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  Verantwoording

Deze gids wil het ruime publiek informeren en meer zicht 
geven op de verschillende facetten van de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijk wonen project, meer specifiek over de 
opbouw van een cohousing of co-wonen project.

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 start-
en en tot een goed einde te brengen. Voor een kleine groep die 
samen een huis willen huren valt het nog mee: een adverten-
tie 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 de voelbare nood aan informatie 
besloot Samenhuizen vzw deze “Startgids Cohousing” op te 
stellen waarin informatie gebundeld zit die je als startende 
groep kan gebruiken. 

vzw Samenhuizen brengt in 2015 drie gidsen uit 

      Startgids Cohousing: 
 voor cohousing en co-wonen (individuele woningen,  
 meestal kopen; vaak bouwen; soms grote projecten) 
       Startgids Woongroepen: 
 voor mensen die een  woongroep willen opstarten  
 (gegroepeerd kamer wonen, meestal huur) 
        Samenhuizen intro: 
 met informatie die voor beide woontypes geldt en een  
 algemene introductie biedt.

Het zou kunnen dat je jezelf en je situatie niet in elk hoofd-
stuk van deze publicatie 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 spe-
cifieke context, eigen aan elk project. 
En ook nog dit: deze startgids werd bij elkaar geschreven 
door toegewijde vrijwilligers, herwerkt door de Samen-
huizen medewerkers en in de mate van het mogelijke 
nagelezen door specialisten. Informatie kan soms achter-
haald zijn. Laat dus niet na om gevoelige informatie die 
je nodig hebt voor je project te laten bevestigen door de 
vakmensen die je daarin kunnen bijstaan. 
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   Cohousing en Co-wonen

In deze gids vind je informatie voor de woontypes die zich 
op één site bevinden. De woonunits functioneren volle-
dig autonoom maar een variërend aantal functies worden 
gedeeld. 

Co-wonen: 
iedere bewoner heeft een eigen “unit” met naast slaap- en 
woonkamer ook een keuken en badkamer. Daarnaast zijn 
er op projectniveau een aantal voorzieningen zoals een 
bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers, ontspannings-
ruimte, 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/eetkamer (ook andere functies) samen gebruikt 
worden. 

Cohousing: 
sterk gelijkend 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. Dit type wonen vind je veelvuldig 
terug in Denemarken, Zweden en de US. 

   Samenhuizen vzw

Samenhuizen vzw werd opgericht in 2000. Tien jaar lang 
was het een vrijwilligersbeweging van mensen die als be-
woners of toekomstige 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 2014 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 stelt de beweging zich 
tot doel: 

“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 vorming 
van beleid dat actief gemeenschappelijk wonen ondersteunt 
en stimuleert.”

Inleiding
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Hiertoe zal de VZW onder meer volgende activiteiten 
ontwikkelen: 
      informatie ter beschikking te stellen aan belang- 
 stellenden en initiatiefgroepen;
      het verhogen van de toegankelijkheid en betaalbaar- 
 heid van initiatieven van gemeenschappelijk wonen; 
      het behartigen van de belangen van opgeleverde 
 projecten;
      het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikke- 
 ling op het gebied van huisvesting;
      het mogelijk maken en bevorderen van informatie- 
  en ervaringsuitwisseling;
      sensibilisering, vorming en het verzamelen, ontwik- 
 kelen en ter beschikking stellen van relevante kennis.”

Een greep uit de activiteiten van Samenhuizen vzw:   
      organiseren van vormings- en informatiesessies, 
      de organisatie van de jaarlijkse Open Dag Samen- 
 huizen, 
      presentaties geven tijdens studiedagen, lobbying  
 bij de (lokale) overheden, 
      informatie-uitwisseling tussen projecten stimuleren, 
      aanwezig zijn op woonbeurzen, 
      opstellen en opvolgen van de knelpuntennota... 

Naast de acties en campagnes zijn er voor een ruim publiek 
o.a. de website, de Facebook pagina, de nieuwsbrief, een 
aantal brochures en publicaties, …  
De infotheek beschikt over een ruim aantal boeken over 
het thema en kan geconsulteerd worden op afspraak. 

Samenhuizen vzw werkt sinds enkele jaren met regio- 
kernen, dit zijn meestal spontaan gegroeide lokale werkin-
gen van vrijwilligers die het gemeenschappelijk wonen 
gedachtengoed willen promoten in een specifieke lokale 
context. Daartoe organiseren ze info-avonden en uitwis-
seling, engageren ze het lokaal beleid, gaan op zoek naar 
sites,… 

Meer informatie en een overzicht van de bestaande  
regiokernen vind je op www.samenhuizen.be

   
Wonen met meer-waarde
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   Drie pijlers

Tijdens het groeiproces van een gemeenschappelijk wonen 
project ben je op veel vlakken actief. Je bent bezig met 
een groep, een visie, een gebouw of site, het ruimtelijk 
ontwerp, een juridische en financiële structuur, de interne 
en externe communicatie, de organisatie en het overzien 
van het hele ontwikkelingsproces,... 
Maar in de allereerste beginfase moet je vooral duidelijk-
heid krijgen rond drie grote pijlers: de groep, een visie en 
een site. Het zijn de bouwstenen van een gemeenschap-
pelijk wonen project. 

Waarover hebben we het dan precies ?

Groep
startgroep samenstellen, algemene beslissingsmechanis-
men afspreken, elkaar leren kennen, de sociale samen-
hang onderhouden (door vergaderingen, werkbezoeken, 
feestjes, weekends,...), de moed er in houden, de groep 
uitbreiden wanneer nodig,...

Visie 
een akkoord bereiken over de doelen, de regio, de in-
planting stad of platteland, huren of kopen, grootte van 
het project, mate van gemeenschappelijkheid, financiële 
verwachtingen, speciale accenten, ... 

Site
de regio afbakenen, wensen expliciteren, een concrete 
site zoeken (gebouw, terrein,..) en vastleggen (optie, en 
dan kopen, huren of erfpacht), reglementering nagaan 
(ruimtelijke ordening, vormen van kopen, huurcontracten,...)

   Hoe vind ik een start-/initiatiefgroep 

Met een beetje geluk vind je in je regio een opstartende 
groep of zelfs een groep die al verder staat in zijn ontwik-
kelingsproces. Het kan nuttig zijn om met zo’n groep con-
tact te nemen, ook als uiteindelijk blijkt dat je er niet mee 
in zee zal gaan. Een bestaande groep heeft vaak al een 
werksysteem opgezet, heeft eventueel contacten met de 
lokale overheden, houdt een lijst bij van mogelijk geïnter-
esseerden in de regio of van nuttige adressen en misschien 
onderzocht ze zelfs als een aantal geschikte sites. Dit alles 
kan al een basis vormen voor jouw verdere initiatieven. 
Het initiatief om een project op te starten komt meestal 
van één persoon of enkele vrienden die het idee leren ken-
nen, erdoor geboeid raken, die misschien al langer met 
het idee rond liepen,... Er wordt eerst over gemijmerd 
en gepraat, misschien komt er al een gebouw of site in 
aanmerking, maar op een zeker ogenblik besluit men 
om een gemeenschappelijk wonen project op te starten.  
Dan heb je een groep nodig. 

De aanloop
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Hoe begin je daar nu aan? Een aantal tips. 
Ga na wie in je streek reeds interesse betoonde.
Samenhuizen vzw kan je eventueel in contact brengen 
met mensen die via één of andere weg interesse be-
toonden voor gemeenschappelijk wonen. Ook al zitten er 
slechts enkele contacten tussen uit de regio waar je een 
groep wil opzetten, het is een begin. 

Kies jouw formule voor een eerste presentatie.
Dit kan een powerpoint presentatie worden, een filmpje, 
een los gesprek, een lezing met vragenuurtje, .. of wat 
dan ook. Het gaat er om dat je algemene informatie biedt 
en meer duiding over het woonproject dat je voor ogen 
hebt. De sfeer moet aangenaam zijn en uitnodigen tot 
deelname. Zorg ervoor dat de belangstellenden zelf ook 
kunnen vertellen over hun wensen en ideeën. 

Het is interessant om allerhande documentatie bij de hand 
te hebben, of zelfs kopieën ter beschikking te stellen.  
Zo nemen de bezoekers iets tastbaars mee naar huis, 
kunnen hun indrukken laten bezinken en toetsen aan 
een tekst, en ze hebben meteen je gegevens bij de hand 
als ze verder willen deelnemen. 

Maak publiciteit voor je presentatie.
Zorg liefst voor een ruime bekendmaking zodat je eerste 
presentatie veel volk bij elkaar brengt. Hiervan blijft er 

toch maar een een kleine groep actieve deelnemers over. 
Ook deze groep kan nog versmallen of opsplitsen wanneer 
je doelstellingen nog duidelijker afgelijnd geraken. Wees 
dus vooral niet bang om groot te beginnen. En wees erop 
voorbereid dat er heel wat verloop komt in de groep.  
Dit is onvermijdelijk. 

Hoe kan je jouw initiatief bekend maken: 
Om te beginnen kan je het nieuws verspreiden via     
vrienden, die op hun beurt hun kennissenkring kunnen 
aanspreken. Voor woonprojecten van enige omvang    
zal dit zeker niet volstaan.
Sociale media bieden heel wat mogelijkheden om je     
ideeën, wensen en plannen  te verspreiden. Verder  
kan je via het web informatie vinden die je keuzes  
verder richten. Je kan ook op zoek gaan naar andere     
gelijkgestemden of bestaande initiatieven die over 
eenstemmen met je beoogde concept en in de regio   
van je keuze. 
Bekendmaking in lokale nieuwsbrieven en kranten, 
ook in nieuwsbrieven van scholen of bedrijven waar 
je toegang toe hebt (bvb. Streekkrant, cultuurkrant, 
gemeenteberichten, schoolkrant, …)
Leg foldertjes en hang affiches in het cultureel centrum, 
de bibliotheek, de school, lokale winkels, supermarkten, 
cafés, de kerk, … 
Tracht in de media te komen: de Streekkrant, lokale 
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of regionale radiozenders, regionale televisie, tijdschriften, 
kranten, … bewerk elk contact met de media dat je hebt. 
Focus op kanalen die het publiek aantrekken dat je voor 
ogen hebt.  
Enkele voorbeelden: heeft je project een ecologis-
che insteek? Zoek dan mensen via Natuurpunt, Velt, 
de Voedselteams,... Start je met een seniorengroep?  
Contacteer de plaatselijke seniorenvereniging, gespe-
cialiseerde magazines, enz … 
Praat erover met al wie je tegenkomt, ook als zijzelf 
niet geïnteresseerd zijn kunnen ze het nieuws verder 
vertellen.
Maak een internet blog en geef mensen de gelegenheid 
om meer informatie te bekomen op aanvraag, ontwerp 
een “aanmeldingsformulier”, beschrijf de financiële 
verwachtingen, toon foto’s van de initiatiefnemers en 
maak de website (als die er al is) bekend,...
Via www.samenhuizen.be voor informatie en xxx  
www.samenhuizen.net, het zoekertjesplatform. 

