 

Casper (24) 2 jaar Starter, Utrecht 3 april 

Maaike (28) 2 
maanden 

Student, Antwerpen 
 

5 april 

Nadine (28) 2,5 jaar Starter, Amsterdam 
 

23 april 

Roos (22) en 
Thomas (24) 

1,5 jaar Student, Utrecht 
 

25 april 

Hannah (26) 2,5 jaar Student, Utrecht 26 april 

Mark (23) 2 jaar Student, Utrecht 26 april  

Oudere bewoners Theo (77) 10 jaar Utrecht (Hoograven) 4 april 6 

Ella (86) 4,5 jaar Utrecht (Hoograven) 13 april 

Hans en Ria 
(beiden 75) 

7 jaar Utrecht (Zuilen) 16 april 

Annie (95) 5,5 jaar  Utrecht (Hoograven) 16 april 

Johan (71) 2 jaar Komt uit Maarssen 17 april 

Beheer Socius (en 
bewoner) 

Beheerder (v) 2,5 jaar Maatschappelijke invulling 30 maart 4 

Beheerder (v) 2,5 jaar PR en communicatie  25 april 

Restaurant  Medewerker 
restaurant 

- Chef-bediening  25 april 

Woningcorporatie 
Portaal 

Rien Ultee - Adviseur leefbaarheid  3 mei 

Totaal N     18 

 

Tabel 4.3.2. Observaties 

Activiteit: Quiz in het restaurant 
Eerste activiteit in de reeks van ‘Queridon Cultuurcafé’ 
(tweewekelijks op zaterdagmiddag): een quiz over Utrecht en 
algemene feiten voor bewoners van de Saffier 

24 maart 

Activiteit: Optreden in het restaurant 
Tweede activiteit in de reeks ‘Queridon Cultuurcafé’: een 
optreden van een jonge singer-songwriter  

7 april 

Activiteit: Bingo in de Vredenburgzaal (grote zaal)  
Maandelijkse activiteit voor jong en oude bewoners van de 
Saffier 

11 april 

Woensdagmiddag (geen activiteit) 4 april 

Donderdagmiddag (geen activiteit) 26 april 

Vrijdagmiddag (geen activiteit)  13 april 

Deelname bewonersgesprek Wilde en Grijze Haren, over het 
samenwonen van generaties, georganiseerd door ‘Zorg 
Verandert’ op uitnodiging van Socius 

10 april 
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5. Intergenerationeel wonen: de jongeren   
 

De komende twee hoofdstukken presenteren en analyseren de resultaten. Zoals in het 

methodenhoofdstuk toegelicht, is het onderzoek opgedeeld in vier deelvragen: De eerste twee over 

de ervaringen en bijdragen van jongeren (1) en ouderen (2) aan sociale binding in de Saffier. De derde 

deelvraag gaat over de rol van de fysieke inrichting van het gebouw in het ondersteunen of 

belemmeren daarvan, en de vierde over de rol van het sociaal beheer van de Saffier. Op basis van een 

maand intensief veldwerk, bestaande uit interviews met jonge en oude bewoners, observaties in het 

gebouw en tijdens activiteiten, gesprekken met beheerders vanuit Socius, Portaal en een medewerker 

van het restaurant, en het bijwonen van een bewonersgesprek over het samenleven in de Saffier, zijn 

er antwoorden gevonden op de gestelde onderzoeksvragen. Het eerste resultatenhoofdstuk gaat in 

op het verhaal van de jongeren, het tweede vertelt het verhaal van oudere bewoners. De factoren 

fysieke inrichting en sociaal beheer, uit de derde en vierde deelvraag, worden niet los behandeld, maar 

zijn verweven in de twee resultatenhoofdstukken. De hoofdstukken sluiten af met een puntsgewijze 

deelconclusie.  

 

De hoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze gaan eerst in op hoe bewoners in de Saffier 

terecht zijn gekomen, wat hun motivaties waren om er te komen wonen, en in het geval van de 

ouderen hoe ze de transformatie van ‘huize Tolsteeg’ naar de Saffier hebben ervaren. Vervolgens gaan 

beide hoofdstukken in op de vier componenten van sociale binding, de vorm en mate van intensiteit 

van he contact tussen jong en oud. Daarna komen belemmeringen die bewoners ervaren in het contact 

en participatie en tot slot wordt aandacht besteed aan hun eigen reflectie op het samenwonen: wat 

brengt het intergenerationeel wonen hen? De tekst wordt ondersteund door citaten van 

respondenten, beschrijvingen uit observaties en foto’s. In het eerste resultatenhoofdstuk wordt ook 

een plattegrond van de gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond gepresenteerd. De namen 

van bewoners en namen die genoemd worden in citaten zijn gefingeerd.  

 

5.1. Beschrijving jonge respondenten   
De jongere bewoners van de Saffier wonen met ongeveer 170 mensen in de linkervleugel van het pand 

ook wel de ‘Sociusvleugel’ genoemd, aangezien de bewoners hier allemaal van huisvester Socius 

huren. Zes van de acht jonge respondenten zijn student en de andere twee werken. Alle jonge 

respondenten wonen in een zelfstandige studio op de tweede derde of vierde verdieping van de 

linkervleugel. De woonduur van de jonge respondenten varieert: van sinds de startfase van het project 

(ruim 2,5 jaar) tot nog maar 2 maanden.  

 

Van de respondenten draagt iedereen in meer of mindere mate iets bij aan het project: Het valt echter 

op dat de manier waarop de jongere bewoners zich laten zien, actief zijn en in welke mate binding 

ontstaat met ouderen van persoon tot persoon verschilt. Ook de ideeën die jongeren hebben over hoe 

het contact met ouderen er idealiter uitziet, varieert. Dit maakt het beeld uiteenlopend, maar neemt 

niet weg dat er ook veel gedeelde ervaringen en zelfde thema’s terugkomen in de interviews met 

jongeren. Dit hoofdstuk zal eerst ingaan op de woonmotieven van jongeren om te verhuizen naar in 

de Saffier, vervolgens op hoe zij bijdragen aan sociale binding in het project en welke factoren 

belemmerend werken in het intergenerationeel contact. Het sluit af met hun eigen reflectie op het 

intergenerationeel wonen. 
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5.2. Woonmotivatie: hoe zijn ze hier terechtgekomen?  
Als geïnteresseerde jongeren zich inschrijven bij de Saffier komen ze op een wachtlijst terecht. De 

selectieprocedure bij het kiezen van nieuwe bewoners bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, 

waarna bewoners wel of niet worden gekozen. Voor de eerste lichtingen bewoners werden daarnaast 

informatiebijeenkomsten gehouden om de bedoeling van het project duidelijk te maken. Zonder 

mensen te verplichten tot iets, richt Socius zich op sociaal betrokken mensen die iets willen bijdragen 

aan het project. Een van de beheerders uit het project verwoordt dit als volgt: 

 

“Soms heb je ook dat mensen zeggen 'ja ik zoek een woonruimte en dit lijkt me wel leuk', maar 

we zoeken wel echt een intrinsieke motivatie om ook bij te dragen aan het project. Het ding is, 

mensen worden niet verplicht om hier iets te doen, maar het prettig samenwonen is wel een 

belangrijk uitgangspunt. Dus gewoon een 'goede buur' zijn voor elkaar, gedag zeggen, praatje 

maken, elkaar gewoon af en toe helpen, en we proberen natuurlijk steeds meer mensen naar 

activiteiten te krijgen.” beheerder PR en communicatie  

 

De sociale insteek van het project, of specifiek het samenwonen met ouderen vormde toch niet de 

grootste motivatie om in de Saffier te wonen. Uit alle interviews met jongeren wordt duidelijk dat het 

vinden van een nieuwe woonruimte in de stad Utrecht allereerst de reden was voor verhuizing. De 

locatie, vlak buiten het centrum van Utrecht was daarbij voor veel van hen aantrekkelijk. Daarbij komt 

dat het type woningen, namelijk zelfstandige studio’s in een sociale omgeving, met een aantal 

gemeenschappelijke ruimte aantrekkelijk voor veel mensen die eerst in een gedeeld studentenhuis 

woonden: Meer privacy dan ze gewend waren, maar niet zo anoniem als een volledig zelfstandige 

woning.  “Ik heb niet superveel contact met de mensen op mijn gang, maar als ik ze tegenkom maak ik 

wel een praatje (…), je kan altijd wel ergens terecht, je bent nooit echt alleen. Je hebt toch wel mensen 

om je heen dat is wel een veilig gevoel vind ik.” zegt Tessa (26).  “Ik had een woonplaats nodig, en dit 

was een optie” vertelt Maaike (28).  En Mark (23) noemt: “Ik ben hier niet gaan wonen met het idee 

‘dat is zo’n tof project daar móét ik wonen’, ik woon hier in de eerste plaats”. Hoewel het niet hun 

eerste drijfveer was, waren de meeste respondenten zich duidelijk bewust van het ‘sociale project’ 

met jong en oud, en de rol van de jongeren daarin. Voor sommigen was het sociale aspect een extra 

motivatie om zich in te schrijven bij de Saffier, zoals voor Hannah (26): “Ik dacht, wonen met ouderen 

lijkt me wel chill, (…) ik ben wel geïnteresseerd in ouderen, ik doe niet voor niks verpleegkunde, ik doe 

vrijwilligerswerk met ouderen, dus het leek me ook echt wel iets voor mij.”  Hannah wilde weg uit haar 

oude kamer en zocht snel een nieuwe woonruimte, maar ze was dus vanuit haar studie ook al 

geïnteresseerd in de doelgroep ouderen en dat droeg bij aan de keuze voor de Saffier. Voor 

respondenten die van tevoren niet zodanig een link hadden met ouderen, was het wel duidelijk dat er 

iets van hen verwacht werd. Dit blijkt uit Roos’ (22) beschrijving van haar eerste ervaringen in de 

Saffier: “Ik wist wel dat het op vrijwillige basis was, maar ik dacht wel van, hallo nu woon ik hier en nu 

moet ik ook wat gaan doen!”.  

 

Een deel van de bewoners al bekend met de ‘sociale insteek’ van Socius en het systeem van gang- en 

pandbeheerders, doordat ze hiervoor op andere locaties van Socius hebben gewoond, of van Stichting 

Tijdelijk Wonen (STW) waaruit Socius is ontstaan. Onder de respondenten zijn twee bewoners die dit 

systeem al kenden. Het wonen met ouderen was echter voor iedereen nieuw, ook voor Socius als 

organisatie was de combinatie van jong en oud nieuw. Veel verwachtingen hadden de respondenten 

niet toen ze de Saffier betrokken: de meesten gaven aan dat het ze leuk leek, maar dat ze nog niet 

goed konden inschatten hoe het samenwonen eruit zou gaan zien. 
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5.3. Sociale binding 
Hoewel niks verplicht is, zijn er verschillende mogelijkheden om je als bewoner in te zetten voor het 

woonproject. Socius heeft een aantal betaalde functies voor bewoners en een aantal 

vrijwilligersfuncties die tegen een kleine vergoeding uitgevoerd worden. Daarnaast worden bewoners 

gestimuleerd om op vrijwillige basis activiteiten op te zetten en bij te wonen en incidentele klusjes 

voor ouderen te doen. De tuin wordt onderhouden door een vrijwilligersorganisatie waar bewoners 

bij betrokken zijn.  Het contact tussen jong en oud houdt echter niet op bij de mogelijkheden die Socius 

en vrijwilligersinitiatieven bieden. Juist het samenwonen in één gebouw, het gebruikmaken van 

dezelfde ruimtes, heeft tot gevolg dat jonge en oudere bewoners elkaar zien, tegenkomen, groeten en 

een praatje met elkaar kunnen maken. In enkele gevallen gaat het contact verder dan dat en bouwen 

bewoners een persoonlijke band met elkaar op. In de interviews met bewoners en beheerders van de 

Saffier is ingegaan op het contact in deze verschillende vormen. De volgende paragrafen gaan eerst in 

op het gezien worden en groeten in de Saffier, vervolgens interactie, participatie in de activiteiten van 

het woonproject en het opbouwen van een persoonlijke band met de andere generatie.  

 

Zien en groeten 
Uit de interviews met bewoners en beheerders blijkt dat voor de meeste bewoners het ‘zien van de 

ander’ en het gevoel ‘gezien te worden’ een belangrijke factor in het wonen in de Saffier is. In de vorige 

paragraaf werd duidelijk dat het hebben van andere mensen om je heen voor sommige jonge 

bewoners een motivatie was om in een project als de Saffier te komen wonen, in plaats van in een 

‘anonieme flat’. In de jongerenvleugel geldt dit extra sterk, omdat hier per gang een 

gemeenschappelijke ruimte is (een woonkeuken) en op sommige plekken een gedeeld balkon. Maar 

het gebouw heeft ook ruimtes waar jongeren dagelijks in contact komen met de oudere bewoners van 

het pand, voornamelijk in het gedeelte waar beide vleugels samenkomen. Een overzicht van die 

ruimtes is te zien in figuur 5.3.1. De ingang met het halletje en de receptie en de doorgang naar het 

restaurant, de kapsalon, de liften en de trappenhuizen is overdag een levendige plek waar voortdurend 

mensen doorheen lopen en aanwezig zijn, naar het restaurant lopen of een praatje maken bij de 

receptie. Dit zijn jonge bewoners, oude bewoners, bezoekers, thuiszorgverleners of mensen die een 

zaal in het pand hebben gehuurd. Er staat een bankje, waarop regelmatig een oudere bewoner even 

gaat zitten. Ook in het voorportaal bij de ingang zijn zitplekken en buiten staat een bankje naast de 

ingang dat tevens fungeert als rookplek.  
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Figuur 5.3.1. Weergave centrale ruimtes op de begane grond van de Saffier 

 
Bron: Van Ginneken architecten (2017), eigen bewerking 

 

Tijdens de observaties viel op dat het een gewoonte is dat men elkaar gedag zegt in het gebouw: vrijwel 

iedereen groet elkaar bij het langslopen. De receptie heeft daar ook een rol in: de 

receptiemedewerkers groeten iedereen die langsloopt.  Jongeren geven aan dat ze het prettig vinden, 

en gewend zijn dat iedereen elkaar gedag zegt in het gebouw. Ook geven een aantal van hen daarbij 

aan dat ze hebben gemerkt dat ouderen het waarderen als ze groeten.  

 
Figuur 5.3.2. Foto vanuit de ingang van het restaurant gezien: Links de ingang, daarnaast de receptie, rechts een 

bankje en daarachter de doorgang naar de woongedeeltes en het trappenhuis.  

 
Bron: eigen foto 

 

Het restaurant 

Ook het restaurant, gevestigd op de begane grond naast de ingang van het gebouw, is een plek waar 

jong en oud gebruik van maak en elkaar ziet en ontmoet. Het is handen van uitbater Queridon, met 

het concept ‘cultuur en horeca’. Opgericht door een docente Nederlands en een chef-kok, is Queridon 
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zowel een horecagelegenheid als een taalschool en leerwerkplek voor statushouders. Ondernemers 

met een ‘sociaal hart’ maar zonder doelstelling die zich richt op het bij elkaar brengen van jong en oud. 

