
 
Wonen met de huidige generaties voor toekomstige generaties.  
 

Tijdens de online PROVADA was ik 
uitgenodigd als gastspreker bij 
familiebedrijf Dura Vermeer. Ik gaf een 
korte presentatie en ging In dialoog 
met… Rink Drost en Lieuwe Conradie 
van Dura Design Studio over het project 
Elements, de 5 generatiewijk en multi- 
generationeel wonen en werken. ( in 
krant: Je kan de presentatie en dialoog in 

bijgaande link terugkijken https://youtu.be/crTVD7D2W2A ) Het inspireerde mij tot deze 
column.  
 
Never waste a good crisis 
Door het corona virus is onze thuissituatie radicaal veranderd en hebben we een 
nieuwe kijk op werken gekregen. Het is een feit dat technologie ons daarbij geholpen 
heeft. De oudere generatie werd noodgedwongen een digital nomad en moest zich 
skills eigen maken waarmee de jonge generatie is opgegroeid. Dat dit de techbedrijven 
geen windeieren heeft gelegd is evident. Velen zagen hun nettowinst met ruim 25 
procent stijgen en hun beurskoers staat op het hoogste niveau ooit.  
 
Wonen om te werken 
Omdat wij massaal thuis moeten werken is onze kijk op onze leefomgeving veranderd.  
Waar we voorheen werkten om te kunnen wonen maken we nu een shift naar het 
wonen en te kunnen werken. ZZP-ers hebben massaal, wanneer mogelijk, hun 
kantoor opgezegd om de eerste kosten te besparen en ambtenaren geven het goede 
voorbeeld door zich (wel) aan de regels te houden. Door het thuis werken ontstaat er 
een grotere behoefte aan een eigen plek waar we telefoongesprekken , ZOOMtalks, 
teams en andere manieren (digitaal) contact met elkaar hebben. 
Het is niet vergezocht dat er op korte termijn behoefte aan digitale coaching, huisarts 
consult en psychische support zal zijn. 
 
Het leven draait om meer dan werken alleen 
Ik wil je meenemen in het gedachte-experiment dat de jonge generatie na de studie 
weer bij hun ouders intrekt... Om huur te besparen en omdat ze als young professional 
  



 
 
geen woning kunnen huren of kopen. Of dat de oudere generatie intrekt bij hun 
werkende kinderen zodat er voor hun kleinkinderen gezorgd kan worden. Maar ook  
 
dat de kleinkinderen voor langere tijd bij opa en/of oma op bezoek gaan is niet 
uitgesloten. Er moet immers wel gewerkt worden. Ik sluit ook niet uit dat volwassen 
kinderen voor langere tijd bij hun ouders in huis komen omdat er voor de oudere 
hulpbehoevende generatie gezorgd moet worden. Los van wat dit voor de economie 
betekent ben ik benieuwd wat dit soort bewegingen met wonen en onze leefomgeving 
gaat doen. 
 
Huizen passen zich aan ons aan en wij niet aan een huis 
Met deze gedachten in het hoofd ligt het nadenken over het multi-generationeel 
bouwen voor en huisvesten voor de hand. Hoe kunnen wij een woning aanpasbaar 
maken om meerdere generaties te huisvesten of hoe ziet multi-generationeel er in de 
toekomst uit. Ik verwacht dat dit de volgende stap gaat worden w  
anneer we naar onze woning kijken. Het ligt in de verwachting dat we onze bejaarde 
ouders - en/of financieel afhankelijke kinderen in hun huis moeten gaan opnemen. 
Echter is dit een single wijze om naar multi generationeel wonen te kijken. 
 
Van single view naar multi-generationele mindset 
De trend is op zelfzuchtig te gaan wonen, met als meest zelfvoorzienende voorbeeld 
autarkisch wonen en recent het volledige zelfvoorzienende huis een zweedse primeur 
in het Financieel Dagblad. 
Terecht gaf Jan-Willem van der Groep bij het laatste een reactie op linkedin dat we 
‘juist door energie uitwisseling tussen gebouwen en de leefomgeving in staat zijn een 
evenwichtig energiesysteem te bouwen met zo laag mogelijke maatschappelijke 
kosten’. Ik wil daaraan toevoegen dat we de mens erbij betrekken. Het als eco-systeem 
gaan bekijken waarin we allemaal een rol hebben, zoals Leentje Volker vorig jaar bij 
het aanvaarden van haar leerstoel aan de Universiteit Twente als belangrijkste 
boodschap meegaf. 
 
 



 
Woonfamilie van de toekomst 
In de Amsterdamse wijk Buitenveldert biedt de 
Elisabeth Otter-Knoll Stichting senioren-
appartementen aan. Het uitgangspunt is dat bewoners 
zelfstandig wonen en daarbij van alle gemakken zijn 
voorzien. Om dat te realiseren woont er een jonge 
generatie studenten die taken vervullen en daarvoor 

gunstigere woonvoorwaarden krijgen. Het geeft de oudere generatie meer gemak en 
een gevoel van veiligheid omdat er vitale back-up is. De jonge generatie daarentegen 
heeft minder lasten te dragen en kan in de stad blijven wonen en studeren. 
  
In dat licht vind ik de, in de stedelijke omgeving opkomende, tiny houses een 
spannende ontwikkeling. Een beetje de woonfamilie van de toekomst. Verschillende 
generaties die ieder hun ruimte hebben en waar nodig elkaar kunnen helpen. De 
positieve effecten hiervan kunnen echt impact maken op onze leefomgeving.   
 
Neem alleen al het comprimeren van (digitale) abonnementen (kabel, internet, 
streaming, nieuws en gaming) van veel tot slechts een paar gedeelde accounts. Bij het 
gevoel van veiligheid neemt ook de behoefte aan zorg en verzekeringspolissen af. En 
omdat de generaties elkaar helpen worden heel veel als ongemak ervaren zaken 
weggenomen. De moeilijk loop naar supermarkt of de oppas regelen bijvoorbeeld. Het 
gevoel van thuis zit in het comfort van allen. De woonfamilie van de toekomst.  
Om dat te kunnen realiseren is een multi-generationele dialoog van organisaties zoals 
overheid, opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers en bewoners nodig zodat we over 
de woonvormen van onze (circulaire) toekomst kunnen hebben. Met de huidige 
generaties voor toekomstige generaties.  
  
 

Maurice van Rooijen (1969)is oprichter van Jonge 
Geesten®. Hij heeft meer dan tien jaar werkervaring 
als generatie expert en innovatie strateeg in diverse 
overheidsorganisaties. Maurice geeft trainingen en 
lezingen op gebied van generaties, leiderschap en 
multigenerationeel samenwerken. Hij schreef zelf ook 
een boek: Het GeneratieKompas. 
 