Een eerste kennismaking
Een eerste ontmoeting houd je best bij iemand thuis, om-
wille van de gezelligheid. Tenzij je natuurlijk heel veel volk 
verwacht en een grotere ruimte nodig hebt. Je kan voor 
de sfeer beter dichter bij elkaar zitten in een bescheiden 
ruimte, dan in een hoekje van een grote zaal op een kluitje 

te zitten. Als je veel volk verwacht kan je naamkaartjes 
voorzien voor de groepsleden.
Stel jezelf en de eventuele andere initiatiefnemers voor, 
geef ook tijd en gelegenheid voor informele kennismaking  
in een pauze of achteraf. Voor een goed onthaal voorzie 
je drankjes en een knabbel. Zorg, indien nodig, voor 
een duidelijke bewegwijzering. Zorg eventueel ook voor 
kinderopvang. Laat de bediening van apparaten (bvb. 
koffiezet) over aan een extra persoon. Neem foto’s, want 
als je project verder vlot komt, dan is dit een “historisch” 
moment. 
Vraag mailadressen, eventueel telefoon en postadres van de 
aanwezigen (bvb. bij het binnenkomen), ook van diegenen 
die niet direct meedoen, zij kunnen geïnteresseerd zijn 
en later besluiten om in te stappen. In dit stadium zoek 
je vooral mensen die zich actief willen inzetten voor het 
opstarten van een project. 
Vertel hoe ver het project staat. Deel duidelijk mee hoe 
mensen zich kunnen opgeven als belangstellende of als 
deelnemer, en vergeet zeker niet te vertellen wat de eerst-
volgende stap(pen) zijn.

De aanloop
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Opvolging
De eerste paar bijeenkomsten of werkvergaderingen 
kunnen gedragen worden door de initiatiefnemer(s).  
Er moeten uitnodigingen, herinneringen verstuurd worden, 
vergaderagenda’s opgesteld, verslagen geschreven en 
rondgedeeld, adressenlijsten bijgehouden, kinderopvang 
georganiseerd, koffie en koekjes voorzien,...
Verdeel de taken echter zo vlug mogelijk onder meerdere 
groepsleden, zodat ieders betrokkenheid groeit en het 
proces echt gedragen wordt door de groep. 
Houd je groep ook open voor nieuwe deelnemers, houd 
rekening met enig verloop. Het is best mogelijk dat je 
regelmatig nog kennismakingspresentaties zult moeten 
organiseren. 

De grootte van de startgroep
De groep die door een eerste kennismaking ontstaat, kan 
vrij groot zijn, wat discussie zeer moeilijk maakt als er 
nog geen basisparameters afgesproken zijn. Een kleine 
startgroep daarentegen is informeler, maar ook minder 
efficiënt en heel wat veeleisender voor de verschillende 
individuen. Het beste is te werken met een kerngroep van  
zo’n vijf tot twintig mensen die de algemene doelstellingen  
bepalen, een site kiest en financiële verwachtingen vastlegt.  
Soms wordt er bewust voor gekozen om met een kleine 
groep te werken, niet enkel omwille van de onzekerheid 
rond het concept of de site, maar bvb. ook omwille van 

de groepsdynamiek of van efficiëntie in een moeilijke fase 
waar snelle beslissingen noodzakelijk zijn. 

Vertrekken vanuit een koepelorganisatie
Het initiatief tot kennismakingsbijeenkomsten kan ook ko-
men vanuit een Samenhuizen Regio-Kern of een andere 
ondersteunende organisatie (zoals bvb. Abbeyfield) die 
als informatiebron dient en waaruit zich dan verschillende 
groepen kunnen ontwikkelen, elk met hun eigen specifieke 
doelstellingen, regio, prijsklasse … 
De rol van de ondersteunende organisatie is contact houden 
met deze aparte groepen en informatie doorspelen. 
Het initiatief kan ook komen vanuit een lokale overheid of 
een ontwikkelaar (architect, bedrijf, …). In die gevallen is 
het belangrijk om duidelijk te maken welke mate van par-
ticipatie de toekomstige bewoners zullen hebben. 
Raadpleeg de website van Samenhuizen vzw om te zien 
welke activiteiten en initiatieven aangeboden worden. 

De aanloop
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   De grondvesten

Doelstellingen en verwachtingen
Als er een vaste startgroep gevormd is, zal men meer in 
detail gaan overleggen over doelstellingen en verwach-
tingen zoals:

de grootte van het project (aantal bewoners en units)
de regio (bvb. Oost-Vlaanderen, Zuid-West Brabant, 
stad Antwerpen, Hageland, Genk en omstreken,...)
de inplanting: stad, platteland, voorstad, vlot bereikbaar 
met het openbaar vervoer, groen, dichtbij scholen, …
welk type woongemeenschap: 
cohousing, co-wonen, woongroep, enz … (graad van ge-
meenschappelijkheid) – Een overzicht van de typologieën 
vind je in de “Samenhuizen intro” gids.
mate van participatie tijdens de ontwikkeling: 
je kan het hele proces zelf organiseren, of werken met 
een projectontwikkelaar, je kan ook met een non-profit 
huisvestingsmaatschappij in zee gaan (zie verder) 
financiële verwachtingen:  
ruwe schatting van de reeds beschikbare middelen, 
van de kostprijs, de nodige individuele bijdragen, 
wanneer moeten deze middelen beschikbaar zijn,...
termijn waarbinnen je dit project wil realiseren: wil je 
binnen enkele maanden een stek vinden, denk je eraan 
binnen nu en drie jaar te gaan samenhuizen of maakt 

het niet veel uit. Dit zijn erg verschillende uitgangspunten 
en in een projectgroep mag het ritme van de deelnemers 
niet te ver uit elkaar liggen. 
samenstelling van de bewonersgroep: 
senioren, gezinnen, jongvolwassenen, alleenstaanden, 
intergenerationeel, geen criteria, ... 
duur van het engagement: 
voor hoe lang engageren de groepsleden zich om samen 
te wonen. Een samenwoonst met tijdelijk karakter kan 
soms evolueren naar een gemeenschap met duurzamer 
engagement.
bijzondere accenten: 
ecologische aspecten (ecodorp), sociaal engagement, 
zelfvoorzienend, mantelzorg, bepaalde leeftijdsgroep …
concrete formule: 
huren, kopen, bouwen, verbouwen
juridische structuur: zie verder
de sociale verwachtingen verdienen ook aandacht. 
Het gaat om minder concrete dingen zoals ondersteuning, 
solidariteit, gezelschap, aanwezigheid, openheid, tolerantie, 
aanvaarding, zorg… 
Een gemeenschap kan er voor kiezen om deze zorg op 
het niveau te houden van een goed nabuurschap, of 
om bovendien formeel mantelzorg op zich te nemen 
voor bvb. bejaarden of mensen met een beperking. 
En tenslotte: wat kan je NIET verwachten. 
Maak dit voor jezelf zo duidelijk mogelijk en deel het 
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helder mee. Dit is beter dan later teleurgesteld te zijn 
in onuitgesproken wensen. 
De uitwisseling over doelstellingen en verwachtingen 
kan enkele maanden duren en geeft de deelnemers de 
gelegenheid elkaar te leren kennen. Het is zeer belangrijk
dat de doelstellingen duidelijk geformuleerd worden, 
niet enkel voor de leden van de groep zelf, maar het 
maakt het ook gemakkelijker om nieuwe leden aan te 
werven en het geeft de startgroep een duidelijk profiel 
waardoor men overtuiging en vertrouwen uitstraalt 
naar buitenstaanders. 

Leden 
In deze eerste fase van groepsvorming is er meestal veel 
komen en gaan van mensen. Naarmate er meer geld bij 
betrokken raakt en een site gekozen wordt, zal de groep 
stabiliseren. Nieuwe leden kunnen nieuwe perspectieven 
en vaardigheden aanbrengen en ook wel hernieuwd enthou-
siasme, maar anderzijds kan het storend zijn dat reeds 
genomen beslissingen opnieuw in vraag worden gesteld. 
De manier waarop de nieuwe leden aangeworven en 
georiënteerd worden, heeft een grote invloed op de efficiënte 
werking van de groep. Door regelmatig onthaalmomenten 
te voorzien, kan men informatie geven over de geschiedenis 
van de groep en welke beslissingen reeds vastliggen en 
welke nog open staan voor discussie. Een ledenlijst kan 
een duidelijk beeld geven van de financiële capaciteiten 
van de groep. 
Er bestaan ook verschillende niveaus van lidmaatschap 
(bvb. enkel wie volledig betaalt heeft stemrecht en kan 
een veto stellen). Als er mensen vertrekken, kan het inter-
essant zijn hun reden te vragen omdat zij vaak problemen 
zien die de rest van de groep nog niet heeft geuit of gezien 
en die het overwegen waard zijn. 
Denk eraan dat de mensen met wie je een eerste initia-
tiefgroep vormt niet steeds diegenen zullen zijn met wie 
je uiteindelijk gaat samenwonen. 
Een gemeenschap opstarten is meestal een lang proces, 
er zijn vaak afvallers en nieuwkomers en de groep kan 
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van samenstelling veranderen in de loop van zijn bestaan, 
vooral in het begin. Er zijn gemeenschappelijk wonen 
projecten waarbij geen van de oorspronkelijke leden nog 
aan de bewoning deelnam. Er moet dan ook een goede 
regeling voorzien worden (juridisch en financieel) voor 
mensen die er in de loop van het proces uitstappen. 
Men kan zich afvragen of het niet makkelijker is om met 
een groep vrienden een project op te starten, zodat men 
niet eerst zoveel tijd nodig heeft om elkaar te leren kennen. 
Dit kan echter ook nadelen inhouden: er kunnen onder-
weg relatieproblemen optreden en onder vrienden is het 
dikwijls moeilijker om overeen te komen qua timing en 
locatie. Soms worden nieuwe leden afgeschrikt door zo’n 
hechte groep. 

Beslissingen
Bij het nemen van beslissingen wordt vaak voor een systeem 
van consensus gekozen. Dit vraagt veel meer tijd en in-
spanning dan stemmen, maar bij stemmen is er altijd een 
minderheid die niet akkoord gaat waardoor er verdeeldheid 
kan ontstaan in de groep. Als iedereen de kans heeft gehad 
om zijn mening te uiten en als door discussie een oplos- 
sing kan gevonden worden, dan zal deze achteraf ook veel 
beter nagevolgd worden. 
Je kan ook je “consent” geven, dit betekent: “ik ben het 
er niet helemaal mee eens, maar ik heb er geen bezwaar 
tegen”. Een lid kan na het doorlopen van compromispo-

gingen nog steeds weigeren om in te stemmen met een 
consensusvoorstel en dus eigenlijk het proces blokkeren. 
Als er geen andere uitweg meer is, blijft de mogelijkheid 
toch via een meerderheid te beslissen. 
Als mensen elkaar meer beginnen te vertrouwen en/of 
als de externe situatie snelle actie noodzakelijk maakt, 
zal men makkelijker toegevingen doen en zal het proces 
sneller verlopen. 
Het is goed een evenwicht in te stellen tussen enerzijds 
vaste basisafspraken die het traject verder richting geven 
en anderzijds onderwerpen waar nieuw aansluitende leden 
mee kunnen vorm aan blijven geven. Daarbovenop zullen 
de omstandigheden in de voortgang van het project er 
stelselmatig voor zorgen dat sommige keuzes onherroepelijk 
worden. 

Vergaderingen
Vorm en ritme van bijeenkomen spreek je best ook in 
een vroeg stadium af. Omdat vergaderingen een belangrijk 
werkinstrument zijn van elke groep of organisatie, en omdat
de kwaliteit ervan het gehele proces (positief) kan beïn-
vloeden, besteden we er een apart hoofdstuk aan. 
In de algemene “Samenhuizen intro” gids vind je enkele 
richtlijnen en tips die je toestaan vlotter en prettiger te 
vergaderen. 

