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Is collectief wonen een oplossing?
    (64% van de acuut woningzoekenden 
     beantwoordde de vraag, 35 respondenten)

23% het is een oplossing
43%  het is misschien een oplossing
34% het is geen oplossing

Spreekt collectief wonen je aan? 
 
26%  ja
38% misschien
35% nee

De groep die collectief wonen wel of misschien 
aanspreekt is dezelfde als de groep die het niet 
aanspreekt. Daarbij geeft ook 1 andere persoon 
(die collectief wonen misschien als een oplossing 
zag) aan, dat collectief wonen niet aanspreekt.

Wat spreekt je aan in collectief wonen? 
(60% van de groep die collectief wonen wel 
of misschien aanspreekt, beantwoordde de 
vraag, 21 respondenten)

De resultaten geven reacties weer van mensen, 
die én acuut woningzoekend zijn, én aangeven 
dat 
collectief wonen hen (wel of misschien) aan-
spreekt. 

Wat wil je delen? 
 

Ieder die zeker weet dat collectief wonen hem/
haar aanspreekt, wil géén eetzaal, logeerruimte 
of auto delen.



Praktische zaken

Gezamenlijk verantwoordelijk Gezamenlijk uitbesteden

Tuinwerk (8) 
Schoonmaakwerk van gem. ruimten (7)
Inrichting gem. ruimten (7)
Oplossen kleine defecten/storingen (7)

Reinigen goten en afvoer (9)
Schilderwerk (8)
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Delen met de buurt
Naast delen met elkaar, wil men ook delen met de buurt. Men deelt dan bij voorkeur de 
buitenruimte: 57% (12 personen van de groep die collectief wonen wel of misschien aanspreekt) 
geeft dit aan.

In het kort:

65 respondenten
55 acuut woningzoekenden 
21 geïnteresseerden voor collectief wonen

Reacties verkregen tussen 30 sept. 2021 en 
30 sept. 2022, 22 reacties kwamen in de 
eerste week. 

Meer weten? 
www.studio-opkomst.nl/woon

Sociale zaken 

Gezamenlijk verantwoordelijk Meningen verdeeld

Toelating nieuwe bewoners (8)
Aanspreekpunt bij vragen of klachten (7)

Groepsvorming
Bemiddeling
Opstellen huisregels en statuten
Contact met verhuurder

Deze peiling woonbehoefte is uitgevoerd in het kader van 
het project Huisvestingsprototype, waarin Studio Opkomst 
samenwerkt met Stichting De Buitenwacht en Tres Invest 
BV, gefinancierd door ZonMw.
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Delen van verantwoordelijkheden
40% (14 personen van de groep die collectief wonen wel of misschien aanspreekt) geven hun me-
ning over gezamenlijke verantwoordelijkheden.

Opvallend is dat bij alle items de mening vrijwel onverdeeld is als het gaat om praktische zaken.
Bij sociale zaken zijn de meningen meer verdeeld.