De inrichting en aankleding van de ruimte maakt echter dat de plek aantrekkelijk is voor zowel oud als 

jong. Er zijn een aantal tafeltjes, waaraan voornamelijk ouderen dagelijks koffiedrinken, handwerken 

en spelletjes spelen. Er is een leestafel gemaakt, waar kranten en tijdschriften liggen en stopcontacten 

aanwezig zijn. Daar zitten regelmatig jongeren te studeren, en soms lezen oudere bewoners er de 

krant. De prijzen zijn laag, en het restaurant richt zich voornamelijk op bewoners en is daarmee een 

vertrouwde plek voor een groep ouderen die er graag komt. Hoewel uit de observaties blijkt dat het 

restaurant voornamelijk door ouderen wordt bezocht, geven zowel jong als oud aan het restaurant 

een heel prettige plek te vinden. Het is dan ook een plek waar het ‘elkaar zien’ en groeten een 

belangrijk aspect is.  

 

Oud en jong gebruiken dezelfde ruimte, zien elkaar en zeggen de ‘ontmoetingsfunctie’ van het 

restaurant te waarderen. Uit observaties blijkt in het restaurant blijkt echter dat er weinig intensief 

contact tussen jong en oud ontstaat. Tijdens de observaties op doordeweekse dagen (zonder activiteit) 

zaten oudere bewoners, vooral vrouwen, in groepjes en soms alleen aan een tafeltje en af en toe ook 

aan de leestafel. Ook zaten er één of twee jongeren aan de leestafel te werken, en twee van de drie 

observaties kwamen er een aantal jongeren lunchen met elkaar. Er ontstond geen menging en geen 

gesprek tussen de generaties. Het samenkomen van de generaties in het restaurant beperkt zich dus 

tot het ‘elkaar zien’ en soms korte momenten van contact. Dit blijkt ook uit het volgende citaten uit 

het interview met Maaike (28) waarin het gaat over het contact dat ontstaat als zij in het restaurant 

aan het studeren is.  

 

Interviewer: “Groet je de ouderen? En heb je wel eens een gesprekje met ze?” 

Maaike (28): “Ik groet ze eigenlijk meestal alleen. (…). Ik zou er wel open voor staan, maar niet 

per se dat ik er behoefte aan heb. Ik vind het al fijn dat als je iemand gedag zegt. Dat zij dat fijn 

vinden dat merk je wel, dus dat doe ik nu gewoon bij iedereen.” 

 

“Meestal zitten er wel vooral studenten (aan de leestafel), maar bijvoorbeeld gisteren zat er 

tegenover mij een omaatje een kruiswoordpuzzel te doen, met een vergrootglas. En dan is het 

van 'dag! fijne dag!'.” (Maaike, 28)  

 

Dat het contact tussen jong en oud in het restaurant mondjesmaat gebeurt, beaamt ook de 

medewerker van het restaurant. Zijn verhaal over hoe jongeren gebruik maken van het restaurant 

doen komt overeen met de observaties. 

 

“De afgelopen maanden heb ik wel het aantal jongeren stapje voor stapje zien toenemen. 

Vooral worden we gebruikt als studieplek, of werkplek voor mensen die nu werken onder de 

jongeren, en dat vind ik eigenlijk wel prima. Want ze komen hier wel, en ze zijn hier van harte 

welkom om hier te komen werken. Ik was benieuwd naar spontane ontmoetingen of mensen 

die vanuit zichzelf contact zoeken naar mensen van de andere leeftijdsgroep, dat zie je wel, 

maar niet veel. En ja dat is denk ik iets dat spontaan moet gebeuren, denk ik.” (Medewerker 

restaurant)   

 

Hoewel de intensiteit van het contact hier dus meestal beperkt blijft tot ‘zien’ en een praatje maken, 

geven verschillende jonge bewoners aan dat het restaurant fungeert als een belangrijke 

ontmoetingsplek, omdat het wel mensen bij elkaar brengt en het de enige plek is waar men een lange 
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tijd gaat zitten en een kopje koffie kan drinken in het gezelschap van andere mensen. Die functie werd 

erg gemist toen het restaurant een aantal maanden leegstond:  

  

“Ja ik miste het ook wel hoor, het was ook gewoon leeg en nu brengt het ook wel weer 

gezelligheid en ik denk dat ook dat je weer in contact komt met elkaar, ook jong en oud maar 

ook gewoon de ouderen met elkaar.” (Tessa, 25) 

 

Naast het restaurant en de hal bij de ingang zijn er op de begane grond van het gebouw nog een aantal 

plekken waar tafels, stoelen en banken staan en men elkaar zou kunnen ontmoeten. Achter het 

restaurant, in de hal richting het Portaalgedeelte, is de Neudezaal, een activiteitenzaal waar de 

Huiskamer van de Wijk Hoograven ook zit gevestigd. Vóór de ingang van die zaal staat een biljarttafel 

met stoelen eromheen. In de hal richting de Sociusvleugel is een huiskamer-achtige setting met tafels 

en banken, dat het ‘Rosarium’ wordt genoemd: Het blijkt geen aantrekkelijke plek voor bewoners: 

niemand spreekt erover en in de bezoeken aan de Saffier voor observaties en interviews is er nooit 

iemand gezien.  

 
Figuur 5.3.3. Foto met zicht op de leestafel, waar een jonge bewoner zit te studeren 

 
Bron: eigen foto 

 

Interactie 
Voor veel jonge Saffierbewoners bestaat contact met ouderen dus in ieder geval uit het groeten in het 

voorbijgaan. Uit de interviews en observaties blijkt dat een deel van de bewoners ook spontane 

gesprekjes voert met ouderen. Dit vindt ook voornamelijk plaats in de gemeenschappelijke ruimtes. 

Casper (24) zegt hierover het volgende:  

 

“Ik denk dat iedereen hier wel een op een bepaalde manier contact heeft met ouderen, want 
je ontkomt er niet aan. Maar dat is heel persoonlijk denk ik. Ik heb een paar oudjes die ik leuk 
vind dus daar praat ik dan mee. Er zitten bijvoorbeeld altijd dezelfde mensen bij de ingang.” 
Casper (24) 
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Er is een groep ouderen, voornamelijk mannen, die na sluiting van de receptie (18.00u) als de deur van 

buiten op slot gaat, met elkaar bij de ingang zit. Ze praten met elkaar, doen de deur open voor mensen 

zonder sleutel, leveren grappend commentaar op de jongeren en houden tegelijkertijd in de gaten wie 

er in en uit gaat. Omdat deze groep zo zichtbaar is, is dit voor veel bewoners het groepje ouderen 

waarmee ze af en toe een woordje wisselen en een grapje mee maken, bleek uit de interviews. Het 

volgende citaat van Maaike (28) laat zien hoe dat gaat sinds zij in de Saffier is komen wonen: 

 

“Ik zit hier nu twee maanden, ik heb één keer aan die bingo meegedaan en ik maak af en toe 
een praatje met vooral de mannetjes die hier na zes uur altijd een beetje de bodyguards of 
uitsmijter spelen. (….) Die zitten dan te kijken of er mensen die hier niet mogen zijn 
binnenkomen. Dus dat is wel grappig, dan bellen vrienden van mij van “ja ik sta nu beneden, 
kom je me halen?” En dan zeg ik “ja ik kom eraan!”. En dan zij: “Oh wacht ik wordt al 
binnengelaten”. En dan hoor je ze op de achtergrond zo van 'ja en voor wie kom je dan’, een 
hele vragenlijst, maar ze komen er altijd doorheen haha.” Maaike (28) 

 
Uit de observaties in het restaurant blijkt dat het restaurant voornamelijk een plek is om elkaar te zien 

en te groeten, en er niet veel gesprekken over en weer ontstaan. Tijdens de observaties waarbij geen 

activiteit plaatsvond is het niet voorgekomen dat jong en oud spontaan een gesprek met elkaar 

begonnen. Uit de interviews blijkt wel dat dat af en toe gebeurt. Respondent Tessa (25), een frequente 

bezoeker van de leestafel in het restaurant, beschrijft dat als volgt:  

 

Tessa (25): “Ik zit best wel vaak hier in het restaurantje en dan maak je toch wel echt een 
praatje vaak, maar ik vind het vooral leuk om een praatje te maken en ik hoef niet perse echt 
activiteiten te doen. Een praatje vind ik wel leuk, maar soms blijven ze echt uren praten dat je 
echt denkt oké hou nu maar even op.” 
Interviewer: “En, blijf je dan luisteren?”  
Tessa: “Ja probeer ik wel, maar soms zeg ik wel van, ‘oh nou nu moet ik echt wel gaan 
koken’’, anders zit je er na uren nog, en sommigen hebben gewoon niet zo veel contact met 
mensen of wonen alleen en die hebben dan heel erg de behoefte om te praten en dan merk je 
soms ja... oké na tien minuten wil je weer verder. *lacht* (…) ik heb ook wel zoiets van, als ze 
eenzaam zijn mogen ze wel gewoon met mij praten dat vind ik ook wel leuk.” 

 

Bovenstaand citaat van Tessa laat zien dat de gesprekjes leuk zijn maar vaak ook als een dienst aan 

(eenzame) ouderen wordt gezien, omdat ze het waarderen en er behoefte aan hebben. De jonge 

respondenten geven verder aan dat het vaak dezelfde ouderen zijn waar ze kort mee praten in het 

gebouw, omdat ze die dan al een beetje kennen. Ook noemen ze dat de gesprekken voornamelijk gaan 

over de ouderen zelf, over ‘dezelfde dingen’ en over dagelijkse onderwerpen als het weer of de 

boodschappen. De medewerker van het restaurant, die het contact dat in het restaurant ontstaat van 

dichtbij meemaakt, beschrijft het contact dat spontaan ontstaat als vergelijkbaar met het terloops 

contact dat in andere openbare ruimte tussen mensen ontstaan. 

 

“Ja zoals ik het zie gaat dat vrij relaxt. Eigenlijk hetzelfde praatje dat je maakt als je tegenover 

iemand in de trein gaat zitten of bij een bushalte staat te wachten, dus eigenlijk over koetjes 

en kalfjes en gewoon, ja leuke gesprekjes.”  Medewerker restaurant   

 

Participatie 
Naast het zien, groeten en de terloopse gesprekjes zijn er ook andere manieren om bij te dragen aan 

de sociale binding in het gebouw.  Er zijn verschillende manieren waarop jongeren kunnen participeren 

in het project. Meest concreet is het vervullen van een functie binnen de organisatie van Socius. Op 
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elke gang aan de Sociuskant zijn er twee bewoners gangbeheerder, zij waarborgen de drie pijlers 

hygiëne veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast is er een technisch beheerteam die zich inzet voor de 

klusjes in de Socius-gangen. Overkoepelend zijn er twee bewoners pandbeheerder, zij houden contact 

met alle gangbeheerders en technisch beheerders. Deze functies worden gedaan tegen een 

vergoeding. Ze hebben niet direct iets te maken met het intergenerationele aspect van de Saffier. Toch 

zijn deze betrokken bewoners vaak ook gericht op het contact met de ouderen. Naast het gang- en 

pandbeheerdersysteem heeft Socius een aantal betaalde functies in de Saffier die door bewoners als 

(bij)baantje worden uitgevoerd: De receptiemedewerkers zijn bewoners die een aantal uur in de week 

de receptie bemensen en daarmee ook het aanspreekpunt in het pand zijn. In deze functie hebben 

bewoners veel te maken met de Portaalbewoners: Veel ouderen komen langs de receptie voor een 

praatje of praktische zaken maar ook jongeren komen langs om bijvoorbeeld een pakketje op te halen. 

Verder zijn er 4 beheerders die met name op kantoor (ook in het pand) werken: Er is een beheerder 

huuradministratie, een beheerder onderhoud, een beheerder PR & communicatie en een beheerder 

maatschappelijk invulling. De laatste twee zijn ook de functies waarbij er veel contact met de 

Portaalbewoners is, en deze beheerders zijn dan ook geïnterviewd in dit onderzoek. 

Naast de vaste functies zijn er veel vrijwillige acties: Er zijn bewoners die af en toe een activiteit 

helpen organiseren, zo worden er lezingen georganiseerd en zijn er jongeren die enkele keren per jaar 

een etentje voor zowel oudere als jongere bewoners organiseren in de woonkamers aan de Sociuskant: 

zo is er weleens sinterklaas gevierd met ouderen die dat leuk vonden, of hebben de jongeren een 

stamppotmaaltijd bereid. Ook is er een groep ouderen en jongeren die zich als vrijwilliger heeft 

aangesloten bij het initiatief ‘Tuinen van Tolsteeg’. Deze groep vrijwilligers uit de buurt onderhoudt 

iedere zaterdag de tuin voor het gebouw. Er zijn ook bewoners die klusjes voor oudere bewoners doen, 

bijvoorbeeld als iemand even niet in staat is boodschappen doen, of er is een televisie kapot, kan 

iemand bij de receptie vragen of er een jongere een helpende hand wil bieden. De 

receptiemedewerkers plaatsen vervolgens een oproep in de facebookgroep van de Saffier – waar 

alleen jongere bewoners lid van zijn – en hier komt meestal snel positieve reactie op. Ook oudere 

bewoners die zich eenzaam voelen of behoefte hebben aan een praatje eens in de zoveel tijd, kunnen 

dit aangeven. Er zijn jongeren die bij Socius aangeven op deze manier vrijwilliger te willen worden, en 

vervolgens worden oud en jong dan 1 op 1 aan elkaar gekoppeld, zoals Mark in de volgende paragraaf. 

Tot slot zijn er veel bewoners die nooit zelf iets organiseren, maar weleens deelnemen aan activiteiten 

of gebruik maken van het restaurant dat voor beide leeftijdsgroepen open is. Tabel 5.3.1 geeft een 

overzicht van wat de jonge respondenten uit dit onderzoek doen. Hierin is ook het bezoeken van het 

restaurant uit de vorige paragraaf en het opbouwen van een persoonlijke band uit de volgende 

paragraaf meegenomen.  
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Tabel 5.3.1. Wat doen de jonge respondenten?  
Activiteit Mark 

(23) 
Maaike 
(28) 

Tessa 
(25) 

Nadine 
(28) 

Casper 
(24) 

Thomas 
(24) 

Roos 
(22) 

Hannah 
(26) 

Restaurant meermaals per 
maand bezoeken  

 x x x     

Een praatje maken met 
ouderen 

 x x x x x x x  

Weleens een klusje gedaan 
voor ouderen  

  x  x    

Deelname bingo  x x x x x x x 

Gangbeheerder      x    

Receptiemedewerker        x 

Betrokken (geweest) bij 
organisatie vaactiviteiten 

   x x x x x 

Af en toe deelname 
incidentele activiteiten 

   x x x x x 

Actieve vrijwilliger Tuinen 
van Tolsteeg 

     x x  

Op de koffie bij een oudere      x x x 

1-op-1 maatjesband x        

“Ik zou meer willen doen, 
maar…” 

  x x x x x x 

 

Deelname activiteiten 

Uit de tabel blijkt allereerst dat iedereen iets doet. Er zijn geen bewoners geïnterviewd die op geen 

enkele manier bijdragen aan het project. Voorts wordt duidelijk uit deze tabel dat er binnen de groep 

respondenten lichte patronen te zien zijn in de combinatie van bepaalde type activiteiten. De bingo is 

duidelijk een laagdrempelige activiteit, waar veel jonge bewoners op af komen. Dit hoeft echter niet 

te betekenen dat ze ook persoonlijk contact opbouwen met ouderen, of meedoen aan andere 

activiteiten. Er is een groep onder de respondenten die af en toe weleens activiteiten helpt opzetten, 

en dit zijn tegelijkertijd ook de respondenten die aan zulke activiteiten meedoen. Ook zijn dit de 

respondenten die bijvoorbeeld vrijwilliger zijn in de tuin, gangbeheerder of receptiemedewerker zijn. 

De respondenten die zich bezighouden met activiteiten, doen dus ook vaak meerdere dingen. 