 

De aanloop
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   Structureren van het proces

Als de ideeën van een groep meer en meer vorm beginnen 
te krijgen, worden leden plots overspoeld met heel wat  
taken waar ze tegelijkertijd aandacht aan moeten besteden. 
Men heeft vaak geen idee welke de verschillende te nemen 
stappen zijn en men beseft meestal niet hoeveel tijd dit 
vergt. Het is daarom belangrijk om een overzicht te houden 
over het gehele proces. 
Hierbij moet men vaak een evenwicht zoeken tussen 
mensen die productgericht denken, die zo snel en efficiënt 
mogelijk het hele proces willen doorlopen naar een concreet 
resultaat; en daartegenover diegenen die procesgericht 
denken, zij maken graag tijd om elkaar beter te leren kennen 
en willen beslissingen laten rijpen. Beide benaderingen 
zijn belangrijk en het is zaak een werkbaar evenwicht te 
vinden. 

Werkgroepen
Het werk toevertrouwen aan werkgroepen is een efficiënte 
werkwijze die veel toegepast wordt.  Men kan werkgroepen 
oprichten die zich bezig houden met bvb.:

communicatie en bekendmaking
zoeken van een site
idmaatschap en registratie
financiële aspecten
wettelijke aspecten
administratieve en juridische aspecten
coördinatie, secretariat 
sociale activiteiten, feestjes
… 

Deze werkgroepen werken elk afzonderlijk, maar zijn 
onderling van elkaar afhankelijk. Meestal wordt van ieder 
actief lid verwacht dat hij/zij zich bij een werkgroep 
aansluit en aanwezig is op de algemene vergadering. 

Lidmaatschap
elke groep bepaalt zelf zijn manier van organiseren en 
beheren. Het is belangrijk te weten wie en onder welke 
voorwaarden men deel uitmaakt van de groep.
Er worden initiële overeenkomsten vastgelegd bij het lid-
maatschap. Deze zijn wettelijk niet bindend, maar vormen 
wel een basisdocument als leden financieel in het project 
gaan investeren.

De aanloop
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Voorbeeld van een initiële overeenkomst:
 

                      
                          AANSLUITINGSAKKOORD  

Doel van de groep
De ondergetekende leden vormen de groep ‘Samenhuizing 

XXXXXXXX’. Het doel van de groep is het opzetten van een 

(nieuwbouw) gemeenschappelijk wonen project door het aan-

trekken en op de hoogte brengen van nieuwe leden, het vastleg-

gen van een geschikte locatie, het aantrekken van professionelen, 

het uitwerken van een juridisch kader voor de werking van het 

project, en het concreet realiseren ervan.

Lidmaatschap
Er zijn twee vormen van lidmaatschap : 

als lid van de pilootgroep of als gewoon lid. Men wordt lid van 

‘Samenhuizing XXXXXXXX’ door het ‘Aansluitings-akkoord’ te 

ondertekenen en de startbijdrage te betalen. Nieuwe deelnemers 

kunnen dit engagement uitstellen tot op de derde opeenvolgende 

vergadering. 

Het lid zal de beginselen van het project respecteren zoals ver-

vat in het document ‘Basispunten’.

Soorten lidmaatschap
1. startgroep: Deze kern trekt het project op gang, beslist 

over de belangrijke opties en lijnen. Leden van de start 

groep komen naar de vergaderingen, en verontschuldigen 

zich als ze verhinderd zijn. Binnen de startgroep worden de 

taken verdeeld, elk lid engageert zich in 2 werkgroepen.

2. leden: Wie wil meedoen, maar onvoldoende tijd kan vrij-

maken, sluit zich aan als gewoon lid. Om ook deze mensen 

betrokken te houden bij de opstartfase, kunnen zij verga-

deringen bijwonen, maar zonder beslis-singsrecht.

3. geïnteresseerden: Personen die echt wel overwegen 

om in deze woongemeenschap te stappen, maar zich nu 

nog niet wensen te engageren, kunnen zich inschrijven als 

geïnteresseerden. 

Zij worden op de hoogte gehouden bij belangrijke ontwik-

kelingen van het project (vastleggen site; finaliseren van de 

plannen; starten bouwcontract ; ….).

Verslag
De verslagen van de besprekingen worden tegen de volgende 

vergadering bezorgd aan leden startgroep en gewone leden.

De aanloop
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Besluitvorming
Bij beslissingen streven we steeds naar consensus. 
Enkel om impasses op te lossen zal een formele stemming 
gebeuren (bij gewone meerderheid van de aanwezigen). Alle 
voorstellen en ontwerpen moeten grondig uitgepraat worden 
alvorens een besluit genomen wordt. Besluiten (als ze nog kunnen 
herroepen worden) kunnen enkel opnieuw ter bespreking worden 
gebracht op de volgende vergadering door (verontschuldigde) 
afwezige leden.

Financiële verplichtingen
De financiering van het project is de verantwoordelijkheid van 
elk lid. De leden van de startgroep en de gewone leden storten 
een startsom van (bvb) 125 € per toekomstige 
woonst op rek. xxx-xxxxxxx-xx van ‘Samenhuizing XXXXXXXX’. 
Daarna wordt bijgedragen in de lopende kosten (administratie, 
adviseurs, vooronderzoeken, …). 
Deze bijdragen worden later bij aankoop van een woonst in 
mindering gebracht. Als één van de leden zich terugtrekt uit 
het project worden hem de betalingen terugbetaald, behalve de 
eerste 125 €, en voor zover een nieuwe instappende kandidaat 
gevonden wordt. 
Bij eventuele ontbinding van de groep, wordt het teveel in kassa 
verdeeld onder de leden. 

Verdere stappen
Wanneer een terrein wordt verworven, of wanneer andere uit-
gaven nodig zijn, die grotere financiële bijdragen vergen, zal de 
groep de nodige verdere stappen ondernemen om het project 
tot een goed einde te brengen.

Voordelen
Door hun lidmaatschap (in de startgroep en als lid) reserveren 
leden een aangepaste woonst in het project. Leden van de 
startgroep genieten voorkeur (indien geen consensus) bij het 
uitkiezen van hun wooneenheid in volgorde van aansluiting, 
daarna geldt hetzelfde voor de leden.

      Ondergetekende,  naam
str, nr       postnr, plaats  
tel      e-mail  

sluit me aan  
 als lid, bij de startgroep  
 als lid en stort nu 125 € op rek. xxx-xxxxxxx-xx 
 van ‘Samenhuizing XXXXXXXX’.  
 wil vrijblijvend op de hoogte worden gehouden als 
 potentieel lid.

Datum en handtekening

De aanloop
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In- en uitstap
In bepaalde fasen is het nuttig om tijdelijk geen nieuwe 
leden aan te werven zodat de groep de tijd heeft om een 
vertrouwensband op te bouwen.
Maar het moet voor de leden steeds mogelijk zijn om de 
groep weer te verlaten (tenzij in een bouwfase met col-
lectief opdrachtgeverschap). Best worden ook hierrond 
op voorhand goede afspraken gemaakt, zeker indien 
er al meer vergaande financiële engagementen werden 
genomen. 

Haalbaarheidsstudie
Men kan best in een vroege fase reeds een schatting maken 
van de haalbaarheid van het project. Dit betekent onder 
meer het opstellen van een programma met de opeenvolging 
van verschillende fases. 
De tijdsduur zal enorm variëren afhankelijk van de capa-
citeiten van de groep en de houding van hun omgeving. 
Voor projecten met veel vernieuwende elementen kan dit 
wel zo’n vijf tot acht jaar duren tot realisatie maar door te 
leren uit voorafgaande ervaringen en een groter vertrouwen 
met het concept, en door een goede begeleiding kan dit 
zakken naar een drietal jaar. 

Stappenplan (tijdslijn)
Een stappenplan (of tijdslijn) is een schema waarop alle 
acties en gebeurtenissen overzichtelijk en chronologisch 

gerangschikt staan. Het opstellen ervan kan voorkomen 
dat de groep vast raakt. Hoe beter het plan gevolgd 
wordt, hoe sneller het proces vooruit zal gaan, hoe beter 
de leden dit kunnen nagaan en hoe minder verloop er zal 
optreden binnen de groep. 
De architect, die zicht heeft op wat er achtereenvolgens 
gedaan moet worden, wil vaak sneller vooruit terwijl de 
toekomstige bewoners eerst de verschillende stappen willen 
begrijpen en erover nadenken, en iedereen zoveel 
mogelijk mee nemen in de te nemen keuzes. Een te strak 
schema legt een druk op de groep waardoor ze sneller  
beslissingen zullen nemen maar er niet echt een tevreden  
gevoel aan over houden, een te open schema leidt langs 
de andere kant dan weer tot ellenlange discussies, tot 
frustraties en in sommige fasen tot geldverlies. Het 
programma moet in de loop van het proces regelmatig 
aangepast worden aan de ontwikkelingen. Beslissingen 
kunnen moeilijker zijn dan verwacht en ook factoren van 
buitenaf spelen een rol. 

Budget
Ook van het budget wordt er op voorhand een schatting 
gemaakt: niet enkel de constructie, maar de hele organi-
satie moet binnen bepaalde limieten gerealiseerd worden. 
Het budget houdt echter heel wat onzekerheden in en 
moet regelmatig herzien worden in functie van steeds 
beter gerichte informatie. 

De aanloop
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   Mate van participatie tijdens de ontwikkeling

Er zijn in theorie drie manieren om een project te ontwikkelen: 
door een groep zelf met behulp van raadgevers, met een 
projectontwikkelaar, of met een non-profit huisvestings-
maatschappij. 

De groep organiseert het zelf 
De groep kan het hele proces op zich nemen en zelf de 
verantwoordelijkheid dragen voor het zoeken naar een 
site, de financiering en het ontwerp tot en met de bouw. 
Meestal hebben ze hiervoor te weinig ervaring en worden 
raadgevers (financiële deskundige, architect, advocaat, 
ingenieur, groepsbegeleider…) ingehuurd om hen te helpen. 
Soms kan het gaan om iemand die zelf ook lid is van 
de groep. Dit lijkt een goedkope en makkelijke oplossing 
maar leidt vaak tot een dubbelzinnige positie. Tijdens het 
proces is het immers moeilijk om onpartijdig en objecties 
te blijven en op lange termijn kan men de schuld krijgen 
als er fouten werden gemaakt. 
Deze manier van werken vergt de meeste inspanningen 
en tijd van de toekomstige bewoners, maar ze behouden 
zelf de controle en het overzicht, en als alles goed verloopt 
houdt dit een besparing in. Door dit proces te doorlopen 
bouwt de groep zichzelf uit tot een hechte en stevige een-
heid, die zelf verantwoordelijkheid kan dragen voor haar 
woongemeenschap, zowel voor de menselijke aspecten 

als voor de praktische uitwerking ervan. 
Het is voor zelfontwikkelende woongemeenschappen nodig 
om zo precies mogelijk in te schatten welke kennis en 
vaardigheden er in  de groep aanwezig zijn, en in welke 
mate de tijd er voor kan worden vrij gemaakt.

