
1

Samenhuizen Startgids
ABC van Gemeenschappelijk Wonen

4de herziene uitgave, 2015

Sam
enhuizen star

tgids  -  AB
C



2

1 Inleiding  

Verantwoording

Samenhuizen vzw

Historiek

Basisideeën

2 Typologie en terminologie 
Onder één dak

Autonome woningen 

Andere kenmerken

Bijzondere accenten

3 Meerwaarde
praktische voordelen
Sociale voordelen
Economische voordelen
Ecologische motieven

4 Aandachtspunten en knelpunten  

5 Kennis maken met samen huizen
Zelfreflectie ... 
Info-moment   
Bezoek aan bestaande projecten
Aansluiten bij een bestaand project 
Opstarten van een initiatief 
Waarden, visie, missie

6 Wie zijn de spelers ?
Overheden op verschillende niveaus
Groepsbegeleiders gemeenschappelijk wonen
Projectontwikkelaars
Architecten
Andere experten

7 Meer informatie

 4

11

29

37

41

51

59

Sa
m
en

hu
iz
en

 s
ta
r
tg
id
s 
- 

AB
C



3

Inleiding

Meerhem, omgebouwde school
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  Verantwoording

Voor wie

Deze gids wil het ruime publiek informeren en meer zicht geven 
op de verschillende facetten van de ontwikkeling van een ge-
meenschappelijk wonen project in het algemeen. 

Waarom

Gemeenschappelijk wonen in zijn diverse vormen komt te-
gemoet aan een groeiende nood. Steeds meer mensen voelen 
zich aangetrokken tot het idee van een woongemeenschap en 
willen de handen uit de mouwen steken om hun droom waar 
te maken. 

Het is echter nog altijd een hele klus om een project op te star-
ten en tot een goed einde te brengen. Voor een kleine groep 
die samen een huis willen huren valt het nog mee: een adver-
tentie op Facebook kan al wonderen doen. Maar van zodra je 
aan iets groters begint, en als je denkt aan kopen/verbouwen 
of bouwen, dan komt er plots heel wat meer bij te kijken. 

Om tegemoet te komen aan een voelbare nood aan informatie 
besloot Samenhuizen vzw drie startgidsen op te stellen: 

    Startgids ABC 
  een algemene introductie (die je nu in handen hebt)
  Startgids Cohousing en Co-wonen
  een werkboek voor deze types samen huizen
  Startgids Woongroepen
  een werkboek met meer toelichting over dit type  

Het zou kunnen dat je jezelf en je situatie niet in elk hoofdstuk 
herkent, het opzet van deze gids is om informatie te geven die 
voor verschillende vormen van samenhuizen nuttig kan zijn. 
Het advies dat we geven moet telkens geïnterpreteerd worden 
naargelang de specifieke context, eigen aan elk project. 
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en ook nog dit !

deze startgids werd bij elkaar geschreven door toegewijde 
vrijwilligers, herwerkt door de Samenhuizen medewer-
kers en in de mate van het mogelijke nagelezen door spe-
cialisten. Informatie kan soms achterhaald zijn. 
Laat dus niet na om gevoelige informatie die je nodig hebt 
voor je project te laten bevestigen door vakmensen die je 
daarin kunnen bijstaan. 
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   Samenhuizen vzw

Samenhuizen vzw werd opgericht in 2000. Tien jaar was 
het een vrijwilligersbeweging van mensen die als (toekom-
stige) bewoners nauw betrokken waren bij het thema. 
In 2011 werd de organisatie erkend en gesubsidieerd als 
socio-culturele beweging voor volwassenwerk. Sindsdien 
zijn er enkele deeltijdse werknemers in dienst. 

Samenhuizen vzw anno 2015 wil een platform zijn voor 
zoekenden en initiatiefnemers van gemeenschappelijk 
wonen projecten, voor bestaande woongemeenschappen, 
lokale besturen, professionals met vragen, …

Zoals opgenomen in de statuten definieert de beweging 
voor zichzelf de volgende missie: 

“Samenhuizen is een platform voor alles wat gemeen-
schappelijk wonen aangaat en levert zo een bijdrage aan 
de verscheidenheid aan woonopties in het algemeen en 
de realisatie van meer projecten van gemeenschappelijk 
wonen in het bijzonder. De VZW draagt bij aan de vorm-
ing van beleid dat actief gemeenschappelijk wonen onder-
steunt en stimuleert.”

Hiertoe ontwikkelt de VZW o.m. volgende activiteiten: 

informatie ter beschikking stellen aan belangstelleden
en initiatiefgroepen;
bevorderen van toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
initiatieven van gemeenschappelijk wonen;
het leveren van bijdragen aan beleidsontwikkeling op
het gebied van huisvesting;
het mogelijk maken en bevorderen van informatie- 
en ervaringsuitwisseling;
sensibilisering, vorming en het verzamelen, ontwikke-
len en ter beschikking stellen van relevante kennis.

Een greep uit de activiteiten van Samenhuizen vzw: 
organisatie van vormings- en informatiesessies, de orga-
nisatie van de jaarlijkse Open Dag Samenhuizen, presen-
taties geven tijdens studiedagen, lobbying bij de (lokale 
en bovenlokale) overheden, informatie-uitwisseling tus-
sen projecten stimuleren, aanwezigheid op woonbeurzen, 
opstellen en opvolgen van de knelpuntennota, ... 

Regiokernen

Samenhuizen vzw werkt sinds enkele jaren met 
regiokernen, dit zijn meestal spontaan gegroeide lokale 
groepen van vrijwilligers die het gemeenschappelijk 
wonen gedachtengoed willen promoten in een specifieke 
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lokale context. Daartoe organiseren ze info-avonden en 
uitwisseling, engageren ze het lokaal beleid, gaan op zoek 
naar sites, … 
Zie www.samenhuizen.be voor een overzicht van de 
bestaande regiokernen.

Informatie-aanbod van Samenhuizen

Voor het grote publiek biedt Samenhuizen vzw o.a.: 
de Samenhuizen website 
onze Facebook pagina
de nieuwsbrief 
de studie ‘Samenhuizen in België, waar staan we, waar 
gaan we’, 2010, i.o.v. Luchtkasteelfonds, KBS 
de brochure ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’
de brochure ‘Senior Samenhuizen’
de brochure ‘Gemeenschappelijk Eco-Wonen’ i.s.m. BBL 
(met steun van LNE Vlaamse Overheid LNE en Fonds 
Duurzame materialen)
de brochure ‘Woningdelen’ i.s.m. Provincie Antwerpen 
en meer ... 

De infotheek beschikt over een ruim aantal boeken over 
het thema en kan geconsulteerd worden op afspraak. 

Meer informatie vind je op
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   Historiek

Vormen van gemeenschappelijk wonen hebben altijd 
bestaan, maar waren niet altijd even zichtbaar. 

In de jaren ‘20 ontstonden de kibboets, redelijk 
grootschalige groepen die een hoge graad van collecti-
viteit inhouden: wonen, werken en bezittingen situeren 
zich op niveau van de groep. Hun grootste streven was 
economische zelfstandigheid. 

De jaren ‘60 waren voedingsbodem voor de eerste com-
munes en sinds de jaren ‘70 is er een meer gestructu-
reerde ontwikkeling van gemeenschappelijk wonen in de 
vorm van woongroepen, centraal wonen projecten (NL) 
en cohousingprojecten. 

Gemeenschappelijk wonen is altijd populair gebleven, 
vooral de variant van woongroep of gemeenschapshuis bij 
de studentenpopulatie en jongvolwassenen. Ook nu komt 
het delen van huizen vooral voor in studentensteden, 
maar de doelgroep evolueert: ook medioren en senioren 
voelen zich aangetrokken tot dit type samen huizen.  

Het eerste echte cohousingproject ontstond in 1972 in de 
rand van Kopenhagen, Denemarken. Het was een particu-
lier initiatief waarbij een 20-tal families zich organiseerden 

om een alternatief te creëren voor de appartementsblok-
ken waar zij zouden terecht komen. Ze zochten naar een 
goede mix tussen private woningen en de voordelen van 
een gemeenschappelijk leven. Het ontwerp van de co-
housing bevorderde sociale interactie, het samen eten, 
de organisatie van de kinderopvang, de auto kreeg een 
mindere plaats toebedeeld, ...

Tegen 2010 waren er meer dan 700 cohousingprojecten 
opgestart in Denemarken, variërend in grootte van 6 tot 
34 huishoudens, overwegend tussen 15 en 33 woningen. 
De cohousing trend breidde zich uit over Europa, de VS en 
Canada. In Europa blijven Zweden, Denemarken, Duits-
land en Nederland koplopers.  

  Basisideeën

Ook al bestaan enkele woongemeenschappen in ons land 
al heel lang, toch is de belangstelling voor het fenomeen 
pas sinds enkele jaren snel aan het groeien. Getuige 
daarvan zijn het continu stijgend aantal projecten in heel 
Vlaanderen en België, en bij uitbreiding in heel Europa. 

Peilingen naar woonwensen en behoeften wijzen trou-
wens uit dat minstens een kwart (tot een derde) van de 
totale bevolking geïnteresseerd is in een vorm van ge-
meenschappelijk wonen.  
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Waarom samen ? 

Steeds meer mensen kiezen voor de gezelligheid en de 
samenhorigheid, het contact, de solidariteit en de steun 
die je in deze woonvormen gemakkelijk kan vinden.

Voor een klein deel van de geïnteresseerden spelen prak-
tische of economische redenen een rol. Dit aandeel is de 
laatste jaren wat gestegen, vooral bij jongeren en jongvol-
wassenen. 
Ook motivaties van ecologische, spirituele of andere ide-
ologische aard worden soms aangehaald.

Waarom twintig wasmachines kopen als één gedeeld ex-
emplaar volstaat? Liever een park van 20 are dan tuintjes 
van 8 op 12 meter. Je kan ‘s avonds even gaan babbelen 
in de gemeenschappelijke ruimte, samen een maaltijd be-
reiden en verorberen,...

En wat met de zorg voor zieken of ouderen, opvang van 
de kinderen, samen knutselen, een zangkoor organiseren, 
een sportveld aanleggen, auto’s delen, enz.

Hoe dan ook, laat de sociologen maar uitzoeken waarom 
we het precies doen. Feit is dat steeds meer mensen, in 
binnen- en buitenland, voor gemeenschappelijk wonen 
kiezen en dat de projecten functioneren tot grote tevre-
denheid van de samenwonenden.

Een overzicht van de mogelijke meerwaarde en motivatie, 
vind je in hoofdstuk 3 (p.29), van de mogelijke nadelen in 
hoofdstuk 4 (p.37).
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Wat is een woongemeenschap ?

Voor Samenhuizen vzw geldt volgende definitie: 
“Om van een woongemeenschap te kunnen spreken moet 
je bewoners hebben, afkomstig uit verschillende gezin-
nen, die vrijwillig in mindere of meerdere mate van be-
trokkenheid ruimte delen en samenleven in zelfbeheer, 
met de bedoeling om minstens een sociale meerwaarde 
te creëren met dit samenwonen.” 