Opvallend is dat deze ‘actieve’ groep minder te zien is in het restaurant terwijl Maaike en Tessa die 

zich relatief weinig inzetten bij activiteiten, juist vaak in het restaurant zijn. Zij zijn daar dan in eerste 

instantie voor henzelf, gebruiken het restaurant als bibliotheek om te studeren, maar komen daarbij 

vanzelf ook in aanraking met de andere generatie. Mark is, blijkt uit de tabel, ook een uitzondering op 

de rest van de respondenten: Hij laat zich niet veel zien in het project, maar heeft ondertussen wel 

maandelijks intensiever contact met een oudere, zoals nader wordt uitgediept in de volgende 

paragraaf. Mark heeft er bewust voor gekozen zich wat terug te trekken uit het sociale leven en de 

activiteiten van de Saffier, maar wil wel wat bijdragen aan het project, en doet dit in de vorm van de 

maatjesband.  Over het betrokken zijn bij andere activiteiten of het uitvoeren van functies zegt zij het 

volgende:  
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“Nee, ik heb nooit overwogen om beheersfuncties te doen, omdat ik er vanaf het begin wel van hield 

om mijn eigen dingen te hebben hier. Daar ben ik achteraf gezien blij om: ik heb niet zo’n zin om te 

veel met die mensen op te trekken.” (Mark, 23)  

 

Hoewel het merendeel van de jonge respondenten heeft aangegeven af en toe deel te nemen aan 

activiteiten, blijkt uit de participerende observatie tijdens activiteiten dat jongeren zich weinig laten 

zien op activiteiten die bedoeld zijn voor zowel jong als oud. Bij een quiz op zaterdagmiddag in het 

restaurant waren geen jongeren aanwezig. Bij het optreden van een singer-songwriter, eveneens op 

een zaterdagmiddag waren drie van de 15 bezoekers jongere. De bingo is daarop een uitzondering, en 

dit is dan ook de activiteit die bijna iedere jonge respondent aangaf als activiteit ze het meest 

bezochten. Het is een vaste maandelijkse activiteit, die al snel na het verdwijnen van de 

zorgvoorzieningen uit het gebouw weer is opgepakt door een aantal bewoners. Tijdens de observatie 

bij de bingo was duidelijk een mix van jong en oud aanwezig: er waren 24 jongeren en 14 ouderen. 

Aan 3 van de 8 tafels zat een gemengd gezelschap van zowel jongeren als ouderen. De sfeer was jolig: 

er werden flauwe grapjes over en weer gemaakt, vooral tussen de presentatrice van de bingo en een 

aantal jongens en oudere mannen.  

Naast de bingo zijn er weinig vaste activiteiten die duidelijk beide doelgroepen aantrekken. Wel is 

het vrijwilligerswerk bij de Tuinen van Tolsteeg een wekelijks moment waarop zowel jonge als (fitte) 

oudere bewoners samen met buurtbewoners de tuin onderhouden.  

 

Organiseren van actviteiten 

Als bewoners een idee hebben kunnen ze bij Socius aankloppen om aan te geven dat ze iets willen 

organiseren. Zo zijn er door de jaren heen een aantal keer maaltijden georganiseerd waarbij een aantal 

jongeren in de Sociusvleugel hebben gekookt voor ouderen. Daarnaast worden er activiteiten 

georganiseerd door Socius zelf, en is restaurant Queridon sinds 2018 ook bezig met het organiseren 

van culturele activiteiten.  

Een gevolg van de actieve inzet van Socius om het ‘sociale aspect’ van het pand op gang te 

brengen, is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het sociale doel van het project. Uit het 

interview met beheerder maatschappelijke invulling blijkt dat het eigenlijk de bedoeling is dat 

bewoners zelf met ideeën komen en het voortouw nemen in de organisatie, en dat zij er vanuit Socius 

is om dit waar nodig te ondersteunen en in goede banen te leiden. Het valt het beheer tegen hoeveel 

de bewoners op eigen initiatief organiseren.  Uit de interviews met de jonge bewoners blijkt juist dat 

zij het zien als taak van Socius om zich bezig te houden met het organiseren van activiteiten. Het valt 

hen soms tegen hoeveel er georganiseerd wordt. Deze uit elkaar liggende ideeën over wie de 

verantwoordelijkheid heeft wordt duidelijk uit de volgende citaten:  

 

“Ik vind dat Socius daar een taak in heeft om dat te doen, want ze pretenderen om een sociaal 

project te zijn, dan vind ik dat ze op zijn minst één iemand aan het werk moeten hebben die 

daar gewoon op focust, want als je het helemaal aan de bewoners laat, ja..  (….) Als er gewoon 

één iemand is die gewoon kan helpen met dat soort dingen organiseren, want vaak heb je wel 

leuke ideeën maar je wil het niet allemaal alleen doen. En het is prettig als er iemand is waar 

je naartoe kan gaan.” Thomas (24) 
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“Het is veel makkelijker om iemand te volgen dan om zelf iets op te zetten dus er moet wel 

iemand dat faciliteren, of een organisatie ofzo. (…) Ik heb er namelijk niet altijd tijd voor, het is 

mijn werk niet, en ik zou het toch gaaf vinden als er, ook al is het vanuit Socius bijvoorbeeld, als 

ze 1x in de maand een activiteit organiseren. Los van de dingen die nu bestaan, want ze doen 

al wel wat volgens mij hoor.” Casper (24) 

 

“Laatst hebben we een activiteit afgeblazen, Tegengas, dat zijn lezingen, superleuk. Ik heb toen 

een groepje bewoners gevonden die toen in hun motivatiebrief of die op facebook hadden gezet 

van ‘lezingen organiseren, tof’, dus ik dacht: Oké, ik ga jullie bij elkaar brengen en we gaan dit 

organiseren en ik ondersteun het. De eerste twee of drie keer is dat goed gegaan, totdat het 

een hele drukke periode werd, en dan is het lastig om daar mensen voor te vinden, en toen was 

het voor mij ook: een keuze maken: ik kan nou zelf sprekers gaan regelen, of ik ga zeggen van 

‘dan laten we het niet doorgaan’. En ik heb voor dat tweede gekozen, ook wel om te laten zien 

van ‘hee, dit is ook wel een soort van jullie project’.” Beheerder maatschappelijke invulling  

 

Bovenstaande citaten maken duidelijk dat het zoeken is waar de verantwoordelijkheid ligt. Ook blijkt 

uit verschillende interviews dat de inzet van bewoners en het beheer van Socius in vlagen gaat, met 

soms meer enthousiasme en activiteiten en soms een tijdje minder.  

 

Vaste kern 

Uit de interviews met zowel jonge bewoners als ouderen en mensen van het beheer van Socius blijkt 

dat er een vaste kern is van bewoners die actief bijdraagt, zich laat zien en activiteiten bezoekt en 

organiseert: Dit zijn, blijkt uit interviews met beheerders, meestal de jongeren die naast het wonen in 

de Saffier ook een vaste vrijwilligerstaak uitvoeren of hebben gedaan, zoals receptie of gangbeheer, of 

bewoners die bevriend zijn met die actieve mensen en daardoor meegenomen worden. Een actieve 

groep die zich verantwoordelijk voelt voor het sociale doel van het project, die veel mensen in het 

project kennen en goed weten wat er gebeurt en georganiseerd wordt. Daarnaast zijn er jongeren die 

minder direct bij de organisatie betrokken zijn, maar zich wel regelmatig inzetten bij activiteiten, als 

vrijwilliger in de tuin, of als maatje van een oudere. Afgaande op de schatting van de beheerder 

maatschappelijk, bestaat de vaste kern en andere actieve bewoners uit ongeveer 40 jongeren. Van de 

170 bewoners is dat ongeveer een kwart, en dus blijft er nog een grote groep die zich minder of niet 

laat zien, soms tot frustratie van actievere bewoners, zoals duidelijk wordt uit de volgende citaten:  

 

Nadine (28): “Ik ging er wel een beetje vanuit dat omdat motivatiebrief moest sturen, dat er 

hier wel allemaal mensen kwamen wonen die bewust wisten op wat voor plek ze zouden gaan 

wonen.” 

Interviewer: “En is dat ook zo gebleken?” 

Nadine: “Nou dat valt af en toe, vind ik, best wel tegen. Je merkt heel erg dat in het organiseren 

van dingen maar ook in het aanwezig zijn bij events, dan is de bingo nog wel iets waar je best 

wel af en toe veel mensen ziet en ook mensen die ik anders nog niet zoveel ben tegengekomen, 

maar over het algemeen bij andere events zie je toch best wel een selecte groep van mensen 

die je overal wel ziet.”   

 



49 
 

“Ik denk dat het grootste probleem is, kijk er wonen hier echt wel een aantal mensen die hier 

eigenlijk niet zouden horen, dan denk je joh je hebt een motivatiebrief geschreven, maar 

volgens mij had je net zo goed in een flatje kunnen wonen.” (Hannah, 26) 

 

Het is duidelijk dat de inzet van de bewoners soms teleurstellend is voor andere bewoners. Het beheer 

van Socius is hierin iets gematigder. Of er ‘te weinig’ wordt geparticipeerd, hangt namelijk samen met 

de verwachtingen en doelstellingen die in het project zijn gesteld, wanneer het gaat over contact 

tussen jong en oud en participatie. In de brochure van de Saffier, die uitleg geeft over het project en 

de transformatie, staan verschillende abstracte doelstellingen als: “van verzorgingshuis met 

aanleunwoningen naar een nieuw woonconcept waarbij ontmoeten centraal staat” en “een nieuwe 

manier van samen-wonen, samen-leven, samen-gebruiken”. Ook het ‘zijn van een goede buur’ komt 

vaker terug. Uit interviews met beheerders van Socius wordt duidelijk dat er voorafgaand aan de start 

van het project helemaal geen concrete doelstellingen zijn opgesteld. De beheerder maatschappelijke 

invulling vertelt over de ontbrekende doelstellingen en legt uit dat dit inmiddels wel vragen oproept 

over wanneer het project geslaagd is: 

 

“Toen ik hier aan de functie begon, want ik was er natuurlijk zelf ook bij, is het daar ook geen 

moment over gegaan, want we gingen gewoon een tof project met elkaar neerzetten, waarin 

we die twee groepen bij elkaar gaan brengen. En dat was het doel: Het bij elkaar brengen van 

mensen. En dan zijn we dan nu 2 à 3 jaar verder en dan denk je: Oké, maar wanneer kan je 

jezelf nou een schouderklopje geven en wanneer niet? Wanneer moet je bewoners gaan 

aanspreken van yo, jullie zijn hier komen wonen met een motivatiebrief maar jullie doen 

eigenlijk niks, of wanneer zeg je: Het gaat eigenlijk best goed want 15 mensen van de 25 gaan 

weleens een kopje koffie drinken of helpen de ander een keer, en dat is misschien maar één 

keer per maand, of eens in de drie maanden, maar misschien is dat wel genoeg om een goede 

buur te zijn...” Beheerder maatschappelijke invulling 

 

Het citaat van de beheerder maatschappelijke invulling geeft aan dat het voor Socius soms lastig is te 

beoordelen of het ‘goed gaat’ met de participatie in het project. Wel wordt ook duidelijk uit de 

gesprekken met de beheerder dat iedere bewoner in zijn of haar motivatiebrief belooft zich in te gaan 

zetten, en dat er veel bewoners zijn die dat niet waarmaken.  Een opvallende uitkomst is daarbij dat 

bijna alle respondenten aangeven eigenlijk wel meer te willen betekenen in het project dan ze nu doen 

(zie onderste rij tabel 5.3.1.) Er zijn twee respondenten die dit niet aangaven: Mark, de bewoner die 

duidelijk bewust heeft gekozen om zich te onttrekken aan de activiteiten van Socius, en Maaike, die er 

nog maar 2 maanden woont. Paragraaf 5.4. gaat in op de belemmeringen die bewoners ervaren om 

zich in te zetten voor hun woonplek en hun medebewoners. Eerst gaat het volgende stuk in op jongere 

die een persoonlijke band hebben met ouderen.  

 

Hechte banden 

Waar het 1-op-1 contact tussen jong en oud voor de meeste jonge bewoners niet verder gaat dan een 

dagelijks praatje in de gang of het restaurant, zijn er een aantal jongeren die intensiever persoonlijk 

contact hebben met de oudere bewoners. Mark (23) kwam 2 jaar geleden in de Saffier wonen en 

merkte al snel dat hij het actief zijn bij de activiteiten van Socius niks voor hem vond, maar wilde wel 

wat doen voor de ouderen. Hij gaf bij Socius aan dat hij ervoor open stond om gekoppeld te worden 

aan een oudere bewoner, en gaat nu één keer in de drie weken op de koffie bij een vrouw van 74 die 
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slechthorend, slechtziend en slecht ter been is. Hij maakt met haar een praatje en helpt haar op 

vrijwillige basis met haar administratie en gaat dan weer naar huis. Dan hebben ze het bijvoorbeeld 

over zijn studie kunstgeschiedenis. De vrouw heeft zelf conservatorium gestudeerd en dat sluit ook 

aan bij zijn interesses. “Ze vindt het erg leuk als ik er ben, die oude mensen vertellen natuurlijk wel 

steeds hetzelfde, maar dat maakt niet uit.”  Zoals Mark zijn er meerdere jonge bewoners die weleens 

meer contact hebben met ouderen dan alleen een praatje bij de ingang. Het verschilt echter hoe 

bewoners dit contact idealiter voor zich zien. Zo is het duidelijk dat een aantal bewoners, zoals Mark, 

dat voornamelijk zien als een vrijwillige dienst waarmee ze de oudere bewoner een dienst bewijzen. 

Er zijn echter ook respondenten die aangaven dat dit persoonlijk contact op een meer natuurlijke wijze 

zou moeten ontstaan, zoals ook een ‘normale’ vriendschap begint:  

 

“Ik denk dat je ook niet moet willen forceren van oh jong en oud móét met elkaar dingen doen 

en de interactie aan gaan', het is net als met elke leeftijd, ja je moet het wel gewoon in de basis 

met elkaar kunnen vinden, net zoals een normale vriendschap die ontstaat, je moet wel een 

beetje elkaars type zijn, dus je moet het ook niet forceren, en ik weet dat er wel jonge mensen 

zijn die wel zo'n speciale band hebben met een oudere en die dan wel daar koffie of een 

wandeling gaan maken of ergens heen gaan.” (Nadine, 28) 

 

Voor Nadine zelf is dit een ideaalbeeld, zelf heeft ze zo’n contact nog niet opgedaan. Ook de andere 

respondenten hebben (nog) niet een zodanige persoonlijke band opgebouwd met een oudere 

medebewoner. Thomas en Roos zijn weleens koffie gaan drinken bij twee van de ouderen die ze 

weleens spreken in de hal of tijdens een activiteit, maar dit is geen frequente activiteit. Hannah is 

daarop de uitzondering: Zij geeft aan veel te ‘chillen’ met ouderen, vooral als het mooi weer is en de 

dagen langer worden. Haar verhaal is een voorbeeld van een informelere en persoonlijkere manier van 

binding met ouderen, dan het maatjes koppelen door de receptie, of een oppervlakkig gesprekje bij 

de receptie. Op de vraag hoe haar contact met de oudere bewoners is ontstaan, antwoordt Hannah: 

 

Hannah (26): “Ehm, ik ben een roker. En dan stond je buiten een sigaretje te roken en dan kwam 

je een beetje aan de praat, en dan word je eens uitgenodigd om eens een borreltje te komen 

doen, en dan ga je dat doen.” 