De groep schakelt een projectontwikkelaar in
Een andere mogelijkheid bestaat erin samen te werken 
met een projectontwikkelaar (of bouwpromotor) die het 
zoeken naar een site, het selecteren van een architect en 
de constructie van de woningen op zich neemt. 
Er moet duidelijk worden afgesproken welke de taken en 
bevoegdheden zijn van deze projectontwikkelaar, en hoe 
het overleg met de initiatiefgroep zal geschieden. 
Het voordeel is dat het bouwproces nu veel sneller zal ver-
lopen, mensen moeten niet zoveel inspanningen leveren 
om het proces op gang te houden. De ontwikkelaar neemt 
ook het financiële risico op zich om de site en het ontwerp 
te financieren, zodat de bewoners pas later moeten investeren. 
De ontwikkelaar biedt ook het voordeel veel competitiever 
te zijn waar het aankomt op het verwerven van een site, 
zeker in stedelijk gebied waar men snel moet beslissen. 
Het nadeel is natuurlijk dat de groep een deel van zijn 
beslissingskracht verliest en een sterke structuur moet 
hebben om de onderlinge samenhang te behouden. Een 
projectontwikkelaar neemt meestal ook 15 à 20% winst 
(soms meer) op een dergelijke onderneming. 
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Het is bovendien nog maar recent dat ontwikkelaars ken-
nis maken met het concept en willen (en kunnen) werken 
met een groep. 

De groep stapt naar een non-profit huisvestings-
maatschappij
Bij de vorige werkwijze blijven de bewoners na de con-
structie zelf eigenaar van hun woning. Een groep zou 
echter ook kunnen onderhandelen met een non-profit  
huisvestingsmaatschappij die de eigendom bezit en de 
woningen verhuurt aan de bewoners. 
Het grootste voordeel daarvan is het feit dat met de hulp 
van regeringssubsidies goedkopere woningen gerealiseerd 
kunnen worden die voor een veel bredere bevolkingsgroep 
betaalbaar zijn. Het nadeel is dat tijdens het ontwikkelings- 
proces en ook bij het beheer achteraf de bewoners heel 
wat autonomie verliezen. Ook worden er om in aanmerk-
ing te komen voor subsidies, beperkingen opgelegd in 
verband met bewoners, kosten, oppervlakte en gemeen-
schappelijke voorzieningen. 

Deze derde werkwijze is, in tegenstelling tot bvb. Nederland, 
in ons land nog zo goed als onbestaande, maar enkele huis- 
vestingsmaatschappijen of andere sociale actoren tonen 
reeds belangstelling voor het thema. Mits er ruimte is voor 
een sterke participatie en respect voor de autonomie van 
de bewoners, zou dit een interessante aanvulling kunnen 

zijn op het beleid. De eerste pilootprojecten hieromtrent 
zijn in de maak.

Kiezen voor de mate van deelname
De bewoners moeten dus zelf ergens een keuze maken 
over de graad van betrokkenheid tot de verschillende  
aspecten van het proces. Grote beslissingen worden best 
door de groep zelf genomen, maar heel wat technische 
dingen kunnen even goed overgelaten worden aan raad-
gevers. 
In de beginfase zullen bewoners algemeen gezien zeer 
actief zijn, maar naarmate het proces de goede richting 
opgaat, kunnen ze meer controle afstaan. Door de toe-
nemende economische druk is men immers verplicht een 
strikte timing te volgen en groepsdiscussies vragen dan te 
veel tijd (en dus geld). 
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    Financiële mogelijkheden

Is gemeenschappelijk wonen per definitie goedkoper ? 
Het opzetten van een woonproject in gemeenschap is niet 
goedkoper dan bij andere woonvormen, hetgeen immers 
bespaard wordt door samen te (ver)bouwen en door de 
keuze voor kleinere individuele units, wordt uitgegeven 
aan gemeenschappelijke voorzieningen. 
Als men daarna samen woont, kan men wel goedkoper 
leven door met elkaar te delen en door de blijvende schaal-
voordelen van de gemeenschappelijke voorzieningen. 

Kosten bij aanvang
Van zodra je iets gaat organiseren komen er kosten. 
Postzegels, papier, prints, een zaaltje huren... 
kleine uitgaven worden snel teveel om door één persoon 
te worden gedragen. Het is nuttig om een systeem op te 
zetten om deze kosten te delen. 
Ook naar de toekomst toe is het interessant om een reserve 
op te bouwen. Er kan dus van bij aanvang al een maan-
delijkse bijdrage gevraagd worden om zo geleidelijk aan 
het kapitaal op te bouwen dat nodig is, of er kan een 
betalingsschijf gevraagd worden telkens als dat nodig is 
voor gemaakte kosten. 
Houd goed bij wat er wordt uitgegeven, en maak goede 
afspraken hoe deze kosten worden en zullen worden ge-
dragen. 

Budget
Zowel per individu als voor het geheel van de groep is het 
noodzakelijk vrij vroeg in het proces een idee te krijgen 
van het beschikbare budget. Wat kan je zelf besteden aan 
wonen? Wat kan je als groep samen leggen? Welke mate 
van solidariteit wil je inbouwen? In welke mate moet elke 
deelnemer kapitaalkrachtig zijn? 
(zie verder: verdeling van de financiële lasten)
Dit gaat over wat er op korte termijn kan betaald worden, 
en over wat er op langere termijn kan geleend worden. 
Voor het neerleggen van een huurwaarborg, of voor aankoop 
van een grond of een gebouw is het nodig dat er onmid-
dellijk een som kan vrij gemaakt worden. Ga na hoe groot 
de mogelijkheden zijn per individu en als groep.
Bij aankoop moeten registratierechten worden bepaald, 
soms kan men aanspraak maken op een lager registratie-
recht, een notaris zal hier de correcte informatie geven 
(zie www.notaris.be)

Leningen
Neem contact met enkele banken om hun leningsvoor-
waarden te kennen. Vraag meteen ook een aflossingstabel, 
met de exacte sommen die je zal moeten afbetalen. 
Een gouden regel is dat de maandelijkse aflossing van 
een woonst niet meer mag bedragen dan 1/3 van je netto 
inkomen. 

Juridische en financiële aspecten
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Een hypothecaire lening heeft een gunstig fiscaal effect, 
bereken ook de weerslag hiervan.
Een lening wordt vergezeld door een schuldsaldoverze-
kering, de juiste formule heeft ook weer een weerslag op 
de afbetalingen. Je bank zal ook hierover goede informatie 
kunnen geven. 
Ga ook na of je kan genieten van een tegemoetkoming 
van het Vlaams Gewest, de provincie of gemeente voor je 
lening en/of voor een verzekering tegen inkomensverlies. 
En misschien kan je een sociale lening aangaan. 

Om een lening aan te gaan voor de (ver)bouwkosten, zijn 
er verschillende mogelijkheden: 

Individuele lening: dan wordt elk gezin afzonderlijk 
beoordeeld. Het voordeel is dat men leningen op maat 
kan aangaan.
Algemene lening: hier wordt de groep als geheel gekwa-
lificeerd, lagere inkomens worden zo gecompenseerd 
door hogere zodat een grotere variëteit aan inkomens-
klassen mogelijk wordt. Banken zijn echter niet vertrouwd 
hiermee en bieden minder interessante voorwaarden 
en weinig keuzemogelijkheden. Een mogelijke formule 
houdt in dat elk lid financieel verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor zijn proportie van de eventuele 
schulden van de vennootschap. Als men kan aantonen 
dat de woningen uitverkocht zijn nog voordat er iets is 
gebouwd aan mensen die heel wat tijd en geld in het 

idee hebben gestoken, verhoogt in belangrijke mate de 
geloofwaardigheid van het concept bij de bank. 
Samenwerken met een non-profit huisvestingsmaat- 
schappij die de kosten op zich neemt, is ook een 
mogelijkheid als de groep onvoldoende middelen heeft 
om de aanloopfase te bekostigen, totdat een lening kan 
worden aangegaan. 

Verdeling van de financiële lasten 
Veel groepen kiezen ervoor om de bouw gemeenschappelijk 
te financieren tot op een bepaald afwerkingsniveau (bvb. 
ruwbouw, casco) zodat de prijs/m² voor alle wooneen-
heden hetzelfde is. Soms wordt daar een verdeelsleutel 
aan toegevoegd in functie van de aantrekkelijkheid van  
de ruimtes (oriëntatie, bereikbaarheid van de tuin, zonlicht...) 
of wordt er een correctie toegepast voor traphallen, 
ruimtes onder een schuin dak, geluidshinder… 
Voor wat betreft de gemeenschappelijke delen, kan de 
groep afspreken om de financiële last te verdelen volgens 
het gebruik, volgens de financiële draaglast (verregaande 
solidariteit en inkomensherverdeling), of in gelijke delen, 
of in een combinatie. De keuze hangt af van de mogelijk-
heden en van de ideologische keuze van de groep. 
Als er een verdeling wordt afgesproken volgens gebruik, 
dan speelt hierin vooral de oppervlakte van de privé-delen 
een rol met eventueel ook weer een verdeelsleutel.

Juridische en financiële aspecten
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  Juridische structuur tijdens de ontwikkeling

We kunnen drie fasen onderscheiden voor het vastleggen
van wettelijke overeenkomsten, waarbij de financiële betrok-
kenheid van leden telkens toeneemt. 

Fase 1: Initiële overeenkomst
Vooraleer men op zoek gaat naar een site wordt een 
initiële overeenkomst opgesteld. In sommige gevallen 
kan de site al door een startkern vastgelegd zijn (in optie 
of verworven). Hoe dan ook, in deze eerste overeenkomst 
staan best volgende elementen: 
    doelstellingen,

beslissingsprocedures,
methoden voor het aanwerven en beperken van      
nieuwe leden,
het innen van financiële bijdragen,  
de financiële verwachtingen naar de toekomst toe.

Het belang hiervan werd elders reeds vermeld (zie p. …), 
namelijk om duidelijkheid te creëren binnen de groep en 
naar nieuwe leden toe, en om vertrouwen en overtuigings- 
kracht te tonen aan derden. 
Financieel gezien gaat het in deze fase nog om kleine 
bedragen voor het betalen van administratieve en organisa-
torische taken. 

Fase 2: Vereniging of vennootschap
In een vroeg stadium van een omvangrijk project of bij 
een project met beperkte gedeelde financiële inbreng kan 
je eventueel, voordat een site vastgelegd werd, kiezen 
voor het oprichten van een vzw of coöperatieve vennoot-
schap voor de aanloopfase. 

Een vzw structuur is niet aangewezen voor de aankoop 
van een site of gebouw omdat dan de site eigendom wordt 
van de vzw. Wat wel kan gebeuren is dat de vzw de site 
aankoopt, dit biedt meer bescherming bij aankoop in on-
verdeeldheid, maar dat nadien de vzw verder door verkoopt 
aan de individuele deelnemers. 

Ook is er soms nood, vooral eenmaal er een bepaalde 
eigendom wordt aangekocht, aan een meer bindende en 
gedetailleerde voor-overeenkomst (ook basisovereen-
komst of princiepsovereenkomst genoemd) om de engage-
menten duidelijk vast te leggen: wie doet er mee, wat 
is de respectievelijke financiële inbreng en hoe/wanneer 
wordt deze gestort, welke structuur kiest men, hoe wordt 
het gebouw opgedeeld, hoe worden koopprijs en kosten 
verdeeld, wat is de timing en het budget voor de bouw-
werken, wat als iemand het project wil verlaten e.d. 

Het voordeel van een rechtspersoon is dat de beslissingen 
indien nodig centraal kunnen genomen worden. 

Juridische en financiële aspecten
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Fase 3: Bouwassociatie
Eenmaal een eigendom werd aangekocht, is het in som-
mige gevallen nodig dat de groep een tijdelijke vereniging 
opricht, zoals een burgerlijke maatschap, die bvb. moet 
optreden om de bouwfase te coördineren (financieel en 
bouwtechnisch). 

Bij de VME (vereniging van mede-eigenaars) bvb. is het 
aangewezen de definitieve structuur pas te laten in werk-
ing treden op het ogenblik dat het gebouw af is. 