De definitie, gehanteerd door de Nederlandse organisatie 
LVCW (Landelijke Vereniging Centraal Wonen), klinkt als 
volgt: 
“In een woongemeenschap hebben de bewoners vrijwil-
lig gekozen om in onderlinge betrokkenheid te wonen, op 
basis van gelijkheid, zelfbeheer, respect voor de gewen-
ste mate van privacy. Meerdere individuen en/of huis-
houdens beschikken over gemeenschappelijke ruimtes en 
voorzieningen, en beheren deze gezamenlijk.”  

In deze definities zijn verschillende dimensies terug te 
vinden: 

de ruimtelijke: er is een combinatie van gemeen-
schappelijke en private ruimtes

de sociale meerwaarde: onmiddellijk in relatie

met de aanwezigheid van gemeenschappelijke 
ruimtes en de betrokkenheid tussen de 
bewoners

de vrijwilligheid: mensen kiezen er bewust 
en zelf voor om op deze manier te wonen

het zelfbeheer: bewoners staan zelf (en in 
onderling overleg) in voor het beheer van de 
woongemeenschap
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Mate van gemeenschappelijkheid

In de samenleving bestaan verschillende woonvormen 
met een heel diverse graad van betrokkenheid/gemeen-
schappelijkheid. De onderlinge samenhang kan er zijn op 
vlak van het architecturaal ontwerp of van de historische 
groei van een buurt, de woonsten en de voorzieningen. 

Ook de juridische en financiële structuur beïnvloedt de 
mate van gemeenschappelijkheid. Tenslotte spelen de 
verwachtingen, de sociale betrokkenheid en de ingesteld-
heid van de bewoners een grote rol. 

Zonder van een woongemeenschap te spreken is er ook 
al heel wat mogelijk op buurtniveau. Van een woonerf 
spreek je bijvoorbeeld als de straat of wijk speciaal ont-
worpen is om sociale contacten en een veilig buurtleven 

te bevorderen. Tuindelen, speelstraten, buurtfeesten zijn 
andere manieren om de kansen te vergroten dat er zich 
een levendige en betrokken buurtgemeenschap ontwik-
kelt. (zie verder bij 2.3. Bewust nabuurschap)

Wanneer deze betrokkenheid ook bedoeld is in het archi-
tecturaal ontwerp van het wonen en de voorzieningen, en 
ook in de onderlinge afspraken en activiteiten, dan zijn 
de voorwaarden vervuld voor een woongemeenschap, of 
het nu gaat om co-wonen, cohousing, leefgemeenschap, 
gemeenschapshuis of woongroep (zie types, p.11) 

Duur van het engagement

Terwijl in een gemeenschapshuis het engagement van de 
bewoners meestal van tijdelijke aard is, gaat het bij een 
woongroep om een meer duurzame, een (in tijd) langer 
durende vorm van samenwonen. Beide vormen verschil-
len nochtans niet erg in hun opzet. 

Ook grotere projecten kunnen zich richten op kort of mid-
dellang verblijf (meestal huurprojecten, meestal met jon-
geren), soms zijn enkele van de woonsten voorbehouden 
voor tijdelijk verblijf, al dan niet voor kwetsbare doel-
groepen.
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In Vlaanderen zijn er tal van voorbeelden van gemeen-
schappelijk wonen te vinden. Samenhuizen vzw organi-
seert regelmatig gelegenheden waarop deze projecten te 
bezoeken zijn, meer informatie daarover is te vinden in 
de agenda op de website. 

In vogelvlucht overlopen we de verschillende types, met 
voorbeelden: 

   Onder één dak  

 GEMEENSCHAPSHUIS: 

Dit is een huis dat gedeeld wordt door studenten of jong-
werkenden. Privé heb je meestal een slaapkamer, de 
overige functies van het huis (zoals keuken, badkamer, 
toilet,..) worden gedeeld. Een gemeenschapshuis heeft 
meestal een minder duurzaam karakter en komt vooral 
voor in de grotere (studenten)steden.
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Onder één dak  

GEMEENSCHAPSHUIS: 

(tijdelijk)

WOONGROEP: 

(langdurig)

voorbeeld: 

Utopia, Haaltert 

LEEFGEMEENSCHAP:

voorbeeld: 

De Brug, Lier

Autonome 
woningen 

CO-WONEN

voorbeeld: 

De Kaasdroger, Boutersem

COHOUSING:

voorbeelden: 

Cohousing Meerhem, Gent

Cohousing Vinderhoute

Cohousing ‘La Grande 

Cense’, Clabecq

De Okelaar, Wolvertem

Gemeenschapshuis Dissigent / Papeguin
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• WOONGROEP: 

Dit gelijkt op een gemeenschapshuis, hoewel er soms 
wat meer privé ruimte is. De bewoners engageren zich 
voor een langere periode dan in de gemeenschapshui-
zen, en zij zijn meestal ook werkende jongvolwassenen 
of medioren, senioren (andere leeftijdscategorieën ko-
men minder voor) of een mix van jong(er) en oud(er). 

        Utopia, Haaltert 

Vijf bewoners, ondertussen allemaal gepensioneerd, delen 

sinds meer dan 20 jaar een oude vierkantshoeve die ze samen 

ook verbouwden tot de woongroep Utopia. De woonunits lig-

gen aan het centrale binnenplein, de tuin heeft verschillende 

functies (groententuin, stiltezone, vertoeven,...).

‘Elk van ons heeft zijn of haar eigen private ruimte. We hebben 

elk onze eigen woon- en slaapkamer maar zowat al de rest, 

van de badkamer over de keuken, tot de was- en eetruimte, 

is gemeenschappelijk. Ook de tuinen zijn gemeenschappelijk 

voor alle bewoners’, vertellen de Haaltenaren. ‘Elke bewoner 

heeft hier zijn eigen taak. Maandelijks vergaderen we en voor-

zien we in een gezamenlijke werkdag. Elke dag staat iemand 

anders aan de kookpotten. Een dag ervoor laten alle bewoners 

weten of ze mee eten of niet.’

De bewoners hebben het aardig naar hun zin. ‘Maar we zijn 

na al die jaren ook al perfect op elkaar ingespeeld. Het is ook 

belangrijk dat je als bewoners in een woongroep min of meer 

op dezelfde lijn zit.’

Juridisch: tontine

Aantal units: 5

Groepssamenstelling: senioren ; die aanvankelijk hier gestart 

zijn als volwassenen / gezinnen)

Type: woongroep

Opmerking: vierkantshoeve centraal gelegen
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Utopia, binnentuin
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• LEEFGEMEENSCHAP: 

Gemeenschappen met een duurzaam karakter waar de 
graad van gemeenschappelijkheid groter is. Er is vaak 
een ideologische factor die de bewoners bindt, bvb. re-
ligie, ecologie en/of solidariteit. Doordat er meer acti-
viteiten gezamenlijk georganiseerd worden is er ook 
meer onderling overleg.

        De Brug, Lier

In de jaren ‘90 was er een gelijklopende evolutie van zusters 

die een nieuwe roeping zochten (minder zusters, meer ge-

richt op de buitenwereld) en Leuvense studenten die op zoek 

gingen naar samenwoonmogelijkheden met een spirituele in-

steek. Sinds het voorjaar van ‘94 hebben ze elkaar gevonden 

in het voormalig Coletienenklooster.

Er wonen (in 2015) 10 mensen in de woongemeenschap, 

waarvan 7 leken (gehuwden en ongehuwden) en 3 Gasthuis-

zusters. Deze groep ondersteunt samen 17 gasten (individuele 

gasten en gezinnen in een sociaal kwetsbare situatie, groten-

deels vluchtelingen). Soms is het een moeilijk evenwicht tus-

sen de draagkracht van de gemeenschap en het gewicht van 

de crisisopvang. 

Er wordt samen gegeten (de bewoners koken om de beurt), 

behalve op woensdag. De gasten kunnen hier ook voor intek-

enen, maar kunnen ook zelf koken, naargelang ze wensen.

‘s Ochtends en ‘s avonds is er een bezinning van 30 minuten 

; op zondag is er een viering in de kapel (ook voor extern). Er 

wordt samen gezongen en gemusiceerd. 

Eens per jaar vernieuwen de leken hun engagement. Het is 

een moment om stil te staan bij de keuze om samen te wonen 

in De Brug en bewust verder te gaan.

Eén van de bewoners is verantwoordelijk voor de gastenopvang 

en elke bewoner heeft een “aandachtsgast”. De geboden hulp 

is niet professioneel, het is meer een ondersteuning, het bie-

den van een rustpunt en samen op zoek gaan naar oplos-

singen. De duur van een gastenverblijf varieert van één dag 

tot meer dan een jaar.

De gebouwen zijn eigendom van de vzw, de bewoners betalen 

een maandelijkse deelname in de onkosten. Gemeenschap-

pelijke delen zijn de kapel, eetzaal, keuken, gastenkamers.

De Brug wordt al van bij de opstart (20 jaar) extern begeleid. 

Maandelijks komt er een begeleider langs die het “samenle-

ven” in al zijn facetten op de agenda brengt. 

Juridisch: De Brug is ingebed in de kloostergemeenschap, er 

zijn geen aparte juridische structuren. 

Type: leefgemeenschap

Aantal units: wisselend

Groep : basisgroep bestaat uit 3 zusters en 7 leken, het aantal 
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   Autonome woningen 

 CO-WONEN: 

Iedere bewoner heeft een eigen wooneenheid met naast 
slaap- en woonkamer ook een keuken en badkamer. 
Daarnaast zijn er op projectniveau een aantal voorzie-
ningen, dat kan een bewonerscafé zijn, een werkplaats, 
gastenkamers, ontspanningsruimte, tuin,... Er is zelden 
een keuken en eetzaal voor de volledige gemeenschap. 
In Nederland hebben ongeveer de helft van de co-wonen 
projecten nog een “clusterniveau” (van 2-6 units). Hier 
kunnen meestal een woonkamer en een keuken/eetka-
mer (ook andere functies) samen gebruikt worden. 

        De Kaasdroger, Boutersem

De Kaasdroger is een co-wonen project van vier gezinnen 

(variërend qua aantal leden). 

Hun woonidee ziet er als volgt uit:

•   Privatief: 4 woningen met aansluitende privé-tuintjes 

•   Gemeenschappelijke ruimten:

- Multifunctionele zolderruimte (de graanzolder)

- Functionele ruimten (wasplaats, werkruimte, berging, 

fietsenstalling, ...)

- Mogelijks een gemeenschappelijke logeerkamer, bibliotheek, 

meditatieruimte 

gasten varieert.

Opmerking : kloostergebouw, kamers met zorg

Website: www.debrug.be   
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De Brug, bewonersvergadering

De Brug, kloostersite
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komen. Samenhuizen biedt die meerwaarde, niet alleen struc-

tureel maar ook emotioneel. De dromen van de bewoners op 

dit niveau zijn de uitbouw van een grafiekatelier, het oprich-

ten van een inspirerend verblijf, het ontvangen van groepen 

kinderen voor allerlei educatieve en creatieve projecten, het 

organiseren van workshops en lezingen omtrent ecologisch 

bouwen, een tentoonstellingsruimte, een repetitieruimte voor 

muzikanten, een coaching praktijk, ... 