Interviewer: “Dan gingen jullie buiten zitten of bij iemand thuis?”  

Hannah: “Nee buiten op dat terras voor, en dan was het heel gezellig en kletsen en dan sloten 

ook wat meer ouderen aan, want het was toen nog.. toen had Gerdi nog niks met Piet, en toen 

kwam ze ook heel vaak aansluiten en mevrouw van Berkel, en dat was gewoon, ook niet echt 

dat het al een clubje was van ouderen, maar juist doordat ik er bij ging zitten kwamen er ook 

andere ouderen aansluiten omdat ze nieuwsgierig waren. Dat was eigenlijk een hele gezellige 

club, en dat was een hele gezellige zomer. (…..) In de winter ga je ook gewoon minder doen, ik 

heb vorige zomer nog met Betsy gebarbecued hiervoor, maar het zat wel in de planning om dat 

deze zomer weer te doen, dan is het natuurlijk zomervakantie, en dan kan ik weer lekker gaan 

borrelen met de oudjes tot 's avonds laat.”  

 

Interessant aan het citaat van Hannah is dat duidelijk wordt hoe het delen van een gemeenschappelijke 

gewoonte (“Ehm, ik ben een roker”) een eerste aanleiding was voor interactie, dat al snel werd 

uitgebouwd naar vriendschappelijk contact. Het voorbeeld laat tevens zien dat je niet een bepaald 

‘type jongere’ hoeft te zijn om in persoonlijk contact te staan met ouderen, maar dat het type interactie 
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wel erg kan verschillen. Waar Mark gezelschap en een beetje ondersteuning biedt aan een 

hulpbehoevende vrouw die zelf niet meer buiten komt, bouwt Hannah een min of meer gelijkwaardige 

band op met ouderen die net zoals zij graag ’s avonds een borreltje drinken en een sigaretje roken op 

het terras.  

 
Figuur 5.3.4. Foto van de tuin voor het gebouw 

 
Bron: eigen foto  

 

5.4. Belemmeringen  
Het is duidelijk dat het motiveren van bewoners om de beloftes uit hun motivatiebrief waar te maken 

een uitdaging is voor de organisatie. De keuze om bewoners nergens toe te verplichten is een bewuste, 

maar puur op vrijwillige basis blijkt het toch lastig om veel participatie tot stand te brengen, ook als 

mensen in een motivatiebrief hebben aangegeven zich graag te willen inzetten. Uit de interviews met 

jonge bewoners kwamen een aantal factoren naar voren die zij als belemmerend ervaren in 

participatie in activiteiten en contact met ouderen. Deze zijn op te delen in belemmeringen die met 

het leven en dagritme van jonge mensen te maken hebben, en ruimtelijke belemmeringen.  

 

Menselijke belemmeringen: het drukke leven van de jongere 

Terwijl er door respondenten negatief werd gesproken over mensen die ‘nooit iets doen’ of zich niet 

laten zien, gaven de bewoners die relatief vaak iets doen voor het project, aan dat ze ook zelf minder 

doen dan ze eigenlijk zouden willen. Dit is enerzijds te wijten aan de doelgroep en het daarmee 

gepaard gaand dagritme, anderzijds lijken tijdgebrek in combinatie met prioriteiten de belangrijkste 

redenen om minder inzet te tonen.  

 

“Zeker in de studio's zijn er best veel werkenden, dan ben je gewoon 4 of 5 dagen in de week 

een hele dag niet thuis en in het weekend heb je ook andere dingen, je hebt ook gewoon je 

vrienden en je sociale leven en je ouders die misschien niet in de buurt wonen dus ik snap ook 

heel erg dat zeker als je werkt dat het best wel veel kan zijn om daarnaast nog mega-actief te 

zijn in de Saffier (….). Sinds februari heb ik best wel een hele intensieve baan, dus dan merk je 
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ook, als dat zo is en je hebt je sociale leven en dat je denkt van ‘oh als ik uit mijn werk kom wil 

ik juist de deur achter me dichttrekken en even niks’”. Nadine (28), starter 

 

De doelgroep van de Sociusvleugel van de Saffier bestaat uit studenten en voornamelijk starters. Het 

citaat van Nadine laat zien dat het voor starters moeilijk blijkt om in een drukke werkweek nog tijd vrij 

te maken iets te doen. Naast tijdgebrek door een drukke baan en een sociaal leven speelt hier ook nog 

het dagritme mee dat verschilt van de ouderen: waar veel ouderen overdag tijd hebben voor een 

praatje of een activiteit en zich ’s avonds liever terugtrekken, is voor veel starters de avond de enige 

tijd om iets te ondernemen binnen het project. In het weekend zijn er mogelijkheden, maar dat is voor 

ouderen vaker de dag waarop kennissen en kinderen op bezoek komen. Waar het verschil in dagritme 

vooral voor starters een belemmering vormt, is tijdgebrek een beperkende factor voor iedereen – 

student en starter. Dat blijkt uit de volgende citaten van bewoners:  

 

“Ik chillde eerst heel veel met de ouderen, maar dat kwam ook omdat ik toen een tijdje niet 

studeerde, dan had ik gewoon veel meer tijd. En die ouderen zijn nog wel eens stevige 

borrelaars, en dan zaten we met een clubje lekker samen buiten te borrelen (….), ik zou willen 

dat ik het allemaal kon doen, maar ik ben ook een mens. Ik moet studeren, doe al 

vrijwilligerswerk, er zitten maar een paar uur in een dag. Heel vervelend maar wel waar.” 

Hannah (26), student 

 

“Ik zou het best wel leuk vinden om een etentje ofzo te organiseren bijvoorbeeld voor de oudjes, 

maar dan denk ik, waar haal ik mijn tijd vandaan weet je wel. Dus ja ik heb het wel vaak dat ik 

denk, dat het me wel een beetje remt.. En ook bijvoorbeeld in de tuin werken, dat is dan iedere 

zaterdag, maar als ik heel veel zelfstudie heb, hoe ontspannend ik het ook vind, maar dan gaat 

het gewoon niet lukken. Dat vind ik wel jammer..” Roos (22), student 

 

Daarbij kan worden opgemerkt dat dat tijdgebrek ook samenhangt met prioriteiten: studenten ervaren 

tijdgebrek omdat ze hun vrije tijd ook aan andere activiteiten besteden. Ook gaven meerdere jongeren 

aan dat ze, wanneer ze ervaren dat er tijd over is in hun agenda, er eerder voor kiezen om hun eigen 

grootouders te bezoeken dan voor een activiteit in de Saffier of bezoek aan een oudere bewoner.   

 

Ruimtelijke belemmeringen: een gebouw met twee vleugels 

Een andere belemmering is van fysieke aard. De scheiding van de het gebouw in een jongeren- en een 

ouderenvleugel heeft tot gevolg dat de verschillende generaties elkaar niet dagelijks tegen hoeven te 

komen: Men wordt niet dagelijks met elkaar geconfronteerd. Een aantal jongeren gaven aan dat dit 

min of meer een geruststellende gedachte was voordat ze hier kwamen wonen. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit een citaat uit het interview met Maaike (28), over haar kennismaking met de Saffier.  

 

“Eerst dacht ik van hmm, ik weet het niet. En toen vertelde ze dus, ‘het is niet helemaal 

gemengd’. Want ik dacht dat het helemaal gemengd was, met ouderen en jongeren echt door 

elkaar. Maar het is natuurlijk gewoon twee aparte vleugels dus dat is helemaal niet aan de 

orde.” Maaike (28)  

 

De jongeren onder de respondenten vinden het vooral een prettig idee dat de Sociusvleugel alleen 

voor de jongeren. Dit maakt het volgens hen ook makkelijk: er wordt via whatsapp gecommuniceerd 
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in de gangen, en er kunnen feestjes worden gegeven zonder dat de bewoners van de Portaalvleugel er 

iets van merken. 

 

“Hier kan je er gewoon zelf voor kiezen om in contact te komen met ouderen maar dat het niet 

wordt opgelegd zeg maar, dat het geen verplichting is, want dit is toch je eigen huis, en je wil 

hier toch jong zijn en je eigen gang gaan, en je wil niet 24/7 geconfronteerd worden met.... of 

ouderen die last van je hebben,  of die toch veel van je gaan vragen.” Thomas (24) 

 

Voor Thomas is het duidelijk prettig dat hij zich kan terugtrekken in zijn eigen woning en eigen vleugel 

van het gebouw, waarin hij ‘jong kan zijn’. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op overlast in 

het gebouw: Tegen de verwachtingen in zorgen de jonge bewoners niet tot overlast. De fysieke afstand 

tussen beide generaties in het gebouw draagt hieraan bij en zorgt hiermee voor samenleven zonder 

conflict. Een negatief gevolg is ook dat bewoners van verschillende vleugels elkaar niet hoeven te 

ontmoeten, wat het spontane contact bemoeilijkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van Nadine:  

 

“Ja, ik zou ook mijn god niet weten wie er allemaal in de aanleunkant wonen. Het is echt wel 

een hele groep apart. En ik merk ook, ik kom eigenlijk altijd binnen via de achterkant want dan 

ga je bij de fietsenstalling naar binnen, dus de deur bij de voorkant, ja daar kom ik nooit meer 

binnen, zo heel af en toe. Dus dan merk je daar ook al, als er 2 in en uitgangen zijn dan kom je 

ook bijna niemand tegen.” Nadine (28) 

 

Aan de achterkant zit een fietsenstalling van Socius, die ook als achteringang fungeert, vooral voor de 

studenten die zich veelal op de fiets verplaatsen door de stad. Bewoners die altijd via deze ingang 

komen hoeven in principe nooit via de gedeelde ingang. De vooringang wordt echter ook gebruikt om 

lopend naar de supermarkt te gaan of afval weg te brengen.  

 

5.5. Ervaringen: Begrip voor de andere generatie 

Naast de inzet van de verschillende jonge bewoners en de verschillende vormen van contact, is in de 

interviews ook ingegaan op hoe de jongeren over het contact met ouderen denken: is hun beeld van 

ouderen bijvoorbeeld veranderd door het intergenerationeel wonen? De respondenten zijn door hun 

woonplek in de Saffier meer in aanraking gekomen met ouderen dan ze gewend waren, en in 

tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten krijgen ze dagelijks wat mee van de leefwereld van de 

Portaalbewoners. Sommige respondenten gaven aan dat de enige ouderen die ze voor hun verhuizing 

regelmatig zagen hun grootouders zijn.  Het samenwonen in één gebouw en het intergenerationeel 

contact verandert voor bewoners het beeld dat zij hebben van ouderen. Jongeren realiseren ze zich 

bijvoorbeeld, zo blijkt uit de interviews, dat veel ouderen in het gebouw eenzaam zijn, of dat hun 

bewegingsvrijheid soms zeer klein is door lichamelijke beperkingen.  

 

“Dat sommige mensen zo moeilijk kunnen lopen en dat ik dan zit te kijken en dat ik er een beetje 

medelijden mee heb, dat je eigenlijk iemand graag wil gaan helpen op zo'n moment, maar die 

mensen zitten er ook niet op te wachten, (…) Het is meer dat ik dan denk:  Oja dat hoort er ook 

bij, dat ouder worden en dat fysieke dat dat moeilijker gaat worden. Daar heb ik nooit zo bij 

stilgestaan en dat zie je dan nu ineens om je heen.” Maaike (28) 
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“Nou.. wat ik wel merk, je komt er wel achter dat veel ouderen eenzaam zijn. Dat vind ik dan 

wel eigenlijk zielig. Dat vind ik dan een beetje moeilijk.” Tessa (25) 

 

Het intergenerationeel wonen kan ook leiden tot een gevoel van ongemak onder de jongeren, blijkt 

uit bovenstaand citaat. Dit ervaarde Roos ook. Ze vertelt dat ze met een vrijwilligster uit de tuin, een 

oudere bewoonster, samen een keer alle deuren is langsgegaan om ze ergens voor uit te nodigen:  

 

“Sommige zijn gewoon echt immobiel, zijn fysiek gewoon niet in staat om verder dan hun deur 

te gaan, die ouderen bereik je niet. Daar ben ik, wat ik al zei, best van geschrokken, ik wist niet 

dat er ook afgetakelde ouderen daar zitten. (…)  Ik had een beetje het beeld dat ouderen het 

opzich altijd wel leuk vinden om met jongeren in contact te staan. Dat is gewoon niet zo. Er zijn 

ook ouderen die daar gewoon helemaal niet op zitten te wachten.” Roos (22)  

 

Ook dat ouderen niet altijd zin hebben in activiteiten en contact met jongeren, was dus een eye-

opener. Naast fysieke problemen realiseren sommige jongeren ook dat psychische problemen 

voorkomen onder hun oudere medebewoners. Een aantal Portaalbewoners is alcoholist en dit valt 

meerdere jongere respondenten op. Hannah zegt hierover het volgende:  

 

“Ik had ook niet zo verwacht dat zoveel ouderen verslaafd zouden zijn... maar dat is natuurlijk 

wel superlogisch, want als je wat depri bent en je hebt weinig vrienden, of je hebt pijn, dat je 

dan vlucht in alcohol. Of pillen, dat doen ook sommigen.” Hannah (26) 

 

Daar komt bij dat de meeste jongeren in het pand hoogopgeleid zijn, en het merendeel van de ouderen 

laag- of niet opgeleid zijn, vertelt de beheerder maatschappelijke invulling. De sociaaleconomische 

klasse verschilt daarmee nogal tussen beide leeftijdsgroepen: Het is de vraag hoeveel jongeren van de 

Sociuskant uiteindelijk zelf ook in een pand in de Saffier terecht zouden komen op latere leeftijd. De 

beheerder maatschappelijke invulling vertelt echter dat ze ziet dat studenten en starters (nog) niet zo 

gevoelig zijn voor dat klasseverschil, door hun leeftijd en levensstijl. Het onderwerp werd dan ook 

nauwelijks expliciet gemaakt door respondenten, behalve door Mark:  

 

“Eigenlijk moet je hier niet willen wonen als oudere, dat heb ik wel door. Het is niet zo’n sjiek 

verzorgingstehuis. Het ligt er gewoon zo aan of je familie hebt; als je een vangnet hebt dan ben 

je gewoon veel en veel beter af. Het is gewoon ook een beetje triest hier.. Door hier te wonen 

leer je hoe andere mensen wonen, en het is goed dat je een beetje in verschillende milieus 

komt.” (Mark, 23)  

 

In de laatste zin vat Mark goed samen welk verschil het wonen in een intergenerationeel project maakt 

voor de jonge bewoners ten opzichte van gebruikelijke studentenhuisvesting: Een kijkje in een ander 

milieu, ontmoeting met een groep die jongeren normaal weinig zien en ook een confrontatie en 

daardoor een vergroot begrip van de leefsituatie van deze groep. 

 

Om dit te bereiken zijn activiteiten niet essentieel, blijkt uit de interviews. Ook de respondenten die 

aangeven soms gefrustreerd te raken door de passiviteit van hun jonge medebewoners in het project 

noemen dat het allerbelangrijkste toch het ‘gezien worden’ is. Thomas verwoordt dit gevoel als volgt: 
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“Voornamelijk dat je binnenkomt in het gebouw en je meteen wel thuis voelt, en dat je de 

meeste gezichten gewoon wel kent, dat is het prettigst, en ik hoop ook dat de ouderen dat ook 

prettig vinden, dat je elkaar toch een beetje kent ofzo, het voelt een beetje als een soort hofje, 

dat je toch wat dichter op elkaar woont en elkaar daardoor een beetje leert kennen.” (Thomas, 

24) 

 

Dit thema komt ook uitgebreid aan bod in het interview met beheerder maatschappelijk, 

voortbouwend op de verwachtingen en doelstellingen van het project. Ze concludeert dat ook voor 

haar het vormen van een samenhang die overeenkomt met die in een ‘gezellige straat’ het 

belangrijkste is: elkaar groeten, elkaar af en toe helpen als dat nodig is, maar niet de deur bij elkaar 

platlopen.  