En dan ?
Als de bewoning ingaat, kunnen de bewoners ofwel huur-
der ofwel eigenaar zijn. 
Een korte bespreking en vergelijking van verschillende 
formules vind je in het volgende hoofdstuk. 
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   Juridische structuur bij bewoning

De juridische structuur bij bewoning heeft belangrijke 
gevolgen op de aansprakelijkheid van de bewoners, de 
selectie van nieuwe bewoners, de betaalbaarheid van de 
woningen, de verkoopwaarde, e.d.m. maar is geen absoluut 
criterium om te bepalen hoe groot de betrokkenheid van de 
bewoners tot de gemeenschap zal zijn. “Gemeenschappelijk  
wonen” is eerder een idee over hoe mensen kunnen 
samenleven dan een bepaalde vorm van financiering of 
eigenaarschap. 

 CLT
Een Community Land Trust (CLT) is een organisatie 
zonder winstgevend doel, gecontroleerd door de “Trust”, 
die eigendommen bezit, ontwikkelt en beheert ten gunste 
van de lokale gemeenschap.
Het doel is om grond en eigendommen te verwerven en 
deze te behouden in een trust (collectieve eigendom) ten 
gunste van de gemeenschap, voor altijd. Het uiteindelijke 
doel is het bouwen en beheren van betaalbare woningen 
voor de lagere inkomenscategorieën. 
Ook andere functies (economische activiteiten, diensten) 
kunnen een plaats krijgen op de gronden van de CLT, voor 
zover ze de gemeenschap ten goede komen.
De identiteit van dit model is opgebouwd rond enkele 
basiselementen:

de scheiding van landeigendom en eigendom van het   
gebouw
de duurzame betaalbaarheid
het democratisch beheer door drie partijen: de trust, 
de bewoners en de buurt
territoriaal gebonden
“stewardship”

 Erfpacht
Erfpacht heeft drie grote kenmerken: 

het betreft steeds onroerende goederen
het heeft een tijdelijk karakter, min. 27, max. 99 jaar
de erfpachter betaalt jaarlijks een vergoeding, pacht 
genaamd, aan de eigenaar. Dit kan ook éénmalig betaald 
worden bij de aanvang van de erfpacht. 
Erfpacht kent een laag registratierecht. 

 Huurproject in samenwerking met een  
 sociale huisvestingsmaatschappij
Een interessante formule voor een woongemeenschap is 
een huurproject dat in samenwerking met een non-profit 
huisvestingsmaatschappij wordt opgericht. Deze laatste 
is eigenaar van het geheel. De bewoners kunnen onder-
handelen over de graad van inspraak bij het beheer van 
de gemeenschap (bvb. voor het zoeken naar nieuwe be-
woners), maar zullen altijd een deel van hun autonomie 
moeten afstaan. In Nederland wordt deze woonvorm ook 
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gesubsidieerd en maakt dus de realisatie van goedkopere 
woningen mogelijk. Huurprojecten hebben het voordeel 
dat ze financieel gemakkelijker te realiseren zijn. In ons 
land echter zijn de huisvestingsmaatschappijen nog niet 
zo vertrouwd met het concept van “gemeenschappelijk 
wonen”. In Nederland is dit een courante formule. 

 Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
Een VZW is een soepele juridische vorm, die met een 
minimum aan formaliteiten kan worden opgericht. Deze 
vereniging kan verantwoordelijk zijn en aan de leden een 
beperkte aansprakelijkheid laten. Beslissingsmechanis-
men verlopen volgens pariteit, 1 stem/hoofd. 
Winst en/of eigendom kan niet aan de leden uitgekeerd 
worden. Alle eigendom en kapitaal dat bij deze vereniging 
wordt ingebracht, kan er niet meer uit, ook niet bij ver-
trek of erfenis. Als een VZW ontbonden wordt, mag zij haar 
bezittingen enkel overdragen aan een andere vereniging met 
vergelijkbare maatschappelijke doelstellingen. 

 Tontine
Bij gezamenlijke aankoop kan in de verkoopovereenkomst 
een tontineclausule worden ingelast. Daardoor zal bij 
overlijden van één van de eigenaars het goed in eigen-
dom blijven van de andere eigenaar(s). Deze formule be-
schermt mede-eigenaars ten opzichte van erfgenamen 
van een overleden eigenaar en houdt erfgenamen buiten 

dit eigendom. Bovendien worden dure erfenisrechten 
(wegens niet-verwantschap) vermeden, enkel registratie-
rechten moeten betaald worden. 
Deze formule is vaak gebruikt bij kloostergemeenschappen 
ter bescherming van de langstlevenden. 
Als het de bedoeling is de erfgenamen niet buitenspel te
zetten kan de tontine beperkt worden tot het vruchtgebruik 
van het deel van de overledene door de langstlevende(n).
Hoe dan ook kunnen nieuwe bewoners niet meer tot de tontine 
toetreden. Verhuring van een gedeelte blijft wel mogelijk.

 Beding van aanwas
Deze formule is grotendeels te vergelijken met de tontine; 
het verschil is dat zij niet de medewerking van de verkoper 
vereisen. Ze kan ook in de tijd beperkt worden, voor een 
vastgelegd aantal jaren of met stilzwijgende verlenging. 

 Vereniging van mede-eigenaars (VME) in  
 verdeeldheid, of condominium
Bij deze juridische vorm bezit elk zijn eigen woning en 
een deel van de gemeenschappelijke delen (te vergelijken 
met de manier waarop men de zaken regelt in een appar-
tementsgebouw). 
Er is dus een wettelijke structuur voorzien voor: 

de afbakening van de eigen ruimtes en van de gemeen-
schappelijke ruimtes (de klassieke “basisakte voor appar-
tementsgebouwen”)
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de rechten, plichten en beheer (reglement van mede-
eigendom) en 
de dagelijkse gang van zaken (reglement van orde). 

Het beheer is in handen van een “Vereniging van mede-
eigenaars” die beslist over regels, beperkingen oplegt aan 
individuele veranderingen van de woningen en bijdragen 
inzamelt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke 
voorzieningen. Een syndicus (individu of vereniging) wordt 
aangesteld voor het dagelijks bestieren van de zaak. 
Ieder gaat zelf een individuele lening aan en de verkoop-
waarde van de woning evolueert mee met de marktprijs, 
waardoor mensen met een gemiddeld of hoger inkomen 
gemakkelijker in aanmerking komen. Banken lenen vlot 
voor deze goed gekende formule. 
Beslissingen worden genomen in functie van de financiële  
inbreng van de leden. Indien eigenaars hun woning verhuren 
komt de betrokkenheid van de huurders in het gedrang 
omdat deze geen stemrecht hebben in de VME. Dit kan 
opgevangen worden door de beslissingen rond het dagelijkse 
samenleven te regelen via een afzonderlijke structuur. 

 Retrofit cohousing
Een goed nabuurschap, en zelfs meer dan dat, behoeft 
niet altijd een juridische structuur. Er zijn voorbeelden van 
buurten, waar een aantal bewoners creatieve afspraken 
maken. Ze halen de afrasteringen rond de tuinen neer, 

delen het bekomen binnengebied, beheren samen speel-
tuigen en sportmateriaal, kopen samen tuingerief aan, … 
Zulk een project is uiteraard zeer afhankelijk van de wil 
van de deelnemers om het te laten voortbestaan. 
De individuele eigenaars (of huurders) kunnen verder gaan 
en samen een terrein of buurthuis aankopen, huren of  
beheren. Verschillende juridische constructies zijn hier 
mogelijk. 
Een gekend voorbeeld hiervan is N-street in Davis, 
California, USA.

 Coöperatieve vennootschap (CVBA)
Dit is een vennootschap, meestal met beperkte aansprake-
lijkheid (BA), die eigenaar is van de woningen en deze 
verhuurt aan de bewoners (soms spreekt men liever van 
een “wooncontract” om het specifieke van een dergelijk 
contract te benadrukken). 
De statuten kunnen erg wendbaar opgesteld worden, bvb. 
wat betreft in- en uittreden en zelfs uitsluiten van vennoten, 
bestuursvorm, beslissingsmechanismen,... (dit in tegen-
stelling tot een NV of BVBA – zie verder). Elk individuele 
vennoot beschikt over een aandeel van het kapitaal van 
de vereniging, maar er is geen eigenaar van een specifieke 
woning. De aandelen zijn op naam. 
Wanneer de vennootschap eigenaar blijft van de units, 
kan ze het samenwoon concept op lange termijn garan-
deren. Zij kan een betere controle uitoefenen over het 
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lidmaatschap door interviews met leden, recht op eerste 
weigering bij overdracht van een aandeel,... Ook kan ze 
beperkingen opleggen zodat de woningen betaalbaar blijven 
voor mensen met lagere inkomens. Speculatie op wonen 
kan zo worden voorkomen. 
Een coöperatieve structuur is verder een zeer geschikte 
structuur om extern kapitaal aan te trekken (via aandelen), 
en om niet-wonen activiteiten te betrekken in de woonge-
meenschap of samenwerkingen aan te gaan in een ruimer 
verband (financiering, dienstverlening). 
De voornaamste nadelen bestaan uit de nog weinig 
aangepaste regelgeving voor wooncoöperatieven in ons 
land. De woonbonus en sommige premies zijn enkel voor-
zien op individuele eigenaars. Verder is de coöperatieve 
vorm voor een kleine groep relatief complex qua opstart 
en administratie. 
Omdat het dusver een eerder ongewone eigenaarsvorm is 
(in België), kan het financieel moeilijker zijn om een lening
te verkrijgen van de bank. Een startkapitaal is vereist, 
maar dit is met een paar leden niet onoverkomelijk. 
Men kan ook niet-bewoners bij de structuur betrekken, 
zodat je twee soorten vennoten kunt hebben: 
actieve (bewoners) en passieve (vrienden, familie, sponsors, 
gebruikers,..) zie www.coopconsult.be, www.febecoop.be
Webadressen vind je op pagina 75 van deze brochure. 

 Naamloze vennootschap (NV)
Bij een naamloze vennootschap zijn de aandelen (dit in te-
genstelling tot CV en BVBA) sinds 2008 verplicht op naam. 
Ze kunnen doorverkocht worden zonder inspraak van de 
overige leden, maar in de statuten of aparte overeenkom-
sten kunnen beperkingen ingebouwd worden. Het start-
kapitaal voor een NV ligt hoger dan bij een CV of BVBA.
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(BVBA)
Ook hier koopt elk lid zich in volgens zijn kapitaalinbreng. De 
aandelen zijn steeds op naam. Een startkapitaal is vereist.  
    CV, NV en BVBA zijn, in geval zij gebruikt worden om 
gemeenschappelijke eigendom te regelen, drie formules 
van patrimoniumvennootschappen. De voordelen hiervan 
voor belasting en erfenis moeten afgewogen worden te-
gen het gevoel dat men geen eigenaar is (het “baksteen-
gevoel”). De vennootschapsformule biedt wel een soepele 
wijze van in- en uitstap van bewonrs, en een eenvoudige 
selectie van instappers, dit in tegenstelling tot  de gewone 
mede-eigendomsformule. Bovendien kan je in een CVBA 
ook mensen uitsluiten. 
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 Opeenvolgende vormen
Na een aantal jaren kunnen bewoners nog altijd over-
schakelen van de ene vorm naar de andere, naargelang 
hun mogelijkheden en de evolutie van hun project. 
Sommige overschakelingen zijn evenwel niet zo evident 
(bvb. VME naar coöperatieve).