De Kaasdroger is verankerd in de buurt, het dorp en de ge-

meente. Ze staan open voor lokale initiatieven en stellen hun 

faciliteiten ook ter beschikking van lokale verenigingen. 

Juridisch: VME 

Aantal units: 4

Groepssamenstelling: gezinnen met kinderen

Type: co-wonen

Opmerking: De Broeikas, labo voor een andere wereld 

Website: www.dekaasdroger.be

•   Projectruimte ‘De Broeikas’ : activiteiten naar buiten toe 

•  Gemeenschappelijke tuin met moestuin, weides, serre, stal,    

tipi, vuurplaats, composttoilet en een buitenspeelruimte voor 

kinderen met originele speeltuigen 

Essentieel in een samenhuisproject is overleg. De kaasdroger 

heeft tweewekelijks een vast overlegmoment ingepland. Na 

een rondje ‘hoe gaat het ermee?’ inventariseren ze agendapun-

ten die ze vervolgens één voor één overlopen. Soms plannen 

ze een extra overleg als ze meer inhoudelijk over een aantal 

thema’s willen doorpraten. 

Daarnaast werken ze ook samen. Momenteel gaan de werkda-

gen door op zaterdagen, om de twee weken. Er wordt gewerkt 

van 9 tot 18u aan een gemeenschappelijk project en achteraf 

eten ze samen. Elk gezin kookt om beurt. Ook voor de kin-

deren wordt, al dan niet samen, gezorgd. Ze maken soms ook 

gewoon tijd vrij voor gezamenlijke activiteiten als brunchen, 

spelletjes spelen, film kijken, samen gaan zwemmen. 

Financiën: Voor het verdelen van de kosten hanteren ze ver-

schillende verdeelsleutels. Het is  niet altijd eenvoudig om 

tot een juiste verdeelsleutel te komen.  Als ze praten over 

financiën of andere zaken proberen ze zo helder en persoonlijk 

mogelijk te communiceren. De troeven die ze keer op keer in-

zetten als het even wat moeilijker loopt zijn geduld, empathie 

en openheid. Ook het loslaten van oordelen is een belangrijke 

stap naar begrip. 

Eén van de meerwaarden van samenhuizen is het ‘broeikasef-

fect’. Een broeikas waarin allerlei projecten tot rijping kunnen 
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De Kaasdroger, zelfbouw
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 COHOUSING: 

Deze woonvorm gelijkt sterk op co-wonen maar er is wel 
een gedeelde keuken/eetzaal op gemeenschapsniveau 
waar bewoners minstens enkele keren per week (soms 
dagelijks) de kans krijgen om samen te eten. In België 
zijn er sinds enkele jaren een (groeiend) aantal cohou-
sings naar Deens model:

        Cohousing Meerhem, Gent

Na een spannende aanloopfase met de nodige perikelen rond 

de bouwvergunning, en een vermoeiende verbouwfase, ver-

huisden in 2003 acht gezinnen naar een volledig omgebouwde 

school in de volkswijk ‘Sluizeken’ in Gent.

Zij beschikken er over een comfortabele privé woonst en een 

aantal gemeenschappelijke delen. Binnenkoer, parking en 

groenzone. Ook is er een gebouw met enkele gemeenschap-

pelijke functies o.a. berging, wasruimte, werkplaats en de ge-

meenschappelijke keuken en eetruimte, ‘De Orangerie’. De to-

tale oppervlakte van de woongemeenschap bedraagt ongeveer 

3.000m². 

Het gros van de verbouwingen werd door een aannemer uit-

gevoerd, maar de bewoners staken zelf ook de handen uit de 

mouwen en blijven erg actief en verantwoordelijk, niet enkel 

voor het beheer maar ook voor het onderhoud van hun leefo-

mgeving.

De Spurnzaal, de voormalige sport- en turnzaal, biedt tal van 

mogelijkheden voor gebruik door de bewoners én de buurt 

(volleybal, circus, bijeenkomsten, ...).

Juridisch: mede-eigendom

Aantal units: 8

Groep: gemengde leeftijden

Opmerking: verbouwde school in een multiculturele volkswijk

Website: Meerhem op slideshare
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Meerhem, woning
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        Cohousing Vinderhoute

In Vinderhoute, een deelgemeente van Lovendegem, wonen 

sinds 2011 achttien gezinnen in een cohousingproject. 

Elke woning is volledig uitgerust en heeft een eigen terras/tuin 

die aansluit op de gemeenschappelijke tuin. In het common 

house kan je gebruik maken van een grote eetzaal met pro-

fessionele keuken, een thuiswerkruimte, een lounge, muziek/

fitnesskamer, een wassalon, logeerkamers en de kelder. 

Er vinden regelmatig activiteiten plaats: samen koken en eten, 

sporten, film kijken, optredens, theatervoorstellingen, gezellig 

babbelen op het wijkplein, ... 

Kortom: een levendige wijk waar ze elkaar kennen en helpen 

en waar delen evident is zowel voor de volwassenen als voor 

de kinderen. 

Binnenkort gaat fase 2 van het project van start: de oude 

woning die op de site staat, zal plaats ruimen voor 2 nieuw-

bouwwoningen van 100 en 124 m². 

De huidige bewoners zijn divers qua leeftijd (tussen 1 en 58 

jaar), maar om het overwicht aan jong geweld wat te temperen 

gaat de groep in eerste instantie op zoek naar 45-plussers. 

Juridisch: VME, VZW (BM in de bouwfase)

Aantal units: 18 woonsten, weldra 4 meer in 2e fase

Groep: intergenerationeel

Opmerking: Ecologische nieuwbouwwoningen

Meer info: http://www.cohousingprojects.be/
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Vinderhoute, paadjes

(Cohousing Projects)
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        Cohousing ‘La Grande Cense’, Clabecq

Een prachtige vierkantshoeve met de uitstraling van een 

dorpspleintje werd omgebouwd tot de eerste echte cohousing 

van België. Ze ligt aan de rand van het Waals dorpje Clabecq, 

net bij de taalgrens op 6 km van Halle. De hoeve met bijge-

bouwen bieden onderdak aan 22 huishoudens (gezinnen en 

alleenstaanden), met gemeenschappelijke ruimtes. De jongste 

van de kinderen is er geboren, de oudste bewoner is ondertus-

sen meer dan 80 jaar.

De privé-woningen zijn volledig autonoom. Daarnaast zijn er 

uitgebreide gemeenschappelijke delen zoals eetzaal, keuken, 

wasserette, kinderspeelruimten, verder nog hobbyruimte, 

werkatelier, stille ruimte, groot terras, gastenkamers, fietsen-

berging, grote tuin met boomgaard, e.a. 

Respect voor de natuur en gezond wonen zijn erg belangrijk. 

Daarom is het project ecologisch en biologisch verantwoord: 

met o.a. compacte bebouwing, goede isolatie (lage energie 

woningen), verantwoord energie- en waterbeheer, autovrije 

zone, car-sharing.

Het project gaat uit van zelfbeheer en democratische besluit-

vorming (consensus). Het project is voorbereid door een VZW 

en voor de collectieve bouw was er tijdelijk een Burgerlijke 

Maatschap.  De groep hecht er ook belang aan zich goed te 

integreren in de lokale samenleving. 

Bewoners hebben de gelegenheid om twee maal per week 

samen te eten in gezelschap of een warme maaltijd af te 

halen.

Juridisch: VME, VZW (BM in de bouwfase)

Aantal units: 22

Groep: intergenerationeel

Opmerking: verbouwde vierkantshoeve
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La Grande Cense, toegang
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        De Okelaar, Wolvertem

De Okelaar is een cohousing project in het centrum van 

Wolvertem, gestart begin 2012 en in 2015 in volle - ecologi-

sche - verbouwing. 

Een oud klooster en 2 aanpalende schoolgebouwen worden 

omgevormd tot een woongemeenschap met 23 wooneen-

heden, voor bewoners en gezinnen van alle leeftijden. 

Er komt een hele verdieping aan gemeenschappelijke ruimten: 

grote (eet-/feest-)zaal, keuken, wascafé, biowinkeltje, vor-

mingsruimten, … open naar het dorp.

Elke bewoner heeft een autonome privé woonst en wil ook 

effectief meewerken aan de opbouw van een gemeenschap 

gebaseerd op drie pijlers: de ecologische, de sociale en spiri-

tuele pijler.

Het geheel heeft de vorm van een coöperatieve venootschap 

met sociaal oogmerk. Deze CVBA-SO organiseert niet alleen 

de renovatie van de site, maar ook alle zakelijke aspecten van 

de woongemeenschap, in die mate dat het niet alleen om een 

woongemeenschap gaat, maar ook om een gemeenschap die 

werkgelegenheid kan creëren. 

Juridisch: combinatie VME - CVBA-SO

Aantal units: 23

Groepssamenstelling: gemengde leeftijden

Type: cohousing

Opmerking: oud klooster met schoolgebouwen, centrum dorp

Website: www.okelaar.be
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Okelaar, oudejaarsavond

Okelaar, verbouwing
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   Andere kenmerken

    Twee woonsten 

duo-wonen: 
Bij duo-wonen neemt een eigenaar het initiatief om een 
deel van zijn woning open te stellen voor een tweede 
bewoner of gezin. Wanneer dit hand in hand gaat met 
een opdeling van één huis naar twee woningen, is een 
stedenbouwkundige vergunning vereist.

kangoeroewonen/zorgwonen: 
Het kangoeroewonen is gelijkaardig qua organisatie maar 
krijgt een extra dimensie door de zorgfactor. 
Kangoeroewonen is een vorm van gemeenschappe-
lijk wonen waarbij een huishouden met een “zorgbe-
hoe-vende” (meestal ouderen, soms ook andersvalide 
mensen) ondersteuning krijgt van een ander huishouden. 
Soms wordt dit in familieverband georganiseerd maar dit 
is niet noodzakelijk zo.
Zorgwonen is de enige (minimale) vorm van gemeen-
schappelijk wonen die anno 2015 in Vlaanderen geregu-
leerd is. 

Voor meer info over opsplitsing van woning en zorg-
wonen: zie studie “Huisdelen”, Samenhuizen vzw in op-
dracht van de Provincie Antwerpen, 2015. 

    Volgens ontwikkelingstraject 

Soms is gemeenschappelijk wonen niet de oorspronkelij-
ke bedoeling, maar evolueert een specifieke woonsitua-
tie spontaan in die richting. Dat gaat bijvoorbeeld zo:

Gestippeld wonen: 
Als in een appartementsblok de appartementen 
gaandeweg betrokken worden bij een gemeenschap-
pelijk wonen project en die appartementen verspreid lig-
gen over het woonblok, dan spreekt men van “gestippeld 
wonen”. 
Een voorbeeld van gestippeld wonen is ‘Moria’, een woon-
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kangoeroewonen, Emblem (Young Budget Homes)
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project van allochtone ouderen in een appartementsge-
bouw in Utrecht (NL). Eenzelfde vorm van ontwikkeling 
zou ook betrekking kunnen hebben op woningen binnen 
een huizenblok of een verkaveling.