 

5.6. Deelconclusie 

• Jongeren hebben in eerste instantie voor een woning in de Saffier gekozen omdat ze een 

woonplek nodig hadden en de combinatie van locatie, prijs en woonvorm aantrekkelijk was.  

• Er is een relatief klein deel, een vaste kern van ongeveer 40 jongeren die zich inzet. Veel andere 

bewoners houden zich erg afzijdig, ondanks de motivatiebrief die ze hebben geschreven.  

• Contact tussen jongeren en ouderen blijft meestal beperkt tot groeten en af en toe een 

praatje. Enkele bewoners bouwen een hechtere band op met ouderen.  

• Door het samenwonen in één gebouw leren jongeren de doelgroep ouderen beter kennen: zo 

hadden een deel van hen zich niet gerealiseerd dat ouderdom ook zoveel fysieke gebreken 

met zich meebrengt, en hadden ze psychische problemen als eenzaamheid en alcoholisme niet 

verwacht. 

• Fysieke inrichting: jongeren maken wat minder gebruik van het restaurant dan ouderen, ze zijn 

vaker weg. De keuze om een tafel in het restaurant in te richten als studieplek werkt echter 

goed: Een aantal jonge bewoners zit er vaak en komen er in aanraking met ouderen.  

• Sociaal beheer: de aanwezigheid van het sociaal beheer en de organisatie van activiteiten 

vormt een ondersteunende factor in het contact met ouderen. Ook het bekleden van een al 

dan niet vrijwillige functie is een manier om in contact te komen met andere jonge bewoners 

en met ouderen. Deelnemen aan activiteiten biedt een laagdrempelige manier om in contact 

te komen met ouderen. Het organiseren van activiteiten laten de meeste bewoners liever aan 

Socius over. Het stimuleren van bewoners om zelf meer initiatief te nemen blijkt lastig.  

• Belemmeringen: jongeren, zowel studenten en starters, ervaren tijdgebrek en de meeste 

respondenten zouden liever meer doen in het project dat ze nu doen. De fysieke inrichting 

(met de jongeren in één vleugel en de ouderen in de andere) maakt dat de groepen elkaar niet 

meer tegenkomen als ze in hun eigen gedeelte van het gebouw zijn.  
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6. Intergenerationeel wonen: de ouderen 
 

Waar vorig hoofdstuk zich centreerde om de beleving van de jongeren, vertelt dit hoofdstuk het 

verhaal van de ouderen. Dit verhaal is gebaseerd op de interviews met oudere bewoners van de Saffier 

en met de adviseur leefbaarheid van Portaal en participerende observaties. Het hoofdstuk is 

grotendeels op dezelfde manier opgebouwd als het vorige hoofdstuk. Een aantal locaties en het 

contact dat daar ontstaat, zijn in het vorige hoofdstuk al uitgebreid geïntroduceerd. Deze onderwerpen 

worden in dit hoofdstuk kort herhaald en bekeken vanuit het perspectief van de oudere bewoners. 

Een nieuw onderwerp is de transformatie van huize Tolsteeg naar de Saffier: voor oudere bewoners is 

dit een belangrijk thema, terwijl de jongeren hier weinig van hebben gemerkt.  

 

6.1. Beschrijving oudere respondenten  

De groep oudere bewoners van de Saffier, ook wel de ‘Portaalbewoners’ genoemd, naar de eigenaar 

van de vleugel, varieert onderling sterker dan de groep jongeren: in leeftijd, fysieke en cognitieve 

gesteldheid en woonduur. De respondenten zijn tussen de 71 en 95 jaar oud, en waar de ene bewoner 

al 10 jaar in het project woont en hun woonplek grotendeels nog als ‘huize Tolsteeg’ heeft 

meegemaakt, is er ook een respondent die pas 2 jaar geleden in zijn appartement is getrokken, toen 

er ook al jongeren van Socius in de andere vleugel woonden.  Een aantal respondenten is hoogst actief 

in het sociale leven van de Saffier, en andere respondenten zijn op hun eigen manier betrokken, of 

houden zich erg afzijdig.  

 

6.2. Woonmotivatie: hoe zijn ze hier terechtgekomen? 

De ouderen hebben een andere positie ten opzichte van het woonproject in de huidige vorm dan de 

jongere bewoners, omdat zij hun woning zijn betrokken in de tijd dat het gebouw nog een andere 

functie had.  De constructie van een zorg-kant en een aanleunkant was aantrekkelijk voor bewoners: 

als fitte senior verhuisden ze naar de aanleunwoningen en als er met de jaren meer zorg nodig was, 

kon men doorschuiven naar de zorgvleugel. Deze mogelijkheid was voor de meeste respondenten dan 

ook de reden om te verhuizen naar huize Tolsteeg.  

 Annie (95) en Ella (86) wonen respectievelijk 5,5 en 4,5 hebben jarenlang met hun man 

en kinderen in een eengezinswoning in de buurt gewoond en zijn naar de Saffier verhuisd toen hun 

echtgenoot overleed, ze minder ruimte nodig hadden en fysiek achteruitgingen. Ook Theo (77) vertrok 

10 jaar geleden naar huize Tolsteeg na een tijd vlakbij in Hoograven te hebben gewoond. Hans en Ria 

(75) moesten weg uit hun huidige woning in een ander deel van de stad, en vonden huize Tolsteeg een 

mooie optie met ruime woningen en goed uitzicht op de stad. Johan (71) kwam 2 jaar geleden vanuit 

en omliggend dorp naar de Saffier, toen er al gedeeltelijk jongeren in de zorgvleugel woonden, omdat 

hij na zijn scheiding snel een nieuwe woonplek zocht.  

 

Sinds de komst van de nieuwe Huisvestingswet in 2015 is het label seniorenflat afgeschaft, waarbij er 

niet meer geselecteerd mag worden op 55+, maar bij woningtoewijzing alleen nog een voorrang geldt 

voor 65+’ers. De aanleunvleugel van de Saffier werd dus minder een seniorenflat: De laatste jaren zijn 

er ook een aantal 30-ers en 40-ers ingetrokken. Deze veranderingen verslechterden het imago van de 

Saffier onder senioren: geen zorg meer en ‘studenten’ tussen de ouderen, was het verhaal dat 

rondging. Steeds minder mensen, en vooral minder senioren schreven zich in voor een woning in de 

Saffier en dat trok ‘foute types’, zegt Rien Ultee, adviseur leefbaarheid: problematische huurders 
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verslechterden de sfeer in de Saffier en er was sprake van criminaliteit: diefstal in het gebouw en soms 

agressie. “De politie ging zich er al mee bemoeien soms, want het ging echt te ver soms.” Tussen de 

soms zeer kwetsbare ouderen bracht dit een gevoel van onveiligheid in het gebouw. Portaal besloot 

scherper te gaan toezien op de toewijzing van woningen in de Saffier en de advertentieteksten op 

Woningnet werden aangepast. Waar de woningen eerst nog als ‘gewone’ sociale huurwoningen 

werden omschreven, worden potentiele bewoners nu beter voorbereid op het wonen in de Saffier. Er 

wordt aangekondigd dat het om een complex samen met Socius gaat en dat er voor en door bewoners 

activiteiten worden georganiseerd. Sindsdien is het imago verbeterd en trekt de Portaalvleugel ook 

weer meer mensen uit de doelgroep: senioren van 65+.  

 

6.3. De transformatie: van verzorgingsflat naar studentenwoning  

De ouderen hebben niet gekozen voor het vertrekken van de zorgpartij uit het gebouw, en de komst 

van de jongere bewoners. Toen verhuurder Portaal in 2015 samen met Socius hun plannen 

aankondigden, leverde dit een hoop protest op van bewoners aan de Portaal-kant. Enerzijds om het 

verdwijnen van de zorgpartij en de activiteiten en voorzieningen die dat met zich meebracht, 

anderzijds om wat de jongeren in het pand teweeg zouden brengen. Respondenten geven aan de 

voormalige woonsituatie in huize Tolsteeg te waarderen, en op te zien tegen de veranderingen. De 

volgende citaten geven elk een veelgehoord punt aan: het niet meer kunnen doorschuiven naar de 

zorgkant, het verdwijnen van veel voorziening en de angst voor overlast van de jongeren:  

 

“De reden dat ik hier kwam wonen is eigenlijk dat ik slechter werd, en toen zei de huisarts, ga 

maar naar Tolsteeg toe, en ja als ik dan geweten had... kijk nu zitten die starters daar, maar 

eerst zaten daar allemaal mensen die ook slechter waren. Nouja en dan kon je tenminste van 

hieruit doorstromen daarnaartoe, en nu, waar ga je nu heen? Dat weet je niet.” Theo (78) 

 

“Ja dat was natuurlijk wel erg wennen hè, er ging natuurlijk wel een heleboel weg. Want 

AxionContinu organiseerde ontzettend veel. Iedere woensdag was er 's middags of 's avonds 

wel wat, een film of muziek of een optreden van het een of ander, er was altijd wat te doen. En 

dat was in het begin toch wel een heel erg gemis.” Ella (86) 

 

 “Ik zag er eerst tegenop en ik zei: Als het net zo wordt als bij die Ina-Boudier-Bakkerlaan, die 

studentenflat daar, daar is het een puinhoop. Als je dat ziet, matrassen, troep en dingen. Ik zei, 

als dat hierin komt, dat hoeft van mij niet, kijk daar was ik bang voor. Toen zei hij (de eigenaar 

van Socius) nee dat is niet zo, het worden starters en wat studenten, en op elke afdeling hebben 

ze een hoofd die het in de gaten houdt zeg maar, als er rotzooi is worden ze erop aangesproken, 

dus ik zei nou dat is goed.” Hans (75) 

 

De opmerking van Hans is exemplarisch voor het vooroordeel dat veel zittende bewoners hadden over 

‘de studenten’ die zouden komen. Socius en Portaal besloten vanaf begin af aan dat jonge studenten 

als doelgroep niet zou werken, maar dat oudere studenten en starters een betere mix zouden zijn met 

ouderen. De onrust en angst voor ‘studentenflat-praktijken’ bleef echter. De adviseur leefbaarheid van 

woningcorporatie Portaal vertelt in een interview dat hij als gevolg van alle onrust besloot om vanaf 

het begin van de verhuizing wekelijks consultatie te houden in het gebouw, waarbij bewoners met hun 

vragen, zorgen en klachten aan konden kloppen. De eerste keer stonden er al voordat hij was 

gearriveerd 30 bewoners op hem te wachten. Verandering bleek moeilijk voor veel bewoners. Het 
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restaurant vertrok, de receptie was niet meer 24 uur per dag open en veel kleine dingen die bewoners 

jarenlang gewend waren geweest, veranderden in korte tijd. Volgens de adviseur leefbaarheid van 

Portaal was ook het vertrekken van het personeel een grote factor:  

 

“Ja het is een shock hè, als je daar woont. En er zaten mensen, nou die mevrouw waar ik het 

over had die uiteindelijk honderd is geworden vorig jaar, die woonde daar 43 jaar. Die komt 

daar binnen met haar man, in ons gedeelte, woonde nog steeds zelfstandig, maar wat voor 

haar natuurlijk belangrijk was: al die vaste gezichten gingen weg. De verpleging weg, de hulp, 

de receptie-mensen, alles werd bemand door Axion. Kijk het is gewoon één grote familie 

geworden daar hè, echt een gemeenschap waar mensen ook 30 jaar werkten.” Rien Ultee, 

adviseur leefbaarheid Portaal 

 

De afschaffing van de leeftijdsgrens onder de nieuwe huisvestingswet versterkte het protest onder de 

ouderen. In de periode dat Socius de zorgvleugel betrok, werd de Portaalvleugel zelf ineens ook nog 

een flat waar jongere bewoners werden toegelaten. De adviseur leefbaarheid vertelt dat hierdoor het 

gerucht ontstond dat het hele gebouw uiteindelijk een jongerenflat zou worden – en dat de ouderen 

weg werden gejaagd. De houding vanuit een deel van de ouderen bleef daardoor nog lange tijd 

sceptisch, ook toen de jongeren al in het pand woonden. De factor leeftijd blijkt hierbij geen rol te 

spelen. Eén van de oudste bewoners van het pand, Annie, merkte ook dat de aankondiging van de 

komst van de jongeren erg veel ophef opleverde, maar haar eigen verwachtingen waren heel anders: 

 

Interviewer: “Hoe vond u het zelf? Toen de jongeren hier opeens binnenkwamen?  

Annie (95): “Goed joh! Dan heb je tenminste een ander gesprek!” 

 

Benidorm Bastards 

Zodra de jongeren van Socius het pand betrokken werd duidelijk dat het ontzettend meeviel met de 

overlast. Alle respondenten geven aan nooit last te hebben van de jongeren in het pand. Tegen ieders 

verwachting in waren het eerste jaar de ouderen de overlastgevers, blijkt uit de interviews met de 

jongeren en de beheerders vanuit Portaal en Socius. Toen de adviseur leefbaarheid vanuit Portaal nog 

wekelijks consultatie hield in het gebouw draaide het verhaal zich opeens om: 

 

“De jongeren kwamen bij mij aan de balie, ‘ik heb last van jullie’. Dus ik had eerst zoiets van 

‘ah joh flikker toch op’, maar nee het was dus echt zo. Drinken, lachen, lawaai. (…) Die oudjes 

waren maar aan het feesten en flessen wijn aan het leegtetteren en dat is helemaal niet erg 

maar om 2 uur 's nachts zaten ze nog te jengelen.” Rien Ultee, adviseur leefbaarheid Portaal 

 

Het gedrag van deze ‘benidorm bastards’, zoals hij ze noemt, vormde vooral voor de werkende 

jongeren een probleem, aangezien zij de volgende dag weer vroeg op moeten om op tijd op hun werk 

te zijn. De overlastgevers zijn door Portaal aangesproken en sindsdien is er niet meer zoiets gebeurd.  

 

6.4. Sociale binding 

Ouderen hebben formeel gezien wat minder mogelijkheden dan de jongeren om te participeren in 

organiserende taken van het woonproject. Socius is als organisatie binnen de Saffier wel gericht op 

activiteiten voor ouderen, maar in eerste instantie niet door ouderen. Ook is er geen 

gangbeheerconstructie aan de Portaalkant, zijn er geen betaalde functies voor ouderen en zijn er geen 
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gemeenschappelijke woonkamers op de gangen bij de ouderen. De manier waarop ouderen contact 

zoeken met hun mede Portaalbewoners is via het deelnemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk doen 

in de tuin en het samen koffie drinken in het restaurant en bij de ingang. Contact met de jongeren 

hebben ze voornamelijk bij vragen aan de receptie, en soms bij activiteiten waar ook jongeren op af 

komen. Daarnaast wordt er in het restaurant of in de lift weleens een praatje gemaakt.  

 

Alvorens dieper in te gaan op de verschillende vormen van interactie en participatie toont tabel 6.4.1. 

een overzicht van wat ouderen doen in het project.  

 
Tabel 6.4.1. Wat doen de oudere respondenten?   