 Combineren van verschillende eigendomsvormen
Deze formule kan de voordelen van meerdere eigendoms-
vormen samenbrengen.
Zo kan bij een formule gebaseerd op mede-eigendom 
een deel van de taken en verantwoordelijkheden worden 
opgenomen door een coöperatieve vennootschap of door 
een VZW. 
Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan je dan 
meer medezeggenschap inbouwen, of er zijn betere formules 
voor subsidiëring, terwijl er anderzijds wordt tegemoet 
gekomen aan de individuele wens naar eigendom. 
Er bestaan ook goede voorbeelden van een gemengde 
woonvorm: kopen/huren. De gedachte dat huurders 
minder betrokken en verantwoordelijk of minder stabiel 
zouden zijn is in de praktijk niet gebleken. 
Soms worden verschillende formules achter elkaar gebruikt, 
zoals dat bvb. het geval is wanneer een vereniging een 
pand aankoopt om het achteraf te verhuren aan de deel-
nemers. 

 

 Belangrijke opmerking: 
 Bovenstaande informatie geven we onder 
voorbehoud en ter oriëntatie. Uiteindelijk zal het van 
de mogelijkheden, bedoelingen en verwachtingen van 
de samenwonenden afhangen voor welke juridische 
vorm er gekozen wordt. 
Het advies van een goede jurist (notaris, advocaat...) 
is onontbeerlijk om tot een juiste keuze te komen en 
om alles in goede banen te leiden.
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     Dagelijks financieel beheer: 
    rollend fonds en reserve

Een rollend fonds organiseert men voor de terugkerende 
kosten van functioneren en onderhoud zoals daar zijn: 
water, elektriciteit, gas voor de gemeenschappelijke del-
en, gebruik van de lift, bloembakken, onderhoud van het 
gebouw,... 
De bewoners storten daartoe regelmatig een bijdrage. 
Afspraken daarover worden beschreven in het reglement 
van inwendige orde (hoeveel, regelmaat,...).
Het rollend fonds wordt jaarlijks door de Algemene Verga-
dering afgerekend en geëvalueerd. 
De reserve dient voor uitzonderlijke kosten: herstellingen 
aan het dak, groeninrichting,... Om deze reserve aan te 
wenden heeft men akkoord nodig van het bestuur. 
Voor de reserve voorziet men best een regeling waarop 
mensen, die voortijdig het project verlaten, hun deel kun-
nen recuperen (of laten overnemen door de nieuwe be-
woners). 

   Juridische implicaties voor samenhuizers

Het grond- en pandendecreet
Om meer sociale woningen te creëren werd een sociaal ob-
jectief vooropgesteld op basis van het grond- en panden-
decreet. Per gemeente moeten er een zeker aantal gerea-

liseerd worden, alsook moeten er “bescheiden woningen”  
komen bij volgende projecten: 

een verkaveling van 10 loten of grotere dan 0,5ha 
ofwel

groepswoningbouw vanaf 10 eenheden 
ofwel

vanaf 50 appartementen

Bij een privé initiatief moeten hierbij 20% van de woningen  
“bescheiden woningen” zijn (min het aantal sociale woningen). 
Dus als je sociale woningen incorporeert in je project (bvb. 
samenwerken met een sociale huisvestingsmaatschappij), 
ben je niet meer aan deze plicht verbonden. 
De criteria van deze “bescheiden woningen”:

kavels max. 500m²
woonhuizen max. 550m²
overige woongelegenheden max. 240m²

Hoe aan de sociale last voldoen: 
sociale huurwoningen
sociale koopwoningen
sociale kavel

Als je aan deze plicht wil ontkomen, kan je het aan de 
hand van een boete afkopen, mits toestemming van de 
gemeente hiervoor. 
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   Experten en adviseurs

 Projectbegeleider
Bij grotere samenhuizingen waar (ver)bouwen  aan te pas 
komt, kan je al spreken van een heuse onderneming. 
In het buitenland waren de eerste projecten voor hun 
organisatie op zichzelf aangewezen, zij behielpen zich 
met de vaardigheden en kennis die aanwezig was bij de 
actieve groepsleden, en vielen terug op architecten, aan-
nemers en bouwpromotoren, die een aantal taken van 
projectbegeleiding op zich konden nemen. 
Daarna zijn er (vooral in de VS) particuliere raadgevers en 
firma’s opgedoken die deze rol kunnen vervullen. 
In onze lage landen is de expertise op dit vlak volop in 
ontwikkeling, enkele personen en organisaties in Neder-
land en België kunnen hiervoor aangesproken worden. 
Contactgegevens vind je op www.samenhuizen.be

Taken van een projectbegeleider
Deze kan bij het hele verloop van een project betrokken 
worden of aangesproken worden voor een deelaspect. 
Daarbij zijn er groepen die hem graag alle beslissings- 
bevoegdheid laten en andere die hun gemeenschap groten-
deels zelf willen vorm geven. 

De verschillende terreinen van advies, ondersteuning en 
begeleiding zijn o.a. de volgende:

Projectbegeleiding: dit houdt in het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie, het opzetten van doelstellingen, 
planning, ontwikkeling, en tot een goed einde brengen 
van de gehele organisatie. 
Financiële begeleiding: opzetten en opvolgen van het  
financieel plan, in sommige gevallen dragen van investe-
ringsrisico’s.
Organisatorische begeleiding: aanspreken en verbeteren 
van de bekwaamheden aanwezig in de bewonersgroep 
op vlak van organisatie, administratie, boekhouding, … 
en het aanvullen ervan. 
Juridische begeleiding: 
verstrekken van juridische adviezen over juridische 
verenigingsstructuur, overeenkomsten, contracten…

Prijs van een projectbegeleider
Je kan overeenkomen te betalen voor een vooraf afgesproken 
takenpakket (forfait of in verhouding tot de te verrichten 
werken) of aan een uurloon. 

 Groepsprocesbegeleider
Op een heel ander vlak ligt de mogelijke inbreng van 
een procesbegeleider. Deze helpt bij het goede functio-
neren van de groep als dynamisch geheel. Als je de com-
municatie tussen de mensen wil verbeteren met hulp van 
een externe tussenkomst, dan zoek je een groepsproces- 
begeleider (zie onder “vergaderen”, specifieke technieken)
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 Notaris
Je kan vrij je notaris kiezen. Elke notaris is in staat de 
juridische situaties rond gemeenschappelijk wonen te  
begrijpen. Toch heb je in sommige gevallen een stapje 
voor als hij vertrouwd is met het concept, niet zozeer voor 
bvb. een gemeenschapshuis, maar vooral bij meer gecom-
pliceerde of vernieuwende projecten. 
Weet ook dat een notaris een onpartijdig raadsman is, hij 
wordt geacht de belangen van alle betrokken partijen in 
het oog te houden. 

Taken van de notaris
Hij kan je helpen om bij belangrijke gebeurtenissen over-
eenkomsten te sluiten die op een degelijk juridisch onder-
bouwde manier je rechten en belangen en die van de 
andere partijen vrijwaren. Hij is beëdigd en bevoegd om 
bindende akten op te stellen. Hij is vertrouwd met onroerend 
goed materies (aankopen, lenen, huren,...), met het struc-
tureren van verhoudingen tussen mensen (huwelijks- of 
samenlevingscontracte, echtscheiding door onderlingen 
toestemming) en met het uitwerken van samenwerkings-
verbanden (verenigingen, vennootschappen...).
In al deze materies en ook andere kan hij je waardevol 
advies verstrekken.

Concreet kan een notaris voor een gemeenschappelijk 
wonen project: 

de groep oriënteren naar een juridische structuur die het 
meest aangepast is aan de situatie (VME, COOP, 
VZW,...)
de bewoners adviseren in hun gemeenschappelijke en 
individuele belangen (zoeken naar een evenwichtige 
samenhang),
de effecten van hun keuze duidelijk maken aangaande 
erfgenamen, rechten en plichten van elkeen...
de notariskosten overzichtelijk houden voor de individuen 
en de groep,
de administratieve zaken nodig voor een goed verloop 
van zaken overzichtelijk weergeven,
een basisakte opstellen,
samenwerken met resp. notarissen van elke individuele 
deelnemer.

Wat kost het advies van een notaris ?
Voor het opstellen van een notariële akte bestaan vaste 
ereloontarieven, daarnaast kan je dossierkosten betalen 
en waar van toepassing ook registratierechten. 
Eenvoudige adviezen krijg je in veel gevallen kosteloos.
Voor sommige taken (bvb. het opstellen van contracten 
met architecten en aannemers, verdediging bij juridische 
conflicten) is het soms meer aangewezen om een andere 
expert aan te spreken. 
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 Architect
Het is nuttig na te gaan wat je architect al bewezen heeft. 
Leg contact met vroegere klanten, bezoek eventueel een 
paar realisaties. Vraag hem foto’s, schetsen en plannen 
van vorige projecten. Zo kan je zien in welke mate zijn 
kennis en ervaring tegemoet komen aan jouw specifiek 
project. 
Beschikt hij over de technische achtergrond voor de ontwik-
keling van een gemeenschappelijk wonen project, voor 
een groot project, voor de eventuele ecologische eisen?  
Komt zijn stijl tegemoet aan wat je wenst ? 
Het is ook belangrijk dat het persoonlijk contact goed 
loopt, hij moet een vertrouwenspersoon zijn voor alle 
leden van de groep. Hij moet bekwaam zijn om met een 
groep om te gaan, naast goed communiceren is ook luisteren 
hier van belang. 
Hij moet het project goed kunnen verwoorden op niveau 
van de lokale overheden en de wensen van de groep vertolken 
in een plan. 
Een architect heeft best een gezonde mix van technische 
kennis rekening houdend met de voorschriften en het  
creatief interpreteren van die voorschriften in functie van 
een  gemeenschappelijk wonen project. 

Taken van de architect: 
Kan reeds advies geven bij het zoeken en evalueren
van een site (grond of gebouw).  
Hij adviseert ook bij de voorafgaande onderzoeken 
(opmeting, stabiliteit...)
Zal creatief vormgeven aan een ontwerp, uitgaande 
van je wensen (zie design programma)
Geeft technische adviezen over nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, water, verwarming,...)
Maakt schetsen, voorontwerpen en eventueel een 
maquette (op voorhand duidelijke afspraken maken, 
zodat je weet wat je kan verwachten)
Helpt bij het indienen van een bouwaanvraag, geeft  
informatie over bestaande subsidies, en andere adminis-
tratieve bijstand.
Het opstellen van lastenboek en meetstaten (technische 
gedetailleerde omschrijving)
Verzamelt offertes van aannemers en geeft hierover 
advies.
Bewaakt het vooropgesteld budget.
Houdt toezicht op de uitvoering: controleert de aan-
nemers, volgt de werf op.
Is aanwezig bij de oplevering (als de aannemer zijn werk 
“aflevert”) en controleert of het eindresultaat voldoet 
aan de eisen en verwachtingen.
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Eigen aan een project gemeenschappelijk wonen en belan-
grijk voor het ontwerp van de architect is de basis van het 
gezamenlijk in gebruik nemen van de ruimte, de fysieke 
nabijheid van de units, de intensievere sociale contacten 
door de constructie en het feit dat er tot op bepaalde 
hoogte collectieve beslissingen worden genomen, ook 
voor de privé-delen. 