Harmonica-wonen: 
Is het hetzelfde als gestippeld wonen, maar de betrokken 
appartementen liggen aaneensluitend op één verdieping 
of in één vleugel van het woonblok.

Retrofit cohousing: 
Dit is het stap voor stap creëren van cohousing/co-wonen 
in een bestaande cluster van woningen (straat of ap-
partementsgebouw) door bvb. de schuttingen of hagen 
tussen een aantal tuinen gedeeltelijk of geheel weg te 
nemen, of nog door het beheer over een deel van de 
ruimte samen op te nemen. Retrofit cohousing is een 
mogelijke opstap naar een vorm van gemeenschappelijk 
wonen maar hoeft dat niet altijd te zijn. 
Een gekend voorbeeld is N-street Cohousing in Davis 
CA (US), waar in de loop van tientallen jaren steeds 
meer aanliggende huizen bij aansloten. Zij sloopten de 
schuttingen tussen hun tuinen en organiseren een aan-
tal buurtactiviteiten.Samen werd een huis gereserveerd 
voor gemeenschappelijke ruimte en voor enkele huurap-
partementen. Op bijgaande foto staan 17 deelnemende 
huizen, dat is de laatste jaren gestegen tot 21.
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    Bijzondere doelgroepen - solidair wonen

Senioren : 
Er zijn gemeenschappelijke woonvormen die zich enkel 
op ouderen richten in alle mogelijke vormen: gemengd 
(multi-generationeel, intergenerationeel) ; 40+, 55+, 
60+ ; second half of life, enkel vrouwen/mannen ; …

Bvb. een groep in de UK die cohousing organiseert voor 
oudere dames: http://www.owch.org.uk/

Een gekende formule betreft de Abbeyfield huizen. 
Abbeyfield staat voor een woonconcept voor 55-plussers 
geïnspireerd op het idee ‘een goede buur is meer waard 
dan een verre vriend’. Door Zelfstandig Samen te Wonen 
wordt een stimulerende en verrijkende levensomgeving 
gecreëerd. 
Het Abbeyfield-wonen brengt evenwicht tussen het zelf-
standig privé leven, het leven met anderen en de uit-
wisseling met de buurt. De sociale en dynamische inter-
actie draagt bij tot een gezonde en veilige toekomst voor 
de bewoners.
voor meer info: www.abbeyfield.be

Mensen met een beperking 
kunnen binnen een gemeenschappelijk wonen project 
autonoom wonen of met een ingebouwde zorgfunctie. 
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De draagkracht van de woongemeenschap bepaalt wat 
de mogelijkheden zijn en waar de grenzen liggen van 
het aantal geïncludeerde personen en van de mate van 
hulp en ondersteuning die geboden wordt. Deze onder-
steuning moet de reguliere hulpverlening niet volledig 
vervangen. 

Kwetsbare doelgroepen 
(thuislozen, vluchtelingen, ex-gevangenen,...) kunnen 
binnen een gemeenschappelijk wonen project de onder-
steunende omkadering vinden die ze op een bepaald 
moment in hun leven nodig hebben. Een veilige basis 
van waaruit ze hun leven weer kunnen opbouwen na een 
periode van verwarring, eenzaamheid, ziekte, ... 

Specifieke doelgroepen : 
Sommige projecten mikken bewust op een welom-
schreven doelgroep om deze in sterke mate (of soms 
exclusief) in een project te betrekken. 
Het kan gaan over zeer verscheiden criteria, zoals bvb. 
alleenstaande ouders, holebi, enkel vrouwen, … 

Dit gebeurt vanuit het idee dat – hoewel het niet gaat 
om een geïdentificeerde kwetsbare groep - zij toch wel-
bepaalde noden hebben waaraan vlotter kan worden te-
gemoet gekomen door de concentratie van gelijkgestem-
den of van mensen in gelijkaardige situaties. 

    Bewust nabuurschap

Gemeenschappelijkheid kan stil haar intrede doen in een 
bestaande straat of appartement of organisch groeien 
via verschillende initiatieven die door buren of een vrien-
dengroep kunnen genomen worden. 
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Widar, gezinsvervangende dorpsgemeenschap, Camphill-model
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Het kan bij ‘gedeeltelijk delen’ blijven of een aanloop 
betekenen naar uitgesproken gemeenschappelijk wonen 
(zie retrofit GW, p.23).
Enkele voorbeelden van buurtinitiatieven:

Tuindelen: 
De afsluitingen tussen de tuinen worden neergehaald 
en de deelnemende buren krijgen plots een grotere ge-
meenschappelijke tuin met exponentieel meer mogelijk-
heden en samen te ontwikkelen vrije ruimte. In Brugge 
was er in 2014 een succesvol project tuindelen. 

De Speelstraat of Leefstraat 
is een initiatief (o.a. in Gent) waarbij bewoners hun straat 
onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. 
Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of 
autoluw te maken komt er ruimte vrij voor groen, ont-
moeting en samenleven. Elke Leefstraat is anders. Tel-
kens wordt vertrokken vanuit de wensen en noden van 
de bewoners. Zij zoeken naar oplossingen voor de uit-
dagingen in de straat. Met al die dromen en scenario’s 
gaat men aan de slag.

Zelfbeheerd buurthuis: 
Daar kunnen verschillende buurtversterkende initiatieven 
samen komen, zoals buurttuintjes, buurtfeesten, gereed-
schap delen, repair café, ruilbeurzen, enz …
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Leefstraat Gent (foto: thuisindestad)

Stokerij van Betsberg, Tuindelen
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   Bijzondere accenten 

In de meeste woongemeenschappen is het de deelne-
mers vooral te doen om de betrokkenheid tussen de be-
woners, het sociale doel dus. Daar bovenop, of soms ook 
als prioriteit, streven sommige woongemeenschappen 
nog andere doelstellingen na. 

Zij leggen dan bijzondere accenten, zoals bijvoorbeeld: 

    Ecologisch bewust bouwen en leven is in de meeste 
GW projecten uitdrukkelijk aanwezig, maar kan als 
verbindende doelstelling sterk op de voorgrond staan en 
ver doorgedreven worden. Ecodorp: bij projecten van 
een grotere schaal (100 woningen of meer) die meer 
omvatten dan enkel de woonfunctie, en met een doorge-
dreven ecologische en zelfvoorzienende ambitie spreekt 
men soms van een ecodorp (ecovillage). 

    Spiritualiteit: dit is zeker het geval bij de traditio-
nele kloostergemeenschappen, maar ook niet-belijdende 
groepen en groepen die alternatieve geloofsovertuigin-
gen aanhangen kunnen spiritualiteit hoog in het vaandel 
dragen. De Brug in Lier, de Radhadesh gemeenschap in 
Durbuy en La Poudrière met vestigingen in Brussel en 
Rummen zijn daar voorbeelden van. 

    Sociaal engagement: dit gaat over sociale inzet op 
lokaal vlak of ruimer, bvb. het opnemen van actie voor 
mensenrechten, dierenrechten, natuurbehoud, ... 
 
    Woon-werkgemeenschap: wonen wordt er gecom-
bineerd met het samen opzetten van een lucratieve ac-
tiviteit, bvb. een boerderij, pluktuin (CSA), hotel, druk-
kerij, fabriekje of atelier, bed&breakfast, kinderopvang, 
bakkerij, dorpsrestaurant, .... Sommige woon-werkge-
meenschappen streven naar zelfvoorziening. 

    Mantelzorg : als integrerend deel van de woonge-
meenschap zorg je voor het verblijf en (in mindere 
of meerdere mate en voor kortere of langere tijd) de 
opvang van bvb. mensen met een beperking, daklozen, 
vluchtelingen, mensen in een kwetsbare situatie, ...
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De Weegbree, Bio-Landbouw
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    Woonzorg: Nog een stap verder zijn de woonge-
meenschappen die gericht zijn op zorg voor kwetsbare 
en/of zorgbehoevende mensen, bvb. mensen met een 
beperking (fysiek, dementie, motorisch, mentaal,... ), 
psychiatrische patiënten, enz … 

     Betaalbaar wonen: Sommige woongemeenschap-
pen streven in eerste instantie naar de betaalbaarheid 
van wonen voor iedereen. Uitgangspunt is de draagkracht 
van het individu of gezin waarbij de woonkost niet meer 
mag bedragen dan 1/3 van het netto inkomen. Afhan-

kelijk van de draagkracht van de groep kan men 
elkaar bvb. ondersteunen in onderlinge gunstige 
leningen. 

In functie van de blijvende betaalbaarheid van een 
woonst wordt er ook geëxperimenteerd met het 
bepalen van maximale doorverkoopprijzen (het 
afremmen van de speculatie), de coöperatieve als 
juridische vorm (CVBA), de Community Land Trust 
formule (CLT, waarbij de grond niet in eigendom is 
van de bewoners). 
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CLT, L’Espoir, Brussel
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Vinderhoute, eetzaal
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   Praktische voordelen

Gemeenschappelijke maaltijden betekenen tijdwinst. 
Je moet minder vaak koken als je een beurtrol instelt. Bij 
grote projecten (bvb. 20 gezinnen) hoeft elke volwass-
ene slechts 2 maal per maand te koken !  De tijdwinst die 
hierdoor ontstaat kan iedereen zich levendig inbeelden, 
vooral voor tweeverdieners, kinderrijke gezinnen en één-
oudergezinnen is dit erg welkom. 

Kinderopvang is veel gemakkelijker te regelen bij 
samenhuizers. Meestal is er wel een buur bereid om even 
op de kinderen te passen. Voor een boodschap kan je de 
kinderen zonder problemen achterlaten in het gemeen-
schappelijke deel of bij grotere projecten op een speel-
pleintje waar een buur een oogje in het zeil houdt. De 

babyfoon bij de buren achterlaten is ook een simpele op-
lossing. Een kinderdagverblijf kan gemakkelijk georgani-
seerd worden, aangezien meerdere kinderen aanwezig 
zijn in de buurt. De bewoners kunnen hiervoor beroep 
doen op externen. Een groot samenhuisproject kan in de 
gemeenschappelijke ruimtes kinderopvang en crèches 
voorzien. De druk van kinderen komt bij samenhuizen in 
mindere mate enkel bij de ouders te liggen.

Het delen van infrastructuur en middelen. Een aan-
tal projecten voorziet een gemeenschappelijke (soms 
professionele) keuken met ruimte voor familiefeesten 
e.d. Een gemeenschappelijke wasruimte, tuinhuis, speel-
ka-mer e.d.m. kan worden georganiseerd. In een werk-
plaats bewaart en benut men de gezamenlijk aangekochte 
toestellen. Samenhuizen biedt op vele vlakken opportu-
niteiten voor het delen van anders doorgaans betalende 
voorzieningen. 