Activiteit Theo (77) Ella (86) Annie (95) Johan (71) Hans (75) Ria (75) 

Restaurant meermaals 
per maand bezoeken  

 x x x   

Praatje met jongeren  x x x x x 
Bij de deur zitten 
’s avonds 

   x x  

Koffiedrinken met 
jongeren 

    x x 

Vrijwilligerswerk Tuinen 
van Tolsteeg 

 x     

Initiatiefnemer 
activiteiten  

   x x  

Bewonerscommissie 
Portaal 

   x   

Ondersteunen Portaal 
met klusjes  

    x  

Af en toe deelname 
activiteiten  

 x x x x x 

Deelname bingo     x x 
1-op-1 maatjesband        
“ik zou meer willen 
doen, maar..” 

 x     

 

Zien en groeten 
In het vorige hoofdstuk werd beschreven dat er in de Saffier een gewoonte heerst van gedag zeggen 

in de gangen. De ouderen zeggen dit, net als de jongeren in het pand, te waarderen. De oudere 

bewoners die het pand nog als huize Tolsteeg hebben meegemaakt waren het groeten gewend. Ria 

(75) merkt op dat dit voor de jongeren wennen was, in het interview samen met haar man:  

 

Interviewer: “Het valt me op dat mensen elkaar beneden wel gedag zeggen.” 

Hans (75): “Jazeker.” 

Ria (75): “Ja maar daar moesten de jongelui aan wennen hè.” 

Interviewer: “Ja?”  

Ria: “Jahaa, daar moesten de jongeren wel aan wennen!” 

Hans: “Ja er zijn er wel een paar…” 

Ria: “Ja die zeggen helemaal niks, daar zeg ik ook niks meer tegen.” 

 

En volgens Annie (95), zelf zeer positief over het contact met de jongeren, moesten sommige ouderen 

wennen aan het taalgebruik waarop jongeren hen aanspreken. “ze weten niet eens wat goedemorgen 
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en goedenavond is” heeft ze vaak gehoord. Verder is het groeten vanzelfsprekend voor veel ouderen, 

omdat ze dit ook al ten tijde van huize Tolsteeg deden. Dat het nu jongeren zijn die ze tegenkomen, 

lijkt wat dat betreft niet veel uit te maken.  

 

Restaurant 

Waar in het vorige hoofdstuk bleek dat het restaurant zeer gewaardeerd wordt door jongeren is het 

voor de ouderen een nog belangrijkere plek. Jongeren zijn vaak weg en hebben hun leven voornamelijk 

buitenshuis, maar veel ouderen in de Saffier komen weinig zelfstandig buiten. Daarom zit het 

restaurant voornamelijk vol met ouderen, blijkt uit observaties en interviews. Dagelijks zitten er een 

aantal dezelfde oudere vrouwen in het restaurant, in verschillende groepjes. Voor hen is koffiedrinken 

en met elkaar praten in het restaurant een belangrijk deel van hun dag. Op zondag en maandag is het 

restaurant gesloten, en de respondenten die er graag komen geven aan dat ze op die dagen een plek 

missen om te gaan zitten. Er zijn op de benedenverdieping een aantal plekken met tafels, stoelen en 

banken waar men kan gaan zitten, maar die missen de levendigheid die het restaurant met zich 

meebrengt. Een beheerder van Socius geeft aan dat mensen op zondag of maandag soms ‘wat 

ontheemd rondlopen’. Er is een groepje van twee vrouwen en een man die elke dag rummikub spelen. 

Een van hen is Annie: 

 

Interviewer: “En hoe was dat nou toen het restaurant nog dicht was?”  

Annie (95): “Oh, afschuwelijk. Er was niks 'an, je kon nergens heen en je zat maar een beetje in 

de hal en een beetje in het Rosarium.”  

 

Het rosarium is een van de andere ruimten op de begane grond. Net zoals de jongeren geven de 

ouderen aan dat ze weinig gebruik maken van deze zitplekken omdat er weinig sfeer en gezelligheid 

is: het restaurant is duidelijk de favoriete ruimte. Dat is mogelijk omdat de insteek niet commercieel 

is, vertelt de medewerker van het restaurant:  

 

“We hebben gewoon afgesproken dat het niet onze doelstelling is om als mensen zitten om 

constant te pushen om dingen te bestellen. Als mensen hier gaan zitten om te praten en ze 

willen een glas kraanwater dan vind ik dat ook goed.” Medewerker restaurant 

 

Het restaurant blijft hiermee een toegankelijke plek, ook voor de Portaalbewoners die weinig te 

besteden hebben. Het is ook een plek waar bewoners jonge mensen zien, zo spreken de ouderen 

positief over de leestafel, waar jongeren met hun laptops zitten te studeren. Uit de interviews komt 

niet naar voren dat het restaurant een belangrijke ontmoetingsplek tussen jong en oud wordt 

bevonden.  
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Figuur 6.4.1. Het restaurant 

 
Bron: eigen foto 

 

Interactie 
Naast het dagelijks groeten maken oudere respondenten weleens spontaan een praatje in de gangen 

met wat jongeren, zoals ook bleek in het vorige hoofdstuk en ook is te zien in de tabel 6.4.1. Tijdens 

de interviews viel op dat de oudere bewoners vooral de receptiemedewerkers van Socius (bij naam) 

kennen, wat goed te verklaren is omdat die dagelijks het meest zichtbaar zijn. Uit de observaties bleek 

dat sommige ouderen een tijdje bij de receptie ‘blijven hangen’ om een praatje te maken met degene 

achter de balie. Ook de medewerkers van het restaurant kennen ze goed bij naam, één van hen is een 

jonge man die ook binnen de doelgroep van Socius zou passen. Van de jongeren spreken ze dus vooral 

het personeel dagelijks.  

Hans (75) en Johan (71) zijn fitte ouderen en zitten ’s avonds vaak beneden bij de deur om te 

kijken wie er in en uit gaat, zoals in het vorige hoofdstuk geïntroduceerd. Deze mannen zijn ook wat 

meer betrokken bij de organisatie en kennen daardoor meerdere jongere bewoners bij naam, ook 

voornamelijk de jongeren die bij Socius een functie hebben. Maar het kan ook anders. Annie, een 

vrouw van 95 die verder niet betrokken is bij de organisatie vertelt dat ze het leuk vindt eens ‘een 

ander gesprek’ te hebben. Als ze jongeren in de lift tegenkomt, of in het restaurant, vraagt ze hoe het 

met hen gaat, waar ze naartoe gaan, of wat voor studie ze doen. Deze bewoners hebben gemeen dat 

ze vaak in de gemeenschappelijke ruimtes te vinden zijn: tijdens activiteiten of op een gewone dag in 

het restaurant, of buiten op het terras. Het zijn de ouderen die zich laten zien die op deze manier in 

contact komen met de jongeren.  

 

Participatie 
Hoe ouderen participeren verschilt onderling aanzienlijk. Waar sommige ouderen fysiek niet meer in 

staat zijn om hun deur uit te komen, of totaal geen behoefte hebben om deel te nemen in het sociale 

leven van de Saffier, doen een deel van de Portaalbewoners actief mee aan activiteiten en zetten een 

aantal bewoners zich actief in voor de flat, voor hun medebewoners en soms ook voor het contact 

tussen jong en oud.  

 

Oudere bewoners zitten meer in huis en vooral de bewoners die weinig buiten komen hebben meer 

behoefte aan dagbesteding in het gebouw. Nog voortkomend uit de voorzieningen uit huize Tolsteeg 

zijn er een aantal activiteiten die alleen door ouderen worden bezocht: Elke week kunnen ouderen 

fietsen op hometrainers, er worden wekelijks spelactiviteiten georganiseerd zoals sjoelen en het 
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oudhollandse spel vlotbruggen. Hier komen alleen ouderen op af. Hans (75), de bewoner die wekelijks 

de spellen klaarzet en meedoet, zegt hierover het volgende:  

 

Interviewer: “Bij het sjoelen en bij het vlotbruggen, komt daar weleens een jongere?” 

Hans (75): “Nou er zouden jongeren bijkomen, maar die zijn niet gekomen. En bij vlotbruggen 

heb ik ook een keer gevraagd van kom eens een keer kijken. ‘ja we komen kijken..’ zeiden ze..” 

 

Ondanks dat jongeren welkom zijn blijven deze activiteiten dus alleen bezocht door oudere bewoners.  

De bingo is daarop een uitzondering. Zoals in het vorige hoofdstuk gepresenteerd waren er tijdens de 

observatie meer jongeren dan ouderen bij de bingo. Het blijft een geliefde activiteiten voor de 

ouderen. Bij de start van de Saffier werd de bingo stopgezet, maar een groep oudere bewoners heeft 

toen uit onvrede met de situatie gezorgd dat de bingo opnieuw maandelijks op de agenda kwam.  

 

Naast deze typische ouderenactiviteiten is er een groepje bewoners dat actief meedoet aan 

activiteiten georganiseerd door de jongeren. Ook het werken in de tuin voor het gebouw is een geliefde 

activiteit voor ouderen die daartoe in staat zijn. Voor sommige andere ouderen is het een plek waar 

ze graag doorheen lopen  om te kijken naar wat er groeit en bloeit. Ella (86), een voor haar leeftijd zeer 

vitale vrouw, helpt nog mee in de tuin en probeert altijd te gaan als er een etentje of culturele activiteit 

wordt georganiseerd door de jongeren.  

 

Tegenover de groep actieve ouderen staat een groep die zich weinig laat zien. Deels komt dit door 

fysieke en mentale kwetsbaarheid en het feit dat ze weinig buiten hun woning komen. Voor hen is het 

actief contact leggen met jongeren te veel gevraagd. Tijdens de observatie bij een quiz, waar alleen 

ouderen op afkwamen, was ook een vrouw van in de 90. Ze deed niet echt mee, maar was 

meegenomen door een ander oudere bewoonster. Ze hoorde en sprak slecht, en vertelde dat de komst 

van de jongeren van haar niet had gehoeven. Het kost haar te veel energie om nieuw contact op te 

bouwen. Daarnaast zijn er (veelal jonge) ouderen die niet zo’n behoefte hebben aan activiteiten en 

vermaak binnen het gebouw, maar nog veel hobby’s of contacten buiten het gebouw hebben. Ook zijn 

er bewoners die geen zin hebben in georganiseerde activiteiten. Theo (77), een bewoner die zich 

overwegend verbitterd uitlaat en niet deelneemt aan activiteiten in de Saffier is zo een bewoner: 

 

Interviewer: “En heeft u weleens meegedaan aan iets in de Saffier, een activiteit bijvoorbeeld?” 

Theo (77): “Nou ze doen hier weleens bingo, dat hoeft voor mij niet (….) ik vind er niks aan die 

spelletjes.” 

Interviewer: “U houdt er niet van? “ 

Theo: “Nee, doen ze ook weleens aan die spelletjes met die schijven, sjoelen, hoeft van mij 

ook niet (…) ik vind het allemaal een beetje tijdverspilling.” 

 

Onderlinge ondersteuning 

Waar uit de interviews met jongeren bleek dat sommigen van hen af en toe klusjes doen voor ouderen, 

heeft geen van de oudere respondenten ooit een oproep geplaatst om een dienst te vragen van de 

jongeren. Los van deze klusjes blijkt uit interviews met medewerkers van de Saffier dat er een beeld 

bestaat onder een deel van de oudere bewoners dat de jongeren de services die de zorgpartij 

AxionContinu voorheen leverde, zouden overnemen. De medewerker van het restaurant, waar 

voornamelijk ouderen zitten, krijgt dit beeld goed mee vanuit zijn contact met de klanten. 

 

“De kritiek die ik van oudere mensen vooral hoor is: het was zo gebracht dat de jongeren ons 

met veel dingen zouden helpen, maar dat doen ze niet zoveel. Maar dan denk ik ook, waar wil 
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je precies hulp mee? Ik zie weleens op de facebookgroep van die dame is gevallen en kan 

iemand boodschappen doen ofzo, en die oproepjes worden ook wel actief beantwoord dus dat 

is volgens mij wel okee, maar ik heb wel het idee dat sommige van de mensen verwachten dat 

er altijd wel een jongere klaarstaat van hee kan ik u ergens mee helpen vandaag.. ja goed ik 

denk niet dat het zo werkt.” Medewerker restaurant 

 

Dit is ook iets waar sommige jongeren en het beheer van Socius tegenaan lopen, blijkt uit de 

interviews. De adviseur leefbaarheid vanuit Portaal noemt dat ouderen vooral heel veel service 

gewend waren in de vorige opzet van het gebouw. De beheerder die bij Socius verantwoordelijk is voor 

de maatschappelijke invulling van de Saffier, verklaart de soms passieve houding van de ouderen 

vanuit een verandering in tijdsbeeld: de Saffier is een project dat werkt vanuit eigen initiatief, binnen 

moderne ideeën over een participatiesamenleving. Daarbij geldt ook voor ouderen, dat er veel te 

organiseren valt binnen het project, maar dat men dat wel zelf moet aangeven of moet organiseren. 

Zo vertelt ze ook dat het koppelen van jong en oud, en de ‘klusjesdienst’: het vragen van hulp van 

jongeren voor kleine klusjes, maar door een select groepje ouderen wordt gebruikt, die de stap waagt 

om te geven waar ze behoefte aan hebben.  

 

“De huidige ouderen die er in de tijd van Axion Continu zijn komen wonen, die kwamen hier 

wonen met het idee, ik zit hier in de aanleun, activiteiten worden geregeld, ik kan lekker 

aanschuiven, ik wandel wel binnen, en het is verzorgd. En dat is altijd zo geweest, dit is hoe het 

gaat. En toen dacht de regering, dit willen we niet meer. Participeren moeten jullie! Dus, in 

plaats van aanbodgericht vraaggericht gaan werken. En dat is wat hier dus ook in het klein 

gebeurt, kleine participatiesamenleving, mensen moeten het zelf gaan doen. Maar iemand die 

dat nooit heeft gedaan, die komt niet zomaar naar je toe van 'nou ik wil dit en dit gaan 

organiseren'. Dus dat moet ik een beetje gaan, ja, moet ik een beetje gaan aanwakkeren.”  

Beheerder maatschappelijke invulling  

 

Waar het contact tussen de generaties oppervlakkig blijft, blijkt uit de interviews dat een aantal 

Portaalbewoners zich juist wel erg inzetten voor hun medebewoners.  Eén van die bewoners is Hans 

(75). Hij woont, samen met zijn vrouw, inmiddels 8 jaar samen in het pand. Toen de zorgpartij nog in 

het pand zat deed hij uit zichzelf al allerhande klusjes: de receptiemedewerkers ondersteunen met 

praktische klusjes, maar ook het gezelschap houden van ouderen uit de zorgvleugel. Na het vertrek 

van de zorg uit het pand is hij zich nog meer gaan inzetten voor het pand en voor zijn medebewoners. 