Prijs van de architect:
Een architect werkt met een ereloon, dat berekend wordt 
in functie van de uit te voeren taken. Voor bouwen of 
grote verbouwingen wordt dit meestal berekend als een 
percentage op basis van de aard en de waarde van het 
eindresultaat. 
Hiervoor bestaan schalen als leidraad, zie orde van architecten 
(http://www.ordevanarchitecten.be/index.html).
Er kan ook gewerkt worden op basis van een afgesproken 
prijs/m² van het project of ook nog aan een forfaitair bedrag. 
Voor meer beperkte opdrachten kan een uurloon of een 
forfait worden afgesproken. 
Architect en lid van de groep ? 
Dit is geen evidente keuze gezien de architect dan rechter 
en partij wordt. In geval van moeilijkheden tijdens het 
proces kan hem verweten worden dat hij z’n ideeën te 
veel heeft opgedrongen. Maar het komt voor. 
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   Zoeken naar een site 

Het vastleggen van een site (gebouw of grond) betekent 
een grote stap in het ontwikkelingproces, omdat nu alles 
veel concreter begint te worden, de constructie komt dich-
terbij. Langs de andere kant geeft de keuze dikwijls aan-
leiding tot het opsplitsen van de groep omdat sommigen 
niet akkoord gaan met de site of financieel afhaken. 
 
Zoeken 
Het zoekproces kan langdurig, frustrerend en ontmoedigend 
zijn, de ideale site is immers niet eenvoudig te vinden. In 
(de omgeving van) stedelijke gebieden is het moeilijk een 
betaalbaar terrein te vinden en heerst er een grote com-
petitie  tussen ervaren projectontwikkelaars. 
In landelijke gebieden wordt men eerder geconfronteerd met 
problemen in verband met zonering, het septisch systeem 
en kosten voor verbeteringen buiten de site zelf (aanleg 
toegangsweg, nutsvoorzieningen). 

Criteria 
Het is belangrijk dat de groep op voorhand duidelijke selectie- 
criteria vastlegt. 
Wat heb je nodig, hoe groot, welke ligging, bereikbaarheid, 
ecologische factoren, plaatselijke bouwvoorschriften, wat 
mag het kosten, verbouwing of nieuwbouw… zijn een paar 
van de belangrijkste. 

Snelheid
Behalve een akkoord over de criteria moet men ook voldoende 
geld beschikbaar hebben, zodat een vertegenwoordigend 
comité snel beslissingen kan nemen en er op het kritieke 
moment geen tijd meer verloren gaat met het vragen van 
ieders goedkeuring en het inzamelen van geld. 

Kanalen
Sites die geschikt zijn voor een woongemeenschap zijn niet 
zo dicht gezaaid, je moet ze meestal gericht gaan zoeken. 
Het komt erop aan dat je zoveel mogelijk kanalen aan-
spreekt:

Laat aan alle mensen die je kent weten dat je een plek 
zoekt en hoe die er dan moet uitzien,
Je kan immobiliën-advertenties uitpluizen in kranten, 
streekkranten, op internet (zie ook www.samenhuizen.net) 
Je kan makelaars en notarissen aanspreken of via een 
mailing werken.
Plaats eventueel zelf een advertentie.
Ook projectontwikkelaars kunnen soms over geschikte 
locaties beschikken.
Buiten de private sector kan je contact zoeken met 
lokale of hogere overheden, zoals bvb. Het Ministerie van 
Financiën, afdeling BTW en domeinen, die de eventuele 
verkoop regelen van gronden of gebouwen in overheids- 
eigendom (http://fiscus.fgov.be/interfpatrnl/Green/
OnroerendeKopen.htm)
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Sommige gemeenten, OCMW’s, stadsontwikkelingsbe-
drijven, Intercommunales of huisvestingsmaatschappijen 
kunnen ook goede gesprekspartners zijn als je op zoek 
bent naar grotere panden of gronden. Hebben ze even-
tueel al gemeenschappelijk wonen opgenomen in hun 
woonbeleidsplan of bestuursakkoord ? Zijn er mogelijks 
sites voor voorbehouden ? 
Ga wandelen in streken die je interesseren, praat met 
de mensen en zeker ook met de landbouwers. 
Grotere groepen kijken al eens uit naar een kasteel, 
klooster, abdij, pakhuis, fabriek, winkel, warenhuis,  
vakantiecentrum, groot herenhuis, boerderij, school, 
station, hotel, ziekenhuis, appartementsgebouw, 
straatje, begijnhof, fort, kazerne, bejaardentehuis... 
Grote gebouwen gaan soms relatief minder duur van 
de hand. Je moet natuurlijk nagaan of je er met meer-
deren màg wonen, en zoniet, wat daarvoor nodig is. 

Speurlijst
Huren van een pand of het kopen van een grond of pand, 
het helpt als je op voorhand een checklist opstelt van 
wensen en aandachtspunten. Zo kan je al een selectie 
maken nog voor je er een architect of een andere raad-
gever bij haalt. Je kan je natuurlijk ook in een vroeg sta-
dium al laten bijstaan. In de speurlijst hierna volgen een 
aantal aandachtspunten om te helpen bepalen of de plaats 
die je op het oog hebt nu echt wel een geschikte plek is. 
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De plek

  Wat is de totale oppervlakte ? Vorm van het terrein? 
      Reliëf ? Welk gedeelte is bebouwd/bewoonbaar? 
      Bouwklaar maken (ontbossen, effenen)?

  Nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, kabel...)?

  Stabiliteit van het terrein? 
      Eventuele vervuiling? (historiek, sondering)

  Hoe is de directe omgeving? Oriëntatie ? Uitzicht? Zonlicht?  

 Hinder van indrustrie, verkeer, andere lawaai-, zicht of     
      geurhinder?

 Bereikbaarheid van scholen, werk(gelegenheid), natuur,      
    winkels, socio-culturele voorzieningen, openbare diensten   
      en voorzieningen?

  Bereikbaarheid met het openbaar vervoer?

Het gebouw technisch bekeken

  Hoe oud is het gebouw? Is er later bijgebouwd, verbouwd?

  Welke materialen werden gebruikt?

 Hoe (on)ecologisch is het gebouw? (materialen, isolatie,    
      verwarming...)

  Wat is de algemene staat van het gebouw? 
      Let op slijtage, schade, vocht (buiten: dak, vensters,
      muren; binnen: pleisterwerk, vloeren, plafonds)

  Voorzieningen (water, gas, elektriciteit,..) Zijn ze aanwezig?     
      In welke staat? Aantal nutspunten?

  Oppervlakte? Bewoonbare oppervlakte? 
      Totale oppervlakte van het terrein?

  Welke werken zijn nodig? Wanneer bewoonbaar?
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Geschiktheid voor een woongemeenschap

  Hoeveel mensen kunnen hier wonen? 
      Welke oppervlakte/bewoner?

  Nodigt de site uit tot samenwonen? Waarom (niet)?

  Hoe kan alles worden opgedeeld in units?

  Is het kindvriendelijk ? Geschikt voor gehandicapten?

 Welke verhouding privé/gemeenschappelijke ruimte kan hier? 
 

  Is er ruimte voor ateliers, een zaal, andere speciale wensen ?

Buitenruimte

  Hoe groot is de tuin ? Is er plaats voor: siertuin, speeltuin,       
      moestuin...

  Hoe is de verbinding tussen huis en tuin?

  Kan de gemeenschappelijke buitenruimte auto-vrij gehouden      
      worden ?

Administratief en legaal

  Wie is de eigenaar? 
      Waarom wordt het verkocht of verhuurd? 

  Vrij van lasten? 
      Is er een bodemattest (eventuele vervuiling)?

  Welke stedenbouwkundige voorschriften zijn er? 
      (Zonering?  Woon-, landbouw-, industrie-, andere zone ?  
      Gemeentelijke of regionale voorschriften? BPA?) 
      Dit alles kom je te weten op de dienst stedenbouw van de      
      gemeente.

  Wat is de prijs?  
      Wat is (bij een gebouw) het kadastraal inkomen? 
      Aan de hand van het kadastraal nummer en een document     
      van de gemeente kan je dit navragen bij het provinciaal   
      “Bestuur van het kadaster”

 En tenslotte: 
 Zou je hier graag willen wonen? 
 Waarom (niet)? 
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Mogelijkheden en beperkingen
Als men een optie neemt en een plek uitkiest, besteed 
je best voldoende aandacht aan het onderzoeken van de 
mogelijkheden en de beperkingen van de site om in een 
later stadium  problemen en kosten uit te sparen. 
Men moet rekening houden met mogelijke weerstand van 
buren, gemeente, andere lokale overheden, belangen-
groepen,...
Langs de andere kant kan uit al deze hoeken ook veel 
sympathie en steun komen, reeds bij het verwezenlijken 
van het project. Denk eraan toekomstige buren en de 
lokale overheid tijdig te betrekken bij de plannen. 
Een aantal moeilijkheden doen zich voor doordat zonerings-
plannen en bouwreglementen niet afgestemd zijn op 
gemeenschappelijk wonen. 

Hoe overtuig je de lokale overheden van je project ? 
Daar is geen éénduidig antwoord op maar er zijn een aantal 
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 ruimtelijke 
ordening, de stadsarchitect of de schepen belast met 
ruimtelijke ordening. In de mondelinge of schriftelijke 
voorstelling geef je inzicht in het klassiek bouwdossier, 
maar ook uitleg over de meerwaarden van een dergelijk 
project: ecologisch, sociaal, cultureel, architecturaal,...

Nodig de dienst RO of de stadsarchitect uit voor een 
ontmoeting met de groep om samen de locatie te gaan 
bekijken. 
Op die manier kan de dienst RO het enthousiasme van 
de groep aan den lijve ondervinden. Maak van die gele-
genheid 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. 
Stel voor aan de dienst RO/Stedenbouw om andere 
projecten te bezoeken, zodat ze kunnen kennis maken 
enerzijds met de structuur van een dergelijk project 
maar 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, zodat 
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 misverstanden en vooroordelen actief uit de weg 
te helpen. 
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   Ruimtelijke ordening: 
   welke informatie heb je nodig ? 

In ons land wordt het gebruik van de ruimte geregeld door 
plannen en reglementeringen op verschillende niveaus. 
Voordat je een grond of gebouw aankoopt ga je daarom 
best even langs bij de gemeente (dienst ruimtelijke orden-
ing of stedenbouw). 
Daar kan je alle plannen inkijken over de site en informatie 
bekomen over bestemming en reglementering.

Volgende elementen zijn belangrijk om te weten: 

 Gewestplan
De basisreferentie voor het achterhalen van de bestem-
ming van een bepaalde locatie blijft het gebiedsdekkende 
Gewestplan. Een locatie kan in een woonzone liggen (bvb 
landelijke woonzone), of in landbouwgebied… 
Op deze manier ontstaan soms zonevreemde woningen. 
De bestemmingszone bepaalt mee de ontwikkelings-
mogelijkheden. 
Bijzonder Plannen van Aanleg (BPA’s) of Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (RUP’s) kunnen de bestemming verder 
detailleren en reglementeren of wijzigen. 

 Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of 
 Ruimtelijk  Uitvoeringsplan (RUP)
Naast het Gewestplan ga je na of er voor de locatie een 
BPA of RUP bestaat. Het BPA is het “oude” instrument, 
het RUP het huidige, maar beide hebben een gelijkaardige 
doelstelling: bestemming en bouwvoorschriften reglemen-
teren. De BPA’s blijven rechtsgeldig zolang ze niet vervangen 
worden. 
Een RUP bevat een grafisch plan en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor een bepaald gebied (welke bestemming, 
welke voorschriften i.v.m. afmetingen, aantal verdiepin-
gen, e.d.)
Elk stuk van het grondgebied van een gemeente kan het 
voorwerp uitmaken van zulk een plan: een deel van een 
straat, een wijk, een woonkern, een vallei... 