Extra luxe-artikelen worden ook betaalbaar en krijgen 
een sociale basis. De aankoop of aanleg van een biljart-
tafel, zwemvijver, sauna, klimpark voor de kinderen, ... 
Het zijn zaken waar veel mensen van dromen, maar die 
voor individuele gezinnen vaak een te grote investering 
vragen. In gemeenschappelijke woonvormen kunnen 
de bewoners de financiële inspanningen bundelen voor 
dergelijke aankopen. 
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De Molen van Rotselaar, kinderopvang
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   Sociale voordelen

Antwoord op de individualisering van onze 
maatschappij. Het ontwerp van samenhuizingsprojecten 
is erop gericht spontane ontmoetingen te realiseren en 
gemeenschappelijke voorzieningen te stimuleren. 
Gemeenschappelijk wonen geeft daarbij het respect voor 
de individuele privacy niet op. Precies om die reden kan 
dit samenhuizen een duurzaam antwoord bieden op de 
sociale problemen van de hedendaagse huisvesting. Je 
vindt er de samenhang en de ‘band tussen dorpsbewo-
ners’ terug. 
Solidariteit, samenwerking, steun in alle vormen, ... 
ontwikkelen zich gemakkelijker organisch bij gemeen-
schappelijk wonen.

Een divers, intergenerationeel sociaal weefsel 
wordt gecreëerd als je er voor kiest om in je project 
mensen op te nemen van verschillende leeftijden, met 
diverse achtergronden en professionele activiteiten. 
Doorheen het gezamenlijke beheer en de spontane ont-
moetingen gaan al deze individuen op natuurlijke wijze 
met elkaar om. 
Voorts vinden kinderen gemakkelijker speelkameraadjes, 
en net zoals de volwassenen leren ze veel van meerdere 
mensen. Door de diversiteit in beroepen en hobby’s zijn 
verschillende talenten aanwezig. 

Samen huizen biedt een omgeving waar een spontane 
uitwisseling ontstaat van deze kennis, vaardigheden en 
expertise. 

Betrokkenheid met de buitenwereld. Hoewel het 
gevaar bestaat dat samenhuizende groepen een wereldje 
op zich gaan vormen, blijkt het omgekeerde waar. Vaak 
betekenen samenhuizers een stimulus voor extra acti-
viteiten in het gebouw of in de buurt. De gedeelde ruimte 
kan daarbij gebruikt worden als clubhuis of ontmoetings-
huis voor bijvoorbeeld een kaartavond, een muzikaal op-
treden, een filmclub, een buurtfeest, enz. 
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Cohousing La Grande Cense, trouwfeest
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Respect voor gemeenschappelijke voorzieningen. 
De bewoners beheren gezamenlijke de gemeenschap-
pelijke ruimtes en voorzieningen zoals een ontmoetings-
ruimte, een keuken, eventueel een hobbykamer, een 
tuin, andere buitenruimtes. Doorheen deze samenwerk-
ing en verantwoordelijkheid leren zij respect opbrengen 
voor gedeelde en publieke voorzieningen. 
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bewoners kan leiden tot een ommekeer in de prioriteiten 
die een mens zich stelt. 
Hoewel het individu tot zijn recht kan komen in een 
samenhuizingsproject, wordt even goed belang gehecht 
aan de groep. Dit kan leiden tot een toegenomen aan-
dacht voor het welvaren van anderen met wie men zich 
van dichtbij of van ver verbonden mee voelt. 

Democratie van binnenuit. De leden staan in voor de 
financiering en het management van het project en gaan 
hierbij democratisch te werk, het liefst via beslissingen in 
consensus (zie p.48). Het aanleren van vergadermeth-
oden en overlegtechnieken creëert één van de funda-
menten voor wat democratie betekent. 

Zelfontwikkeling. Via participatie, diverse verant-
woordelijkheden en leidersrollen in een  woongemeensc-
hap kunnen individuen zichzelf ontwikkelen en realiseren. 
Ook kinderen kunnen hierdoor reeds vroeg een stevig 
zelfbewustzijn ontwikkelen en beter leren met anderen 
rekening te houden en er mee om te gaan.

Veiligheid. Het veiligheidsgevoel hangt veel meer af 
van het kennen van zijn buren, dan van sloten en muren. 
Samenhuizen kan een veiligheidsgevoel terugbrengen 
dat vroeger in de kleinere dorpen bestond. Cohousing Kortrijk, werkvergadering
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Minder druk op de partnerrelatie. De groep biedt een 
sociaal opvangnet voor allerhande spanningen die vaak 
enkel in een partnerrelatie worden gebufferd. Ook door 
praktische oplossingen neemt samenhuizen druk weg 
van een huwelijk of gezin. 

Ouder worden kan perfect in een woongemeenschap. 
Er bestaat een sociaal weefsel waardoor mensen langer 
zelfstandig in hun woning kunnen blijven. In plaats van 
ouderen af te zonderen in instellingen, kunnen mensen 

ouder worden in een levendige buurt en gemeenschap. 

Transparantie en volledige informatie maken integraal 
deel uit van een samenhuistraject. Beslissingen worden 
voornamelijk bij consensus genomen. Elk lid heeft een 
evenwaardige toegang tot informatie en draagt een even 
grote verantwoordelijkheid voor de genomen beslissin-
gen. Dit bevordert de capaciteiten tot verantwoord bur-
gerschap en overleg. Het maakt bvb. dat in geval van 
conflicten de kans op escalatie verkleint. 
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   Economische voordelen

Kostenbesparing. Bij grotere projecten kunnen de kos-
ten uitgespaard worden van een externe projectontwik-
kelaar. De toekomstige bewoners werken zelf het project 
en het concept uit. Ook het werven van nieuwe leden 
gebeurt door de initiatiefnemers zelf, hierdoor de mar-
ketingkost reducerend. 
Bij projecten in eigendom zullen de kopers die goed in-
gelicht zijn over kosten en mogelijke besparingen gemak-
kelijker kiezen voor ecologische en duurzame oplossin-
gen (bvb. efficiënte energie) met een hogere investering 
bij de start. 

Efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. 
De toegang tot gedeelde ruimtes, zoals gastenkamers, 
kinderspeeltuin, vergaderruimte, sportveld, ... verkleint 
de nood aan oppervlakte in de individuele woningen. Ook 
het niet afscheiden van de tuinen zorgt voor een veel 
efficiënter gebruik van de buitenruimte. 

De nood aan materieel bezit vermindert door de toe-
gang tot gedeelde voorzieningen zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van het leven. Het ligt in de natuur van 
gemeenschappelijk wonen om regelingen te voorzien 
voor het delen van computers, printers, kampeermateri-
aal, wasmachines, sportmateriaal, werktuigen, een aan-

hangwagen, een grasmaaier, ... 
In diverse woongemeenschappen gaan groepjes van 
mensen nog verder en kopen samen een auto, vakantie-
huis of zelfs een boot aan. 
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Hergebruik van klein materiaal. Ook dit kan je ge-
makkelijker organiseren. Alleen al een aantal kosten 
i.v.m. de kinderen kunnen bvb. door meerderen gedeeld 
worden, zoals de baby-uitzet, fietsjes, schoenen, speel-
goed, schoolboeken, e.d.m. Sommige groepen hebben 
permanent een heus ‘tweedehandswinkeltje’ of ‘weg-
geef-kast’ met boeken, kleding, huishoudgerief, enz…

Het thuiswerken vermindert de noodzaak van ver-
plaatsingen. Sociale isolatie – een argument dat vaak 
gebruikt wordt tegen thuiswerk – is niet van toepassing 
voor woongemeenschappen. In buitenlandse projecten 
wordt meer en meer een gedeelde ‘kantoorruimte’ voor-
zien. 

Vastgoedwaarde. In buitenlandse projecten leert de 
markt dat individuele woonruimte in eigendom een uit-
stekende herverkoopwaarde bezit. Mensen houden in 
hun besteding rekening met de toegevoegde levens-
kwaliteit en de voordelen van gemeenschappelijke voor-
zieningen. 

Samen aankopen. Door het participeren aan gezamen-
lijke maaltijden, kan de kost per maaltijd dalen. Gezamenlijk
ingrediënten aankopen levert immers schaalvoordelen 
op. Eventueel kunnen ook andere goederen gezamenlijk 
worden aangekocht.

   Ecologische motieven

Milieuvriendelijk gedrag wordt gestimuleerd door so-
ciale interactie. Onderzoek toonde aan dat wederzijdse 
beïnvloeding, uitwisseling, samenwerking en ondersteu-
ning leiden tot meer milieuvriendelijk gedrag in samen-
wonende en op elkaar betrokken groepen. 

Efficiënter gebruik van de ruimte. Samenhuizen biedt 
de mogelijkheid om compacter te wonen, zonder daar-
bij toegevingen te doen op het vlak van open ruimte 
(voor publiek, voor de natuur), en zonder in te boeten 
op wooncomfort. 
Groepen kunnen er voor zorgen op wandelafstand van 
openbaar vervoer en andere openbare diensten te wonen. 
Grotere gemeenschappen in het buitenland hebben een 
extra bushalte onderhandeld.
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Cohousing ‘La Grande Cense’, zonnepanelen
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Alternatieve transportmogelijkheden. Dankzij een 
ruime opslagruimte voor fietsen en vlottere mogelijk-
heden tot het organiseren van carpooling en car sharing, 
vertonen samenhuizers een verminderd gebruik van de 
wagen. 

Eigen groenten- en kruidentuintjes, of zelfs een 
boomgaard kunnen aangelegd en samen onderhouden 
worden, wat meteen toegang geeft tot vers, goedkoop 
(en eventueel biologisch) voedsel. 

Bewaren van groene zone. Woongemeenschappen 
slagen er vaak in om de stukjes natuur op hun site in 
grote mate te bewaren. 
Daar waar klassieke verkavelingen de volledige opper-
vlakte bebouwen doordat de bewoning verspreid wordt 
over de site, concentreren samenhuisbuurten vaak de 
woongelegenheid in één hoek van de site. Daarbij kan 
bijvoorbeeld het groen dat aanwezig is bewaard blijven, 
kan er aangeplant worden of kan een biotoop op natuurli-
jke wijze zijn gang gaan. 

Efficient afval- en recyclagewaterbeheer. Door de 
schaalvoordelen kunnen een aantal gemeenschappelijke 
recyclage-initiatieven ontstaan: composteren van groen-
afval, mini-containerpark, ... 

Waterbeheer. Het gezamenlijk verzamelen van regen-
water kan het watergebruik verminderen. Aandacht voor 
compact ruimtegebruik en de juiste materialen betekent 
een voordeel voor de permeabiliteit van het oppervlak. 

Efficiënt energiebeheer en alternatieve energiebron-
nen. Diverse samenhuisprojecten hebben aangetoond 
dat de kosten-batenanalyse van alternatieve energie 
positief wordt. Het gebruik van zonne-energie en wind-
energie (naast goede isolatie) werd in meerdere projec-
ten toegepast. Door het dichter inrichten of bouwen van 
de units en het delen van muren vermindert eveneens de 
vraag naar energie. 