Elke avond na sluiting van de receptie zit hij met een groepje tot 8 uur bij de ingang, om in de gaten te 

houden wie er naar binnen komt, hij heeft van Portaal lampjes gekregen om die snel te kunnen 

vervangen in de gangen, en rond een uur of 11 loopt hij een rondje over elke verdieping van de 

Portaalvleugel en controleert hij alle buitendeuren. Naast zijn inzet voor het gebouw en de veiligheid, 

organiseert en doet hij wekelijks actief mee met sjoelen en het vlotbruggen, en brengt hij voor een 

aantal mindervalide ouderen het vuilnis weg. Een zeer actieve bewoner dus, en een bekende voor jong 

en oud. Hoewel Hans uniek is in zijn inzet voor de ouderen zijn er meer Portaalbewoners die zich 

inzetten voor de onderlinge solidariteit. Dit wordt versterkt, nu de Portaalvleugels worden 

vertegenwoordigd in een bewonerscommissie, bestaande uit 2 bewoners die zich hardmaken voor 

voornamelijk praktische zaken zoals de veiligheid en het onderhoud van het pand. Johan (71) is sinds 

ongeveer een jaar lid van de bewonerscommissie. Hij is in de Saffier komen wonen toen de andere 

vleugel al gedeeltelijk werd bewoond door jongeren. Dat het een intergenerationeel project was wist 

hij niet. Het was dan ook geen drijfveer van hem om er te komen wonen. Het viel hem snel op dat 

sommige zaken beter konden, en als bewonerscommissie kan hij nu “opkomen voor de ouderen, en 
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ook contact leggen met de jongeren”. Hij is voorstander van het mixen van jong en oud, en merkte al 

gauw dat er niet veel intergenerationeel contact ontstond. Hij is daarom bezig met het organiseren 

van een diner voor jong en oud, en voert gesprekken met het beheerteam van Socius over hoe de 

samenwerking tussen beide vleugels verbeterd kan worden.  

 

Vaste kern 

Waar vanuit de jongeren een vaste groep actief participeerde, is dit bij de ouderen net zozeer het 

geval. In het restaurant is altijd dezelfde groep ouderen zichtbaar, een aantal ouderen hebben hun 

vaste wekelijkse activiteiten, en ook bij de activiteiten met jongeren komt vaak een vast groepje af: In 

het eerste jaar, toen ook het restaurant nog niet in de huidige hoedanigheid open was, hebben de 

jongeren een aantal keer gekookt voor de ouderen in één van de gemeenschappelijke keukens aan de 

Sociuskant. Daar kwamen telkens slechts ongeveer 7 ouderen op af, en meestal dezelfde mensen, 

vertelt Ella (86). 

 

Hechte banden  

Van de oudere respondenten heeft niemand een maatjesband of persoonlijke vriendschap met een 

jongere bewoner. Wel nodigen Hans en Ria weleens iemand uit op de koffie, die ze hebben leren 

kennen tijdens activiteiten. Zij zijn daarin van de respondenten de enigen, en in het interview geven 

ze aan dat ze niemand anders in het gebouw kennen die dit ook doet. Dat is opvallend aangezien de 

groep oudere respondenten wel relatief actief is in het project. Spontaan een jongere uitnodigen voor 

een kopje koffie uitnodigen is dus niet vanzelfsprekend. De oudere respondenten zien dit niet als een 

probleem, behalve Theo: 

 

Interviewer: “En, heeft u weleens een gesprekje gevoerd met de jongere bewoners?  

Theo (77): “Die starters daar? Nouja ik praat meestal daar als ik terugkom van het ziekenhuis 

of als ik de post haal, maar verder ja, wat moet je ermee praten. Ze komen toch niet overstag. 

Ja dan denk ik, ja dat is leuk en aardig, dat ze dan allemaal bij elkaar zijn maar hier zijn 

bewoners, dat weet je zelf ook wel, die zijn eenzaam.”  

 

Dit citaat laat duidelijk zien dat het voor Theo een gemis is dat de jongeren niet intensiever contact 

met hem zoeker. In het interview laat hij meermaals blijken dat hij zich eenzaam voelt en graag bezoek 

wilde van jongeren maar dat dat nooit gebeurt. De interviewer was de eerste jongere die hem bezocht 

in zijn appartement, liet hij al snel vallen. Waar andere ouderen makkelijker een spontaan praatje of 

een grapje maken met jongeren werd, onder andere uit interviews met andere bewoners, duidelijk 

dat hij nogal onhandig in de omgang en zicht zeer negatief uitlaat over van alles, waardoor andere 

bewoners hem soms ontwijken. Dat neemt niet weg dat dit een eenzame respondent is die duidelijk 

meer behoefte heeft aan contact, dan een praatje bij de ingang. De vraag is of de jongere bewoners 

deze wens voor hem willen en kunnen vervullen.  

 

6.5. Belemmeringen  
Waar jongeren voornamelijk door tijdgebrek zich belemmert voelen om zoveel te participeren in het 

project en contact te leggen als ze zouden willen, is deze factor voor ouderen nauwelijks ene probleem: 

aan tijd geen gebrek. De enige respondent die aangeeft eigenlijk meer te willen doen, maar er de tijd 

niet voor heeft is Ella (86): ondanks haar leeftijd gaat ze buiten de Saffier nog naar gymles, bezoekt ze 

haar kinderen en is ze af en toe in de tuin aan het werk. Haar week gaat gevoelsmatig heel snel voorbij, 

vertelt ze, waardoor ze weinig tijd overhoudt.  



65 
 

Andere belemmeringen worden voornamelijk opgemerkt door de oudste respondenten (Annie, 95 en 

Ella, 86). Doordat ze ’s avonds moe zijn bezoeken ze geen avondactiviteiten zoals de bingo, waar juist 

meer jongeren op af komen.  

“Of ze zitten op college, of ze werken en zijn de hele dag weg, en als er 's avonds wat te doen 

is (…) zijn dat meestal de jongelui. En ik, en de anderen ook, 's avonds hebben we niet meer zo'n 

zin om eruit te gaan. Daar ben je te oud voor. Je hebt de hele dag allerlei indrukken, dus dan 

ga je niet meer.” Annie (95) 

 

Een andere belemmering door ouderdom, die beide respondenten noemen is vergeetachtigheid. Ella 

(86) noemt dat ze zo snel de namen vergeet van de jongeren die ze ontmoet. Annie (95) vergeet soms 

ook met wie ze heeft gepraat, en dan is het moeilijk om contact te onderhouden:  

 

“De jongeren zitten dan aan de leestafel. Laatst zat er ook eentje en ik herken d’r niet meer en 

dat vind ik jammer. Maar die zei, ja ik heb volgende week tentamen (…). Kijk, als ik nou denk 

van oh ik herken haar, dan vraag ik de volgende keer: hoe is het gegaan?” Annie (95) 

 

6.6. Ervaringen: Oppervlakkig maar wel leuk  
Bij de jongeren kwam duidelijk naar voren dat hun beeld over ouderen is veranderd, of in ieder geval 

uitgebreid, sinds ze in de Saffier wonen. Bij ouderen is dat effect minder duidelijk, en lijkt het niet zo 

een belangrijk onderwerp. Wel is de transformatie op zich al een proces geweest waarbij vooroordelen 

over jongeren zijn weggenomen: Waarbij ouderen eerst zeer huiverig waren voor ‘de studenten’ en 

hun leefstijl, beseften ze later dat de komst van de jongeren helemaal geen overlast hoefde te 

betekenen. De respondent die het duidelijkst aangeeft welke meerwaarde komst van de jongeren voor 

haar heeft is Annie:  

 “Als ik voor de lift sta, en ik zie een onbekende dan zeg ik ‘hé hallo woon je ook hier?’ ‘Ja 

mevrouw’. ‘oh welke verdieping, mag ik dat weten?’ ‘oh leuk, studeer je nog?’ ‘ja? Nou fijn!’ en 

als je er dan bent, ‘nou tot ziens, prettige middag.’ Als je wat langer in de lift staat ‘wat studeer 

je?’ En succes en nog zo meer. Dat is wat anders dan dat je in de lift staat van, ‘nou ik ben van 

nacht vier keer m'n bed uit geweest, of ‘hè grauw weer, het regent.’ Je doet automatisch mee, 

maar ik ben blij als er eens iemand anders in de lift staat die een ander praatje heeft.” Annie 

(95) 

Hoewel de praatjes worden gewaardeerd, geven ouderen ook aan dat het contact met jongeren verder 

weinig betekenisvol is. ”Dus ja, het contact is oppervlakkig, maar wel leuk.”, zegt Ella (86) 

Uit het bewonersgesprek dat is bijgewoond komt naar voren dat het sommige ouderen wel 

wat tegenvalt hoeveel er aan activiteiten en contact met de jongeren gebeurt. Ook in de interviews 

geven meerdere respondenten geven aan dat het beeld wat in het begin naar buiten is gebracht niet 

strookt met de werkelijkheid. Zo zegt Johan (71):  “Ik heb het hier reuze naar mijn zin. Maar het is 

niet zo, zoals ze dus vertellen steeds, dat die jongeren heel veel doen met de ouderen. Dat is niet zo.”  
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6.7. Deelconclusie 
• Ouderen hebben niet gekozen voor de transformatie, en moesten wennen aan het vertrek van 

de zorgvoorzieningen en het vaste personeel uit het gebouw. Ook vooroordelen over jongeren 

maakten dat de transformatie niet bij iedereen gewenst was.   

• Contact met jongeren wordt als positief ervaren, maar ook als oppervlakkig. Voor een aantal 

bewoners valt dat tegen, anderen hebben genoeg aan oppervlakkiger contact. Er is 

voornamelijk contact met jongeren die een functie hebben bij Socius en daarom zichtbaar zijn, 

zoals receptiemedewerkers. Daarnaast zijn activiteiten een plek om momenten te ontmoeten.  

• Participatie van oudere bewoners richt zich meer op de eigen doelgroep: men zet zich voor 

elkaar in en bezoekt veelal activiteiten gericht op ouderen. Wel zijn er een aantal actieve 

oudere bewoners die zich ook graag willen inzetten om de groepen meer bij elkaar te brengen.  

• De fysieke en cognitieve gesteldheid van ouderen bepaalt veel in hoe ze (kunnen) participeren 

in het project: er zijn bewoners die nauwelijks hun woning uitkomen en vereenzamen, en 

ouderdom levert belemmeringen op zoals vergeetachtigheid.  

• Ouderen hebben minder volle dagen dan jongeren en brengen meer tijd door in het gebouw. 

Een ontmoetingsplek zoals het restaurant is voor veel bewoners een belangrijke plek om te 

zitten of elkaar te ontmoeten.  Dit is ook de plek waar ze jongeren zien en af en toe spreken. 

 
Figuur 6.7.1. Jong en oud op het terras van het restaurant 

  
Bron: eigen foto  
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7. Conclusie 
 

7.1. Discussie en conclusie 
Het doel van dit onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe het samenleven van jongeren en ouderen 

onder één dak functioneert, hoe bewoners het wonen met de andere generatie ervaren en op welke 

manieren zij bijdragen aan sociale binding tussen verschillende leeftijdsgroepen. Dit is onderzocht door 

middel van een case study in woonproject de Saffier in Utrecht, een voormalig verzorgingstehuis dat 

sinds 2016 bestaat uit één vleugel met voornamelijk ouderen en één vleugel waarin studenten en 

starters gehuisvest worden. Het onderzoek combineert een aantal onderzoeksvelden waarop het 

theoretisch kader dieper is ingegaan: Sociale cohesie en contact tussen groepen, intergenerationele 

relaties en -ruimte en het creëren van menging in het residentiële domein.  

Door middel van semigestructureerde interviews met bewoners en medewerkers en 

participerende observatie tijdens activiteiten en op gewone dagen is gepoogd een antwoord te geven 

op de hoofdvraag van dit onderzoek, die luidde: 

 

“In hoeverre en op welke manier draagt het intergenerationeel wonen van jongeren en ouderen op 

projectniveau bij aan sociale binding tussen de bewoners?” 

 

Om deze vraag te antwoorden is het onderzoek opgedeeld in vier deelvragen, die gingen over de 

participatie en ervaringen van zowel ouderen als jongeren, en over de rol van de fysieke inrichting en 

het sociaal beheer bij het creëren van sociale binding tussen de leeftijdsgroepen. Sociale binding in dit 

onderzoek is een opbouw van vier niveaus van contact: zien en groeten, interactie, participatie en 

persoonlijke banden.   

 

Na een maand lang intensief veldwerk in de Saffier kan worden geconcludeerd dat intergenerationeel 

wonen positief wordt ervaren door zowel jong als oud. Generatieconflicten bleven uit, er is weinig 

overlast tussen de leeftijdsgroepen en er ontstaan contacten tussen jong en oud. Voor jonge bewoners 

is het project echter in eerste instantie een aantrekkelijke woonplek, en ook voor ouderen blijkt het 

contact met de jongeren niet de eerste prioriteit. Bij beide doelgroepen en ook bij het beheer leidt dat 

soms tot frustratie omdat de verwachtingen van het contact tussen generaties en de participatie van 

bewoners groter zijn dan wat er in de praktijk gebeurt. Waar actieve bewoners en sociaal beheerders 

van de Saffier een ideaalbeeld hebben van een enthousiast participerende bewonersgroep, is het 

moeilijk om jonge bewoners betrokken te houden en hebben ook niet alle ouderen behoefte aan 

contact. Daarnaast had een deel van de ouderen verwacht dat de komst van jongeren in het gebouw 

als vervanging zou werken voor de voorzieningen die de vertrokken zorgpartij boodt, maar dit bleek 

niet zo te zijn. Het duidelijk zijn over verwachtingen van gemengd wonen, en bewust zijn van hoe die 

verwachtingen uiteenlopen, blijkt dan ook een belangrijk leerpunt in de Saffier (zie ook in Chaskin & 

Joseph, 2010). Desalniettemin ontstaan allerlei vormen van contact tussen jong en oud in het gebouw, 

voornamelijk in ruimtes die door beide doelgroepen worden gebruikt: de ingang, de hal en het 

restaurant. Voor de meeste bewoners blijft dit beperkt tot groeten en af en toe een praatje. In 

sommige gevallen ontstaan er persoonlijke banden tussen een jongere en een oudere: soms doordat 

oud en jong als ‘maatjes’ worden gekoppeld door de beheerorganisatie Socius en in sommige gevallen 

ontstaan er vriendschappen tussen jong en oud die iets met elkaar delen.  

 

Uit de literatuur bleek dat jong en oud in veel domeinen van het leven gesegregeerd leven. Vergeleken 

met scholen, vrije tijd en werk is de scheiding van jong en oud in de woonbuurt minder, maar juist de 

groepen jongeren en ouderen wonen geografisch gezien vaak wel gesegregeerd (Hagestad & 
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Uhlenberg 2005; Riley & Riley 2000; Vermeij 2010).  De verhuizing naar de Saffier betekende voor veel 

jongeren dan ook voor het eerst regelmatig contact met ouderen buiten de eigen familie. Hoewel het 

contact in de meeste gevallen oppervlakkig blijft, ontstaat er bij de jongeren een vergroot begrip van 

de leefsituatie van ouderen. Dit bevestigt de contacthypothese van Allport (1954). Activiteiten en 

vrijwilligerswerk zijn in de Saffier manieren om bewoners over de drempel te trekken in het contact 

met de andere generaties: Eenmaal iemand gesproken tijdens een activiteit, is het makkelijker om 

contact te blijven onderhouden, hoe oppervlakkig dat contact ook mag zijn. Socius als organisatie 

speelt een belangrijke rol als organisatie die het opzetten van activiteiten waarbij jong en oud 

samenkomt, en het onderzoek laat zien dat die rol lastig over te dragen is aan bewoners zelf. Dit 

bevestigt onderzoeken die concluderen dat interactie tussen groepen gebaat is bij (institutionele) 

ondersteuning (Pettigrew & Tropp 2006; Camina & Wood 2009; Bolt & van Kempen 2013 e.a.). Ook de 

gedeelde fysieke ruimte blijkt een belangrijke factor te zijn: Juist de vormen van contact die bewoners 

zeggen te waarderen, namelijk het spontane contact, het groeten en de dagelijkse gesprekjes, vinden 

plaats waar bewoners gebruikmaken van dezelfde ruimtes. In het bijzonder is het laagdrempelige 

restaurant een aantrekkelijke plek voor bewoners, waarbij is rekening gehouden met de behoeftes van 

zowel jong als oud. Een goed-functionerende en toegankelijke gemeenschappelijke ruimte is dus 

belangrijk (zie ook in Williams 2005).  