Duurzame materialen. Bij de aankoop van bouwma-
terialen kan gekozen worden voor milieuvriendelijker 
opties. De eventuele hogere kost wordt gecompenseerd 
door schaalvoordelen en volumekortingen. 
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Cohousing La Grande Cense, opruim

Aandachtspunten en knelpunten
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   Knelpunten

Alleen maar voordelen, dat bestaat natuurlijk niet, er zit-
ten bij gemeenschappelijk wonen ook wel wat angeltjes 
onder het gras. 

Het grootste probleem is het feit dat er tot nu toe geen 
wettelijke gronden zijn waarop gemeenschappelijk 
wonen zich kan beroepen, er bestaat zelfs geen definitie 
voor. Dat veroorzaakt veel onduidelijkheid, onzekerheid 
m.b.t. diverse wet- en regelgeving en het toepassen van 
‘à la carte’ oplossingen. 

Daarnaast is de drempel naar samen huizen voor mensen 
met een lager inkomen voorlopig nog (te) hoog. 
Dit geldt in het bijzonder voor cohousing en co-wonen, 
waar meestal nog moet gewerkt worden met eigendoms-
formule omwille van de noodzakelijke prefinanciering 
door de initiatiefnemers. Er bestaan onvoldoende huur-
mogelijkheden binnen bestaande en nieuwe cohousing-
projecten. Voor huisdelen (woongroepen) geldt deze 
drempel minder. 

De mogelijkheden om binnen de sociale huisvesting ook 
cohousing of andere vormen van samen huizen te or-
ganiseren ontbreken vooralsnog, terwijl dit in sommige 
andere omringende landen een hoge vlucht neemt. 

   Politieke aandacht

Hoewel, er komt ook wel wat beweging in het politieke 
landschap en op het terrein. Enkele tekens hiervan:

In het najaar van 2015 werd de resolutie “Faciliteren 
van nieuwe woonvormen” goedgekeurd door het 
Vlaams Parlement. 
De Brusselse overheid wil vanaf 2017 een samenhuis-
label in voeren. 
In Turnhout voert een sociale huisvestingsmaatschap-
pij een experiment rond het implementeren van ge-
meenschappelijk wonen in haar werking. 
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(foto: vlaamsparlement.be)
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   Sociaal statuut van de samenhuizer

Voor wat het sociaal statuut betreft zijn er bij de types 
cohousing en co-wonen projecten  weinig tot geen pro-
blemen, gezien er uitgegaan wordt van zelfstandig func-
tionerende units gecombineerd met gedeelde voorzie-
ningen in een groter geheel. 

Maar bij gemeenschapshuizen en woongroepen ligt dit 
helemaal anders. In deze situaties kunnen er voor som-
mige uitkeringsgerechtigden ernstige financiële gevolgen 
ontstaan. De bewoners leven hier effectief onder één dak 
en delen in min of meerdere mate ruimtes en voorzienin-
gen. Daardoor riskeren zij aanzien te worden als ‘samen-
wonenden’ / ’gezin’, ook als dit niet overeenstemt met 
de dagelijkse realiteit. Zo kunnen zij hun uitkering zien 
verminderen of wegvallen. 
Deze problemen kunnen zich voordoen bij werkloosheid, 
leefloon, ziekte of invaliditeit.

 Meer informatie hierover vind je in de studie 
 Huisdelen (2015) gefinancierd door de provincie 
 Antwerpen. 

 Een overzicht van mogelijke aandachtspunten en  
 knelpunten vind je uitgebreid terug in de 
 Samenhuizen Knelpuntennota (zie website). 
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Nieuwe knelpunten, nuanceringen en praktijkvoorbeelden 
ter onderbouwing mag je ons steeds signaleren.

(foto: Kenniscentrum Woonzorg Brussel)
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   Samenhuizen vzw: speerpunten

Samenhuizen vzw wil vooral werk maken van volgende 
drie speerpunten:
 

een definitie voor gemeenschappelijk wonen in 
de Vlaamse Wooncode. Een definitie zou lokale over-
heden en andere sociale actoren een houvast bieden 
bij de realisatie van woongemeenschappen,

het statuut van bewoner in een gemeenschappelijk 
wonen project. Mensen zouden niet langer bestraft 
mogen worden in hun sociaal statuut (alleenstaande 
- samenwonende) indien ze bewust kiezen voor ge-
meenschappelijk wonen. 

de mogelijkheid om gemeenschappelijk wonen ook te 
realiseren binnen de sociale huisvesting omwille 
van de sociale meerwaarde en het versterken van de 
sociale cohesie in het algemeen. 
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Kennis maken met samen huizen
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Je interesse is gewekt? 
Je hebt al enig idee waarover het gaat? 

OK! Maar hoe verder nu? 
Wat kiezen? 
Hoe begin je er aan? 

Hieronder vind je tips en aanwijzingen voor wie de 
mogelijkheden van gemeenschappelijk wonen beter wil 
leren kennen, en voor wie er dan eventueel verder iets 
mee wil doen. 

   Zelfreflectie ... 

Misschien pikte je iets op via kranten, tijdschriften, radio 
of TV, via websites en sociale media, vrienden of ken-
nisen, … en wil je verder op onderzoek.

Sta even stil bij jezelf. Het vraagt soms wat tijd om helder 
te krijgen wat je verlangt van je woonsituatie, en dat 
is zeker het geval als het gaat over gemeenschappelijk 
wonen als bijzondere woonvorm. In de westerse landen 
is er interesse bij 25 à 32 % van de bevolking.

Ben je er niet helemaal zeker van of gemeenschappeli-
jk wonen iets voor jou is? Een kleine vragenlijst kan je 
misschien op weg helpen. (zie kader hiernaast)

         Beantwoord onderstaande vragen met ja of nee: 

Vermijd je het om uitleg of advies te vragen?

Voel je je dikwijls misbegrepen?

Voel je je onder druk staan als iemand je een plezier heeft 

gedaan? 

Kijk je voortdurend of ieders inbreng gelijk is?

Word je oprecht boos uit frustratie als anderen hun werk 

niet doen?

Weet je meestal wat het beste is voor de andere?

Communiceer je gemakkelijker per mail dan via persoonlijk 

contact?

Denk je dat mensen die de regels niet volgen gedwongen 

moeten/kunnen worden om dat toch te doen?

Vind je het moeilijk om je persoonlijke noden en individuele 

voorkeuren onder woorden te brengen?

Vind je het moeilijk om “nee” te zeggen wanneer iemand 

je om een gunst vraagt die je een heleboel stress zou ople-

veren?

Vind je andere mensen soms overdreven sociaal?

Zou je eerder aan iemand anders vragen om de buur aan te 

spreken over een probleem dan het zelf te doen?

Ben je geneigd om andermans problemen, van velerlei 

aard, te helpen oplossen?

Als je op veel van deze vragen “ja” antwoordt, bestaat er 
een kans dat je je in een gemeenschappelijk wonen pro-
ject dikwijls ongemakkelijk, boos, niet gehoord of gene-
geerd voelt. Het is dan misschien aangewezen in eerste 
instantie als huurder in een gemeenschappelijk wonen 
project te stappen en pas na een testfase aan te kopen. 
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   Informatie vinden 

Info-momenten

Samenhuizen organiseert regelmatig info-momenten 
in heel Vlaanderen. Je krijgt er algemene info, het ABC 
van Samenhuizen, of meer specifieke informatie rond 
een bepaald thema “centen en documenten”, “juridische 
structuren”, “doelgroepen”,... op de website vind je altijd 
een overzicht van de geplande info-momenten. 

Regiokernen

Samenhuizen werkt met “regiokernen”, dat zijn lokale 
antennes van de organisatie die, net als de organisatie, 
informatie en advies geven maar dan lokaal geënt. Zo is 
er op dit ogenblik een regiokern in Brugge, Gent, Mechel-
en, en is er één in de maak in Limburg en Turnhout. 

Regiokernen ontstaan op initiatief van vrijwillige 
medewerkers die het belangrijk vinden dat het thema in 
hun regio de ruimte krijgt om te ontwikkelen. 
Ze organiseren zich en nemen contact met Samenhui-
zen. Van zodra ze drie vrijwilligers hebben en voldoen 
aan enkele voorwaarden, erkent Samenhuizen vzw de 
groep als regiokernen en ontstaat er een samenwerking 
en uitwisseling. 

Initiatiefgroepen

Naast Samenhuizen en de regiokernen geven ook de 
initiatiefgroepen regelmatig infomomenten. Dat zijn op-
startende groepen in verschillende stadia van ontwikke-
ling met een specifiek concept en soms al een plek. Die 
zijn meer gericht op hun specifieke vragen en noden, 
maar geven ook altijd informatie rond het opstarten van 
een project, het vinden van een site, het samenstellen 
van een groep, ... 
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   Bezoek aan bestaande projecten

Bestaande en bewoonde projecten openen regelmatig, 
of op bepaalde gelegenheden (vb. Ecobouwers weekend, 
Molenfeesten, Open Monumentendag, Dag van de Archi-
tectuur, ...) hun deuren voor het grote publiek. Het is 
interessant om even de sfeer te gaan proeven en te zien 
hoe mensen zich in het dagelijkse leven organiseren.

Eén keer per jaar organiseert Samenhuizen de “Open 
Dag Samenhuizen”, die ook internationaal weerklank 
vindt. Tientallen bestaande projecten openen dan hun 
deuren tijdens een volledig weekend, zodat bezoekers 
de gelegenheid hebben om kennis te maken met ver-
schillende woonprojecten. 

Hieronder vind je enkele tips die nuttig kunnen zijn bij 
het bezoeken van bestaande projecten gemeenschap-
pelijk wonen. 

Enkele tips bij bezoek aan bewoonde projecten: 

 Denk er aan, je komt in de woonruimte van deze

      mensen, en dat geldt zowel voor de privé woningen als 

      voor de gemeenschappelijke delen.

 Wees attent en respectvol voor de regels en verwach- 

      tingen van de bewoners (bvb. wel of niet schoenen uit

      doen bij het betreden van de woonruimte, roken of niet)

 Ga verder, ga binnen waar je uitgenodigd wordt, 

      of vraag of je verder mag gaan of binnen mag.

 Maak foto’s, maar vraag wel toestemming en 

      informeer je onder welke voorwaarden dit kan (bvb foto’s 

      van personen, kinderen, van een privé interieur, …)

 Stel gerust vragen, er zijn geen domme vragen

 Als je iets waardeert, zeg dat maar tegen de gastheer

 Keur je iets af, breng dit niet zomaar, stel eventueel 

      een vraag, bespreek dit zo nodig later met je reisgenoten 

 Denk vooraf na over welke informatie je uit je bezoek  

      wil halen zodat je meer gericht kan kijken of vragen 

Geniet van de bezoeken !
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   Aansluiten bij een bestaand project 

Als je voelt en ervan overtuigd bent dat samen huizen 
iets voor jou is, kan je verder op zoek gaan. 