 

Dit onderzoek bevestigt het werk van Hagestad & Uhlenberg (2005), Riley & Riley (2000) en Thang 

(2001) in dat blijkt dat het stimuleren van contact tussen generaties niet automatisch tot betekenisvol 

contact leidt. Een interessante toevoeging daaraan is echter dat zowel jong en oud in de Saffier 

genoegen lijkt te nemen met dat ‘oppervlakkige’ contact en het juist waardeert. Wellicht zijn 

diepgaande persoonlijke banden niet nodig om tot op zekere hoogte verbinding te voelen met de 

andere generatie, wat de ideeën van Granovetter over zwakke versus sterke banden bevestigd 

(Granovetter 1973). Uit het onderzoek blijkt dat ook het wonen in elkaars nabijheid zonder dat er 

hechte banden ontstaan al kan zorgen voor het verminderen van vooroordelen en het vergroten van 

begrip voor elkaars leefsituatie. Juist het ‘kleine contact’: groeten, soms een praatje, en het gevoel 

gezien te worden blijken de grote waarde van het intergenerationeel wonen in de Saffier.  

 

7.2. Beleidsaanbevelingen  
Als we die uitkomsten doortrekken naar een groter maatschappelijk plaatje, werkt dat twee kanten 

op. Met het oog op het groeiend aantal vergelijkbare woonprojecten is het enerzijds waardevol om te 

weten dat het brengen van jong en oud positief kan werken zonder dat er veel hechte vriendschappen 

hoeven te ontstaan: ook zwakke banden hebben hun uitwerking en creëren meer begrip voor mensen 

in een andere levensfase. Anderzijds leidt de conclusie dat contact oppervlakkig blijft ook tot het besef 

dat intergenerationele woonprojecten geen manier zijn om wegbezuinigde zorg voor ouderen in 

andere vorm terug te brengen. Juist de ouderen die actief zijn, die zelf makkelijk in staat zijn contact 

te leggen met anderen en nog fysiek in staat zijn mee te doen aan activiteiten, komen in contact met 

jongeren en delen daardoor mee in de positieve effecten van het samenwonen. Voor bewoners die 

hun huis niet meer uit kunnen komen of al sterk vereenzaamd zijn kan men zich sterk afvragen of zij 

positieve effecten ervaren van de komst van een groep jongeren in hun gebouw, terwijl zij misschien 

juist de mensen zijn die behoefte hebben aan meer contact. Een project als de Saffier gaat uit van 

contact en participatie op eigen initiatief en daar is niet iedereen toe in staat.  

Bij het opzetten van vergelijkbare woonprojecten moet dus worden opgepast voor te grote 

verwachtingen van het samenwonen van de generaties. Bewoners hebben tijd nodig om aan elkaar te 

wennen en uit eigen beweging komen actieve participatie en solidariteit niet gemakkelijk tot stand.  
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7.3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft inzicht geboden in het functioneren van de Saffier en heeft meer inzicht geboden 

in bestaande kennis over het samenbrengen en -wonen van generaties. Meer dan antwoorden heeft 

dit onderzoek echter geleid tot nieuwe vragen. Magic mix-projecten zijn erg divers qua opzet, en 

vergelijkend onderzoek zou meer inzicht kunnen verschaffen in de invloed van sociale, fysieke en 

organisatorische factoren. Zo is het interessant hoe het samenwonen van jong en oud functioneert in 

projecten waarbij de inzet van jongeren verplicht is, in ruil voor een vergoeding of een huurkorting, 

zoals bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum van Humanitas in Deventer. Ook zou vervolgonderzoek 

naar projecten waarbij sprake is van ‘gespikkeld wonen’ – jong en oud door elkaar in plaats van in 

gescheiden vleugels – een interessante vergelijking kunnen opleveren, bijvoorbeeld met Tuindorp-

Oost in Utrecht. Ontstaan er eerder conflicten, of juist meer contact bij een grotere nabijheid? In het 

voormalige verzorgingstehuis de Molenhof in Zwolle is dit jaar een intergenerationeel project gestart 

waarbij zowel jongeren als ouderen bewust hebben gekozen voor het samenwonen onder één dak, in 

tegenstelling tot de ouderen van de Saffier. Onderzoek naar dit type project kan ingaan op de rol die 

motivatie en intentie spelen in het creëren van binding tussen beide groepen. Daarnaast is een 

vervolgvraag hoe het samenwonen werkt in situaties waarbij de sociaaleconomische achtergrond van 

jongeren en ouderen variëren, in plaats van alleen hoogopgeleide jongeren en laagopgeleide ouderen. 

 

7.3. Reflectie  

Ter afsluiting van dit onderzoek is het van belang te reflecteren op gemaakte keuzes in het proces en 

waar nodig kanttekeningen te plaatsen bij de resultaten. Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van 

een masterthesis. Dat betekent dat de onderzoeker te maken heeft met een strikte tijdsbeperking en 

beperkte middelen. In de opzet en omvang van het onderzoek zijn keuzes gemaakt met als doel het 

proces van start tot scriptie in enkele maanden mogelijk te maken. 

Allereerst was het gebruik van een single case study de enige optie om in korte tijd een 

diepgaand onderzoek uit te voeren. Een vergelijking van meerdere cases had meer inhoudelijk inzicht 

kunnen bieden, vooral wat betreft de contextgebondenheid van de uitkomsten. Ook levert het aantal 

interviews beperkingen op in de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Omdat zowel jongeren en 

ouderen werden geïnterviewd, was het aantal interviews per doelgroep beperkt en zijn er ongetwijfeld 

persoonlijke standpunten en verhalen gemist die inhoudelijk hadden kunnen bijdragen aan de 

uitkomsten. Daar staat tegenover dat de interviews met beheerders, medewerkers van het restaurant 

en de woningcorporatie waardevol zijn geweest in het completeren en in context plaatsen van de 

interviews met bewoners. Daarnaast bleek de selectiemethode van respondenten beperkingen te 

hebben in het vormen van een representatieve bewonersgroep. De bewoners die weinig participeren 

in het woonproject zijn ondervertegenwoordigd omdat zij moeilijker te bereiken zijn dan actieve en 

enthousiaste bewoners. Een mixed-methods onderzoek, met een vragenlijst onder de gehele 

bewonersgroep, zou hierin wellicht een oplossing hebben geboden, ware het niet dat hier vanuit de 

organisatie geen toestemming voor werd gegeven. Een laatste belangrijke kanttekening is dat er in de 

ouderenvleugel van het gebouw sinds kort ook bewoners van middelbare leeftijd worden gehuisvest. 

De rol die deze bewoners spelen in het project is aangestipt maar niet expliciet meegenomen in het 

onderzoek, omdat dit te complex zou worden voor de omvang van de thesis. Dat neemt niet weg dat 

deze bewonersgroep ook hun stempel drukt op het wonen in de Saffier en wellicht ook het contact 

tussen jong en oud beïnvloeden op een manier die in deze thesis nog onderbelicht is gebleven.  
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Bijlagen 
 

Topiclijst jonge bewoners  

Topiclijst oudere bewoners 

Topiclijst beheerders Socius 

Topiclijst adviseur leefbaarheid Portaal 

Topiclijst medewerker restaurant Queridon 

Observatieschema  
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Topiclijst jonge bewoners  
 

Formaliteit: 

• Uitleg onderzoek 

• Opnemen 

• Verslag: anonimiseren  

 

Algemeen en kennismaking 

• Hoe ben je hier terechtgekomen?  

o Waar woonde je eerst? Waarom de Saffier?   

• Werk / studie  

• Motivatie om te komen wonen in het project met ouderen 

o Weten jullie nog wat je in je motivatiebrief hebt geschreven?  

• Wat voor type woning? (kamer / appartement / studio)  

• Wat vindt je van het wonen in de Saffier?  

 

Contact en participatie 

• Ben je betrokken bij de organisatie van Saffier?  

o Op welke manier (bijv in organisatie?) 

• Neem je wel eens deel aan activiteiten?  

o Wat voor activiteiten? 

o Waarom wel / niet?  

o Heb je zelf wel eens activiteiten opgezet?  

• Heb je contact met de organisatie Socius / receptie?  

• Heb je contact met ouderen in dit project?  

o Wat is de aard van dit contact? (groeten, koffie, activiteit, helpen met klusjes) 

o Wat is de intensiteit van dit contact? (hoe vaak?)  

o Hoe ervaar je dit contact? 

▪ Zijn er problemen of belemmeringen?  

o Zijn er bepaalde type ouderen waar je vooral contact mee hebt?  

• Wat had je van tevoren verwacht van dit contact?  

o In hoeverre zijn die verwachtingen uitgekomen?  

o Hoe is je beeld van ouderen veranderd?  

o Gedrag je jezelf anders met ouderen erbij?  

• Heb je contact met jonge medebewoners? 

o Met wie wel/niet 

o Wat is de aard van het contact?  

 

Ruimtegebruik: 

• Maak je wel eens gebruik van de gemeenschappelijke ruimte(s)?  

o Voor welke doeleinden?  

o Waarom wel / niet?  

• Ga je weleens in het restaurant zitten?  

• Buurt: kom je weleens in de buurt/wijk, ben je actief in de buurt?  

 

Afsluiting:  

• Wat zou je anders willen zien het woonproject? 
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• Zelf nog vragen of toevoegingen?  

 

Persoonskenmerken 

• Leeftijd, beroep/opleiding, etniciteit, woonduur (en waar)  

 

Topiclijst oudere bewoners  
 

Formaliteit: 

• Uitleg onderzoek 

• Opnemen 

• Verslag: anonimiseren  

 

Algemeen en kennismaking 

• Hoelang woont u al in de Saffier / huize Tolsteeg? 

• Alleen of samen? 

• Waar heeft u daarvoor gewoond?  

 

Contact en participatie  

• Heeft u contact met medebewoners? 

o Aard van dit contact / frequentie 

• Heeft u contact met de jongeren uit dit project? 

o Aard van dit contact (wat?) / frequentie (hoevaak?) 

o Hoe ervaart u dit?  

 

• Wat had u verwacht van de komst van de jongeren? 

• Heeft de komst van de jongeren hier verandering in gebracht? 

• Wat is er anders aan het wonen met de jongeren dan daarvoor?  

• Zijn er moeilijkheden in het samenwonen tussen jongeren en ouderen?   

 

• Neemt u weleens deel aan activiteiten in de Saffier?  

o Wat voor activiteiten? 

o Waarom wel / niet?  

 

• Heeft u wel eens contact met Socius of mensen van de receptie?  

 

Ruimtegebruik 

• Maakt u weleens gebruik van de gemeenschappelijke ruimte(s)?  

o Voor welke doeleinden?  

o Waarom wel / niet?  

• Buurt: komt u weleens in de wijk/buurt? Waarvoor? 

Afsluiting 

• Wat zou u graag anders willen zien in het woonproject?  

• Zelf nog vragen / toevoegingen?  

 

Persoonskenmerken 

• Leeftijd, beroep/opleiding, etniciteit, woonduur (en waar)  
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Topiclijst beheerders Socius 
 

Formaliteit: 

• Uitleg onderzoek 

• Opnemen 

• Verslag: anonimiseren  

 

• Achtergrond van het project, opzet sociaal beheer  

• Hoe ben je bij de Saffier terechtgekomen? 

• Wat houdt jouw functie bij Socius in? – Maatschappelijke invulling / PR communicatie 

o Hoelang heb je deze functie? 

o Wat organiseer je allemaal?  

o Wat probeer je te bereiken?  

o Zijn er bepaalde doelen opgesteld?  

• Kun je iets vertellen over de uitkomsten:  

o Wat voor contact is ertussen jong en oud?  

▪ Oppervlakkig / dagelijks 

▪ Iets voor elkaar betekenen?  

▪ Zijn er veel jongeren die een persoonlijke band hebben met ouderen (koffie) 

▪ Zie je nog verschillen tussen verschillende groepen?  

o Wat zijn uitdagingen? Wat gaat goed? 

• Ben je tevreden met hoe het nu gaat – wat zou je nog meer willen bereiken? 

 

• Tijdsaspect: hoe heeft het project zich ontwikkeld de afgelopen jaren? 

 

• Wat is je contact met andere partijen? (Portaal, Stichting Welzijn de Saffier, Huiskamer van 

de wijk?) 

 

• Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd, stel er zou iemand een vergelijkbaar project 

opzetten?   

 

Afsluiting: 

• Nog vragen of toevoegingen?   

 

Topiclijst adviseur leefbaarheid Portaal  
 

Introductie 

• Uitleg onderzoek 

o Sociale binding tussen jong en oud – ervaringen bewoners, ervaringen beheer: rol 

van het beheer en de fysieke inrichting.  

o Heb met oudere, jongere bewoners, Socius en restaurant gesproken.  

• Opnemen 

• Verslaglegging 

 

Functie en betrokkenheid project 

• Wat is je functie bij Portaal  
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• Wat is je rol bij de Saffier? 

 

Start project 

• Eigendom Portaal / Axion Continu voorheen 

• Hoe ontstond het samenwerking met Socius?   

• Wat waren voor jullie motivaties om een samenwerking aan te aan?  

• Wat was de rol van de gemeente Utrecht? 

• Wat was jullie verwachting dat het voor effect zou hebben?  

 

Bewoners huize Tolsteeg / de Saffier 

• Hoe hebben jullie de transformatie ervaren?  

o Zijn er veel Portaalbewoners van de aanleunkant vertrokken?  - hoe is het 

bewonersprofiel veranderd?  

o Hoe pakte de samenwerking met Socius uit?  

o Hebben jullie zicht op het contact tussen bewoners? Hoe pakte de bewonersmix 

jong/oud uit?  

• Hoe werkt het project nu, vanuit de Portaal kant:  

o Wat is de meerwaarde van de jongeren in het gebouw?  

o Houden jullie je ook actief bezig met ‘de mix’ of is dat echt de taak van Socius? 

o Waar lopen jullie tegenaan?  

o Hoe bereiden jullie de nieuwe bewoners van de Saffier voor op het wonen in een 

sociaal project?  

 

 

Topiclijst medewerker restaurant Queridon 
 

Formaliteit: 

• Uitleg onderzoek 

• Opnemen 

• Verslag: anonimiseren  

 

• Kun je iets vertellen over Queridon? 

o Start, opzet 

o Doel 

• Wie maken er gebruik van het restaurant?  

o Wat doen de bezoekers? 

o Is het publiek veranderd? 

o Komen er weleens incidentele bezoekers? 

• Contact jong en oud 

o Zijn er weleens jongeren samen met ouderen in het restaurant? 

o Zo ja:  

▪ Wat doen ze dan?  

▪ Komt er contact tot stand? Hoe?  

▪ Hoe gaat dat?  

o Zo nee: 

▪ Waarom niet denk je?  

▪ Is er behoefte aan?  
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Observaties 
 

Aandachtspunten:  

- Inrichting ruimte   

- Wie zijn aanwezig? Hoeveel ouderen, hoeveel jongeren?  

- Wat doen aanwezigen? 

- Welke interactie vindt plaats? 

- Welke interactie vindt plaats tussen jong en oud?  

 

Observatieschema:  

- Locatie 

- Tijdstip / tijdsduur 

- Wat gebeurt er? 

- Staging: hoe zien mensen eruit, hoe praten ze? Wat is hun houding?  

- Dagboek onderzoeker: gedachten, reflecties, eigen positie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