Hou altijd rekening met je diepste wensen: 
kies je voor een bepaalde regio?  
stad of platteland? 
een bepaald type project? 
een groter of eerder klein project? 
...?

Als je jouw lijstje met voorkeuren kent, kan je ofwel ini-
tiatiefgroepen opzoeken die daaraan beantwoorden of-
wel zelf een initiatief nemen. 

Via de zoekertjes van www.samenhuizen.be vind je altijd 
een lijst van opstartende initiatieven. 
Bij deze initiatieven kan je je meestal rechtstreeks aan-
melden voor een info-moment of een eerste contact. 

Als je kennismaakt met een bestaand of een opstartend 
project ga je door verschillende fasen: 

je krijgt informatie over het concept, de onderliggende  
basisideeën en de concrete woonvorm
je maakt kennis met de mensen die al betrokken zijn 

bij het project (en “klikt” dit een beetje?) 
je wordt ergens onderwerp van selectie (want het moet 
niet alleen voor jou klikken, maar ook wederzijds) 
er volgt een vraag tot aansluiting bij de groep (met 
een minimaal financieel engagement)  
je gaat verdere engagementen aan in de opbouw van 
het project 

   Opstarten van een initiatief 

Elke woongemeenschap die wordt opgestart is anders, 
maar iedereen doorloopt wel een aantal fases: 
    je moet een pand of site vinden, 
    een groep mede-bewoners verzamelen 
    en samen een visie ontwikkelen “Wat willen wij precies 
met deze woongemeenschap ?” 

Op de volgende pagina’s vind je een schema met een 
overzicht van de nodige stappen.
Dit schema is toepasselijk voor grotere projecten van 
co-wonen en cohousing, voor woongroepen verloopt de 
opstart eenvoudiger.
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In de werkboeken “cohousing en co-wonen” en “woongroepen” 
wordt hier verder op ingegaan. (zie www.samenhuizen.be)
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   Waarden, visie en missie

Wanneer je zover bent om aan te sluiten bij een opstar-
tende woongemeenschap, of zelf een intiatiefgroep op te 
richten, begint het grote werk: samen met de toekom-
stige mede-bewoners een visie ontwikkelen. 

Een visie geeft aan welke (gedeelde) onderliggende 
waarden de groepsleden belangrijk vinden en welke al-
gemene woonvisie daaran verbonden is. Deze beginselen 
kunnen een weerslag vinden in een geschreven charter.
Het drukt een toekomstbeeld uit waarin alle deelne-
mers zich kunnen vinden, stroomlijnt de inspanningen 
i.f.v. dat toekomstbeeld, is een referentiepunt in tijden 
van verwarring of onenigheid, het inspireert de groep en 
geeft aan welke engagementen de groepsleden hierbij 
aangaan. 

Over welke waarden hebben we het ?  Dat kan bvb. gaan 
over duurzaamheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, soli-
dariteit, dienstverlening, toegankelijkheid, ... 

Het opstellen van een charter is een belangrijk element 
in de ontwikkeling van een woongemeenschap, en soms 
ook wel een moeilijke oefening. Het op papier zetten van 
waarden en woonconcept in een visie maakt immers dui-
delijk wat belangrijk is voor de woongemeenschap en 
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wat niet of minder belangrijk. Het is dan ook aangeraden 
om deze oefening in de allerprilste beginfase van het 
woonproject te doen, ook al is de groep nog niet voltal-
lig. Het is ook mogelijk dat een kerngroep van bewoners 
een coherente visie ontwikkelt, waarna nieuwe deelne-
mers zich aan deze bestaande visie spiegelen (“kan ik 
me hierin vinden ?”). 

Er zijn tools die het opmaken van een visie kunnen onder-
steunen, zie www.samenhuizen.be/wiki

De visie wordt naderhand concreet gemaakt in doelen, 
je gaat omschrijven op welke manier je je visie als groep 
zal realiseren, welke stappen je zal ondernemen om de 

visie levend te maken. Bvb. als solidariteit een gedeelde 
waarde is in de woongemeenschap, kan je de vraag stel-
len: “op welke manier gaan we dat concretiseren?”  
De doelen worden daarna uitgewerkt in een strategie 
waarbij het antwoord op de vragen “hoe”, “waar” en 
“wanneer” gegeven wordt. Aan de doelen worden dus 
een tijdspad en budgetten gekoppeld.

Aansluitend bij de visie, doelen en strategie moet de 
groep ook uitmaken hoe ze zich zullen organiseren (in 
werkgroepen? met gradaties van lidmaatschap? ...), op 
welke manier ze tot beslissingen zullen komen (consen-
sus ? meerderheid van stemmen ?), wie met welke to-
pics verder gaat, enz ... 
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   Over consensus

De meeste woongemeenschappen streven naar het ne-
men van beslissingen bij consensus. Consensus betekent 
niet eenstemmigheid, maar wel het zoeken van een op-
lossing waar eenieder zich kan mee verzoenen. 

Als je een consensus kan bereiken heeft dit dikwijls een 
positief effect op de relaties binnen de groep: vertrou-
wen, samenwerking en wederzijds respect krijgen een 
boost.

Het vraagt kennis van de methodes en enige oefening 
om als groep met deze aanpak van besluitvorming te 
kunnen werken.

Effecten van consensus:

Samen tot een beslissing komen geeft ruimte aan alle 
ideeën en verplicht jezelf om ruimer te denken.

Beslissingen die in consensus worden genomen, 
worden ook gedragen door de groep.

Consensus verkleint het risico dat een minderheid een 
be-slissing aanvoelt als opgedrongen.
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Bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijk wonen 
project zijn zeer veel diverse partijen betrokken. Naast de 
professionals (vastgoed, juridisch, financieel, bouwteam) 
en vastgoedontwikkelaars in de private woonmarkt kun-
nen de overheid (lokaal, provinciaal of Vlaams), sociale 
bouwmaatschappijen of intercommunales faciliteren en 
ondersteunen. Centraal staan uiteraard de bewoners. 
We overlopen de spelers, suggereren hoe ze een (meer) 
actieve rol kunnen spelen en laten ons inspireren door 
buitenlandse voorbeelden. 

   Overheden op verschillende niveaus 

Diverse overheden kom je op je weg tegen. 

gemeente, stad

De gemeente of de stad heeft een belangrijke positie 
voor wat betreft het realiseren van een project gemeen-
schappelijk wonen. 
Een gemeente of stad heeft de taak om voorschriften 
te doen naleven op het vlak van ruimtelijke ordening 
en erfgoed, wonen en welzijn, diensten en het dagelijks 
samen leven in de wijken. Ze kan je informeren en soms 
bijstaan in de noodzakelijke stappen bij een ontwikkel-
ings- en bouwtraject en de zaken waarmee je rekening 
moet houden, namelijk de gegevens rond een beoogde 

site, de geldende wet- en regelgeving, administratieve 
vereisten, termijnen, enz … Ze kan gronden aanbieden, 
zelf (woon)projecten ontwikkelen, regisseren of verlaten 
gebouwen en gronden voor woonprojecten aanbieden. 

De voorbije jaren kregen steden en gemeenten meer 
bevoegdheden op vlak van de ruimtelijke ordening van 
hun grondgebied. Ze hebben samen met het Ruimtelijk 
Structuurplan de middelen om hun beleid op een door-
dachte en consequente manier uit te bouwen met kennis 
van de lokale sociale en economische situatie en de be-
hoeften van de bevolking. Ze treden ook op als coördina-
tor van de lokale huisvestingsactoren op het grondgebied 
en dragen de eindverantwoordelijkheid voor het lokale 
woonbeleid. Steden en gemeenten zijn daarom belang-
rijke partners voor samenhuis-initiatieven. 

OCMW, Intercommunale, ...

OCMW’s, actief in de welzijnssector, zouden een partner 
kunnen zijn als je project een sociale dimensie heeft ; ze 
bieden vaak woningen aan voor bijzondere doelgroepen 
(o.m. senioren). 
Op de woonmarkt spelen verder, naast private bouw-
heren en ontwikkelaars, ook publieke en semi-publieke 
instellingen mee zoals intercommunales die bouwgron-
den ontwikkelen en aanbieden.
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De sociale huisvesrtingsmaatschappijen verhuren en 
verkopen aan gezinnen met een lager inkomen, of bie-
den ook sociale kavels aan. 

Sommige lokale besturen gaan actief aan de slag met 
het idee en zoeken, al dan niet met ondersteuning van 
Samenhuizen, hoe ze op een bepaalde site een woonge-
meenschap kunnen toelaten. 

Jouw contact met de lokale overheid

Hoe overtuig je de lokale overheden van je project ? 

Daar is geen éénduidig antwoord op maar er zijn, 
ongeacht het type project dat je wil realiseren, een aan-
tal stappen die interessant blijken. 

Contacteer de diensten Ruimtelijke Ordening (RO) en 
pols naar hun houding t.a.v. dergelijke projecten, 
Presenteer je project aan de ambtenaar RO, de stads-
architect of de schepen belast met RO.  
In de mondelinge of schriftelijke voorstelling geef je 
inzicht in het klassiek (ver)bouwdossier, maar ook 
uitleg over de meerwaarden van dergelijk project: 
ecologisch, sociaal, cultureel, architecturaal,...
Nodig de dienst RO of de stadsarchitect uit voor een 
kennismaking met de groep en de locatie (site of 
pand). 
Op die manier kan de dienst RO het enthousiasme 
van de groep aan den lijve ondervinden. Maak van die 
gelegenheid gebruik om ook de (toekomstige) buren 
uit  te nodigen. 
Dit vermijdt al wat mysterie rond het project en kan in 
een later stadium een positieve houding van de buurt 
t.o.v. het project opleveren. 
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Cohousing, Stoer Huus, bouwaanvraag
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Stel voor aan de dienst RO/Stedenbouw dat zij andere 
projecten bezoeken, zodat ze kunnen kennis maken 
met de structuur van dergelijk project maar niet enkel 
dat, ook met het samenleven in concreto. 
Als er nog twijfel heerst, breng de dienst RO/Steden-
bouw in contact met een andere gemeente/stad waar 
al een project gemeenschappelijk wonen bestaat, zo-
dat zij zich kunnen informeren bij collega’s. 

Ook huurders kunnen geconfronteerd worden met 
vooroordelen en twijfels vanwege huisbazen tegenover 
mensen die “geen echt gezin” vormen. 
Het komt erop aan mogelijke misverstanden en voor-
oordelen actief uit de weg te helpen. 

Provinciale, Vlaamse en Federale Overheid 

Op hoger niveau zijn er de provincies en de Vlaamse 
regering of administratie die vooral een rol spelen als 
beleidsmaker en regelgever. 
Zij zorgen voor het uittekenen van structuur en regule-
ring en voor de toepassing er van in het dagelijks leven, 
maar ook op lange termijn moeten ze de ambities en 
vernieuwingen strategisch aansturen. 

Het federaal niveau heeft impact op de regelgeving rond 
fiscaliteit en sociale zekerheid. 
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(foto: invlaanderen.be)

(foto: jan loeman, woonwoord, vmsw)

Senioren Thuis, De Ideale Woning

Samenhuizen Charter, Stad Mechelen 
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   GW Groepsbegeleiders

De laatste jaren is een nieuw ‘beroep’ zich aan het 
ontwikkelen, namelijk dat van ‘gemeenschappelijk 
wonen groepsbegeleider’, soms ook ‘cohousing coach’ 
genoemd. 
Mogelijke begeleidingstaken van een GW groepsbe-
geleider kunnen zich bevinden op het vlak van de groeps-
organisatie, de groepsdynamiek, de projectbegeleiding 
en de bouwfase. 

Naarmate de eigen beroepsdeskundigheid van de be-
geleider en de aanwezige kennis en vaardigheden in de 
groep moet op bepaalde externe professionals meer of 
minder beroep worden gedaan.
Meestal staan zij in voor een deel van deze taken, maar 
leggen zich vooral toe op hulp bij de groepsorganisatie 
en bij de ontwikkeling van het project. 
Een overzicht van groepsbegeleiders die je kan consul-
teren vind je op de Samenhuizen website.

   Projectontwikkelaars

De concurrentie op de private vastgoedmarkt is groot 
waardoor de initiatiefnemers van “groepswonen” vaak in 
de kou blijven staan. Een zekere coalitie aangaan met 
een projectontwikkelaar of beroep doen op hun assis-

tentie in grotere woonprojecten zou men kunnen over-
wegen. 
Private initiatieven, zo ook gemeenschappelijk wonen, 
kunnen geen aanspraak maken op financiële middelen 
waardoor lage inkomens vaak uit de boot vallen.
Het inschakelen van een ontwikkelaar die investeert in 
de bescheiden koopwoningen zou een uitkomst kunnen 
bieden. Deze heeft vaak een grote expertise die nuttig 
is voor kandidaat-samenhuizers. Voorwaarde is wel dat 
de ontwikkelaar zich inleeft in het gedachtengoed, geen 
hoge winsten najaagt en dat er een efficiënte en transpa-
rante samenwerking mogelijk is met de groep. 
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groepsbegeleiding
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   Architecten

Afhankelijk van de aard van het project (omvang, co-
housing of woongroep, ....) kan de architect voor diverse 
opdrachten ingeschakeld worden. 

Site:
advies geven bij zoeken en evalueren van een site; bij 
extra onderzoeken (opmeting,  stabiliteit, …)
architecturale haalbaarheidsstudie 

Ontwerp: 
begeleiden bij opstellen van programma van eisen 
benaderde kostenraming
begeleiden van het groepsgewijs ontwerpen (voor 
siteplan, gemeenschappelijke delen en tot op zekere 
hoogte privé-woonsten)
uitwerken van het ruimtelijk ontwerp: schetsen, 
voorontwerp, evt. maquette, definitief ontwerp 
technische adviezen (elektriciteit, water, verwarming, 
isolatie, …)

Bouw of verbouwing: 
hulp bij indienen van aanvraag tot stedenbouwkundig 
attest en/of stedenbouwkundige vergunning
informatie over bestaande subsidies, over andere ad-
mini-stratieve stappen 

opstellen van meetstaten en lastenboek (technische 
gedetailleerde omschrijving)
advies bij bestuderen van de offertes door aannemers 
en andere vakmensen, selectie van de aannemer(s)  
gedetailleerde kostenraming
bewaking van het vooropgestelde budget
begeleiden en evt. vertegenwoordigen van de groep in 
het bouwteam
werfopvolging: bewaking van de kwaliteit van technis-
che uitvoering, van de termijnen 
advies bij de oplevering van de werken
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Cohousing La Grande Cense, werfvergadering
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   Andere experten

Makelaar

Bij de eerste stappen kan een vastgoed makelaar helpen 
bij het vinden van een site of gebouw, of bij de onder-
handeling met de eigenaar. 

Notaris, jurist

Voor grote of complexe projecten, en deze met aankoop 
en collectieve bouw is een notaris de adviseur bij uitstek. 
Hij is een gespecialiseerd jurist die als neutrale persoon 
optreedt. 
De notaris kan de groep bijstaan bij het opstellen van 
onderlinge akkoorden tussen de bewoners of akten, en 
voor convenanten en samenwerking met derden, or-
ganisaties of instanties. Dit is belangrijk want degelijk 
opgestelde afspraken zorgen ervoor dat alles in goede 
banen wordt geleid. 
We verwijzen naar de bestaande projecten om hun aktes 
en contracten als voorbeeld te raadplegen. Het kan je al 
een eind op weg helpen. 

Een jurist kan nodig zijn om contracten met vb. archi-
tecten en aannemers op te stellen, of in het geval van 
geschillen met derden en jammer genoeg soms intern. 
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Financieel adviseur

Voor projecten met een belangrijke financiële investering 
is het goed om in een vroege fase een financieel adviseur 
aan te spreken. En van zodra er consistente sommen 
circuleren of een rechtsvorm wordt opgericht, kan min-
stens een boekhouder een grote hulp betekenen. 

Bouwteam

Het bouwteam bevat, naast de bouwheer/woongroep, 
een architect en de aannemer(s), de veiligheidscoördi-

nator en eventueel technische adviseurs. Ze worden ge-
selecteerd door de bewoners. Voor de aannemer gebeurt 
dit doorgaans met advies van de architect. De ervaring 
van het bouwteam met groepsprocessen is cruciaal. In 
Denemarken, Duitsland, Ca-nada en de VS zijn er archi-
tectenbureaus die zich specialiseren als begeleiders van 
collectieve bouwgroepen. Soms hebben zij experts voor 
projectontwikkeling in dienst, soms werken zij samen met 
een gespecialiseerde bouwpromotor of adviesbureau. 
Ook Nederland heeft adviesbureaus met een ruimte ex-
pertise in het begeleiden van bouwgroepen of zoals het 
daar heet ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. 

Verenigingen, organisaties

Tenslotte, enkele belangenorganisaties kunnen heel wat 
know-how bieden (zie: Meer informatie, p.60-61). 

Koepelorganisaties zoals Samenhuizen vzw in Vlaanderen 
en Habitat & Participation in Wallonië zijn de informatie-
kanalen bij uitstek. 
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Last but not least: de pioniers in gemeenschappelijk 

wonen kunnen als echte ervaringsdeskundigen inge-

schakeld worden voor kennisuitwisseling. Ga hen be-

zoeken !  Ga eventueel tijdelijk “proefwonen” ! 

De Kaasdroger, verbouwing
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Hieronder vind je een aantal organisaties bij wie je infor-
matie vindt of die je kunnen helpen in je zoektocht: 

   In eigen land

SAMENHUIZEN vzw 

Platform, informatiebaken, koepel en ondersteuning voor alle 

vormen van gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen 

‣  http://www.samenhuizen.be 

ABBEYFIELD

Ondersteuning opstart van kleine senioren-cohousing  

‣  http://www.abbeyfield.be 

ENTER

Toegankelijkheid wonen  

‣  http://www.entervzw.be/ 

GIPSO

Ondersteuning opstart woongroepen mindervaliden  

‣  http://www.gipso.be/ 

HABITAT & PARTICIPATION (H&P)

Franstalige tegenhanger van Samenhuizen vzw 

‣  http://www.habitat-groupe.be/ 

KENNISCENTRUM WOONZORG BRUSSEL

Info over alle soorten woonzorg voor de Brusselse regio  

‣  http://www.woonzorgbrussel.be/   
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Het team van Samenhuizen vzw
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PLATFORM WONEN VAN OUDEREN

Platform wonen van ouderen ‘De Zilveren Sleutel’ 

‣  http://www.pwo.be/  

   Buitenland 

FEDERATIE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN (NL)

Koepelorganisatie GW ; lijst van woongemeenschappen 

‣  http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/   

LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN (NL) 

Vereniging projecten en starters gemeenschappelik wonen  

‣  http://www.lvcw.nl/       

HABITAT PARTICIPATIF - COORDIN’ACTION (F)

Koepel van verenigingen GW in Frankrijk 

‣  http://www.habitatparticipatif.net/

KOLLEKTIVHUS NU (S)

Koepelorganisatie GW Zweden  

‣  http://www.kollektivhus.nu/english/index_eng.html  

COHOUSING NETWORK (UK)

Koepel, platform, netwerk voor cohousing  

‣  http://cohousing.org.uk/

FORUM GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN (D)

Forum, netwerk en vraagbaak GW voor Duitsland

‣  http://www.fgw-ev.de/

KOMPETENZNETZWERK WOHNEN (D)

Informatie en kennisbank over GW van ouderen 

‣  http://www.kompetenznetzwerk-wohnen.de/

WOHNPROJEKTE PORTAL (D)             

Informatieve site door Stichting Trias ; Lijst projekten

‣  http://www.wohnprojekte-portal.de/

COHOUSING ASSOCIATION (USA)

Koepelorganisatie rond cohousing  

‣  http://www.cohousing.org

INTENTIONAL COMMUNITIES (W)

Wereldwijde organisatie rond alle types GW  

‣  http://www.ic.org/  

   Start- en intiatiefgroepen bij ons

Een overzicht van bestaande start- en initiatiefgroepen 

vind je op de website van Samenhuizen:

   Samenhuizen zoekertjes

Wil je een zoekertje plaatsen 

of een aanbiedingen raadplegen : 
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http://www.samenhuizen.be/initiatief-en-startgroepen

http://www.samenhuizen.net/web/ 



62

Sa
m
en

hu
iz
en

 s
ta
r
tg
id
s 
- 

AB
C Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan deze publicatie is 
besteed is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of on-
juist of inmiddels achterhaald is. Samenhuizen vzw is niet 
aansprakelijk voor schade of verlies die zou voortvloeien 
uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
deze Samenhuizen Startgids. Het is de explicite verant-
woordelijkheid van elke initiatiefnemer de informatie te 
laten verifiëren door experten. 

Gelieve Samenhuizen vzw te informeren over fouten, cor-
recties of aanvullingen.

Copyleft

Deze publicatie heeft een internationale Creative Commons 
licentie, meer bepaald de zogenaamde CC BY-SA 4.0. 
In mensentaal betekent dit dat je vrij bent om dit materiaal 
te kopiëren en verspreiden in welke vorm dan ook. Je mag 
het ook herwerken of erop verder bouwen. 

Volgende voorwaarden moeten weliswaar vervuld zijn: 
Samenhuizen vzw moet een voldoende duidelijke naams-
vermelding krijgen als bron en indien van toepassing moet 
duidelijk zijn waar er welke aanpassingen zijn gemaakt. 
Indien je het materiaal herwerkt of erop verder bouwt 
moet dat werk opnieuw met deze licentie worden ver-
spreid zonder bijkomende beperkingen. 

Deze toelichting vervangt niet de volledige licentie. Deze 
vind je via creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Gelieve Samenhuizen vzw op de hoogte brengen van het 
gebruik en het herwerken van onze informatie in nieuwe 
uitgaven. 
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