 Verordeningen
Naast RUP of BPA kunnen er ook stedenbouwkundige 
verordeningen en verkavelingsverordeningen bestaan. 
Zij kunnen slaan op een gehele gemeente of op een 
deel ervan en bevatten bijkomende stedenbouwkundige 
voorschriften.
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 Verkavelingsontwerpen
 (verkavelingsvergunning) 
Een verkavelingsontwerp wordt opgemaakt om een 
welomlijnde zone te ontwikkelen. Voorschriften kunnen 
gaan over de inplanting, landschapselementen, verkeers-
aspecten, te gebruiken materialen, vormgeving e.d. 

Verder moet je nagaan of er geen risico is op toekomstige 
onteigening, of er geen erfdienstbaarheden gelden (bvb. 
een doorgang laten voor landbouwvoertuigen). 

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
In het Ruimtelijk Structuurplan staat de visie van de ge-
meente op de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied. 
Soms is het interessant om te weten hoe de gemeente de 
omgeving van je locatie in de toekomst ziet evolueren. De 
gemeente maakt Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op ter 
uitvoering van dit Structuurplan.

 Stedenbouwkundig attest
Het is juridisch interessant om de verkregen informatie 
door de gemeente schriftelijk te laten bevestigen in een 
stedenbouwkundig attest. 
Dit attest geeft je enige rechtzekerheid, maar is uiteraard 
nog geen vergunning. 

Er zijn twee soorten: 

Het Stedenbouwkundig Attest nr.1 (of stedenbouwkundig 
uitreksel) bevat informatie over de bestemming van 
een perceel volgens verschillende aanlegplannen.
Het Stedenbouwkundig Attest nr. 2 bevat meer gede-
tailleerde informatie over bestemming, inplanting, bou-
wvoorschriften… 
Daarnaast geeft dit attest ook een oordeel over de even-
tuele toelaatbaarheid van de werken (principebeslissing 
over een voorontwerp). 

 Stedenbouwkundige vergunning 
 (“bouwaanvraag”)
Vooraleer er gebouwd of verbouwd kan worden moet 
steeds eerst een stedenbouwkundige vergunning worden 
bekomen. Hier komt een architect aan te pas om de nodige 
documenten en plannen rond te krijgen. Het aanvraagdossier 
moet bij de gemeente worden ingediend. 
Daarop gaat de gemeente na of het dossier compleet is.  
In sommige gevallen wordt een openbaar onderzoek geor-
ganiseerd, de bevolking wordt geraadpleegd en eventuele 
bezwaren worden nagegaan. Soms moet op advies worden 
gewacht van overheidsdiensten (bvb. Dienst Stedenbouw, 
Administratie van Wegen en Verkeer, Monumenten en 
Landschappen,...)
Dit komt bij samenhuizen wel vaker voor omdat mensen 
vaak zoeken naar speciale plekken, of gebouwen die een 
bestemmingswijziging moeten ondergaan. 

De site



44

In functie van de diverse plannen en voorschriften, van 
eventuele bezwaarschriften en adviezen zal de gemeente 
binnen 75 dagen (on)gunstig antwoorden. 
Daarna kan je nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie 
van de provincie. Deze moet binnen de 60 dagen uitspraak 
doen. Blijft dit uit, dan kan je nog bij de bevoegde minister 
in beroep gaan, uitspraak gebeurt hier binnen de 60 dagen  
(of in geval van een hoorzitting 75 dagen). Zoniet kan 
men na het sturen van een rappelbrief na 30 dagen (tenzij 
negatief antwoord) de aanvraag als aanvaard beschouwen. 

   Kopen

Kopen met een groep 
Het kopen van een site vraagt een grotere betrokkenheid 
van de leden omdat ze nu financieel een grote investering 
doen, wat toch altijd een zeker risico inhoudt want als de 
groep uiteen zou vallen, kan een deel van het geïnvesteerde 
kapitaal verloren gaan. 
Voor de groep geld samenbrengt, moeten eerst een aantal 
andere dingen goed uitgewerkt worden zoals een lid-
maatschapsovereenkomst, een duidelijke uiteenzetting 
van de doelstellingen, een schatting van de finale kosten 
en een prekwalificatie door de bank. 
Het belangrijkste blijft echter een goede samenhang en 
vertrouwen in de groep zodat mensen zich er comfortabel 
bij voelen. 

Als men samenwerkt met een ontwikkelaar, is bij de start 
de financiële verantwoordelijkheid voor de toekomstige 
bewoners veel kleiner omdat zij de grond- en constructie-
kosten pas achteraf betalen. 

Verloop van een aankoop (uit de hand)
De aankoop van een onroerend goed begint met een verkoop- 
overeenkomst (compromis). Hierin worden prijs en voor-
waarden van de verkoop vastgelegd, o.a. de tijd die rest 
tot de definitieve verkoop (doorgaans 4 maanden), of je al 
voor de definitieve verkoop over de sleutel kan beschikken, 
of er werken mogen uitgevoerd worden, grootte van het 
voorschot, e.d.m. Meestal betaal je dan ook een voorschot 
(doorgaans 20%). Het is goed om dit voorschot op 
voorhand te verzamelen op een gezamenlijke rekening, 
dat geeft “waarborg”, een gevoel van zekerheid aan de 
groepsleden. 
De koopcompromis laat je best opmaken door een notaris. 
Hij waakt over clausules voor het geval de koop niet door-
gaat en bepaalt een forfaitaire schadevergoeding. Het 
voorschot laat je eventueel bij een notaris blokkeren totdat 
nagegaan is of alles in orde is (rust er geen hypotheek 
op, geldt er geen voorkooprecht, is de eigenaar wel de 
eigenaar,...)

Ondertussen heb je de tijd om een lening af te sluiten (best 
informeer je wel al vroeger bij de bank naar de mogelijkheden 
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en condities). Sommige eigenaars gaan ermee akkoord om 
bij de verkoopcompromis een opschortende voorwaarde 
in te bouwen, namelijk dat de verkoop niet doorgaat als 
je geen lening bekomt.
Door de notaris wordt de officiële verkoopakte opgesteld 
(desgevallend ook de akte van hypothecaire lening), die 
opgemaakt wordt bij betaling van de volledige koopsom. 
Vanaf dan ben je eigenaar. 
Meestal gebeurt de aankoop in onverdeeldheid, het is nog 
niet bepaald welk stuk wie toekomt en op dat moment 
kan er zelfs een ongelijke verdeling qua geldelijke inbreng 
zijn. Later gaat men dan over naar een verdeeldheid, dan 
betaalt ieder voor zijn deel (de prijs wordt afhankelijk gemaakt 
van het aantal m² privé-ruimte, maar ook de lichtinval, de 
hoogte, de ligging in het huis, trappen of niet, dicht of niet 
van storende elementen zoals de straat, lawaai,...)
Een fiscale aftrek van de aankoop is slechts mogelijk vanaf 
de overgang tot verdeeldheid. 

Het gemeenschappelijk aankopen van een grond is dikwijls 
voordeliger omwille van: 

één groot perceel kost minder dan verschillende kleine 
percelen,
percelen die moeilijk verkaveld kunnen worden omwille 
van de vorm of de ligging zijn goedkoper,
er zijn minder infrastructuurwerken nodig (wegen, 
aansluitingen,...)

de bebouwing van het stuk grond kan compacter 
gebeuren,
er zijn minder administratieve kosten voor bvb. grond-
stalen, opmetingen,...

Openbare verkoop 
Het verschil met een gewone verkoop uit de hand is dat 
de kandidaat-kopers vrij kunnen bieden op de prijs en 
het goed gaat naar de meest biedende. Je kan bieden als 
individu of uit naam van de groep. In geval van openbare  
verkoop moeten de kosten van verkoop (notaris, registratie) 
binnen enkele dagen betaald worden en voor de betaling 
van de verkoopprijs heb je slechts 1 of 2  maanden de tijd. 
Als groep moet je snel kunnen reageren, goede beslissings- 
afspraken hebben en op voorhand een goed zicht hebben 
over de financiële mogelijkheden van de groepsleden. 

Bijkomende kosten bij een verkoop
Bovenop de verkoopprijs betaal je nog eens 7,5 à 12,5% 
extra. De registratierechten maken het grootste deel uit 
van deze bijkomende kosten. 
In Vlaanderen bedraagt dit 10%, maar kan soms verminderd 
worden naar 5% voor een eerste woning, afhankelijk van 
het kadastraal inkomen voor het pand en het aantal kin-
deren ten laste. 
Daar komt het ereloon van de notaris bij, dat ergens tussen 
de 1 à 2% ligt (in functie van de aankoopprijs), verder nog 
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de aktekosten + BTW, kosten voor kadastraal uitreksel, 
hypothecair getuigschrift, verminderde registratierechten 
bij erfpacht, e.d.m. De notaris treedt op als stuurman. 
(deze gegevens dienen, net zoals de rest in deze publicatie,  
gecheckt te worden op hun geldigheid naargelang de regio 
en eventuele wijzigingen in de regelgeving) 

   Ontwerp

Als je gaat bouwen of ingrijpend verbouwen ga je eerst 
een ontwerp opstellen. 
Om hiertoe te komen dien je een systeem voor ogen te 
hebben om met een groep tot een samenhangende visie 
te komen, en die over te brengen naar de architect. Door 
interactie tussen groep en architect kom je tot een werk-
baar ontwerp. 
Je begint met het ontwerp op te delen in kleine stukjes, 
dan ga je deze apart bespreken tot er overeenstemming 
is en daarna weer samenbrengen tot één geheel. Dit kan 
een moeilijk en frustrerend proces zijn omdat iedereen er 
andere ideeën op na houdt, maar langs de andere kant 
is het boeiend en spannend om als groep een eigen visie 
over wonen te ontwikkelen.  
Hoe groter de betrokkenheid en de inzet van de groep bij 
deze fase, hoe meer ze de samenhuizing zal beleven als 
iets eigens. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij 
het bewonen zal veel groter zijn. 

Keuzes
Naarmate het proces vordert, worden beslissingen steeds 
specifieker en gedetailleerder.  Er moeten al vroeg in het 
ontwerpproces belangrijke keuzes worden gemaakt, die 
aanleiding kunnen geven tot conflicten. 

Het kiezen van de wooneenheid kan gevoelig liggen. 
Sommige groepen laten mensen kiezen in de volgorde 
dat ze zich lid gemaakt hebben. Men kan ook proberen 
door overleg aan ieders noden te voldoen, ofwel wonin-
gen verloten. 
Men kan ook tijdens het ontwerpproces reeds nagaan 
waarom sommige woningen minder geliefd zijn dan an-
dere en wat er gedaan kan worden om daar verbeter-
ing in te brengen. 

Opdelen van de globale kostprijs over de verschillende 
woningen is een ander kritisch punt. Men kan een systeem 
bedenken waarbij men de oppervlakte van de woningen 
als verdeelsleutel hanteert, of waar men het bedrag gelijk 
verdeelt over de verschillende gezinnen, ofwel een com 
binatievorm van de twee. 
Ook de kwaliteit van de woning kan worden in rekening 
genomen. Het blijft moeilijk om voor iedereen goed 
te doen, afspraken moeten wel tijdig duidelijk zijn, 
en iemand extern (notaris, architect) kan aangeduid 
worden om knopen door te hakken. 
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Alternatieve energiebronnen integreren is een ander 
discussiepunt omdat het gekoppeld is aan een zeker 
waardeoordeel. Het vraagt dikwijls ook een grotere in-
vestering in het begin die dan op lange termijn wel tot 
besparingen leidt. Dit en andere ecologische en/of biolo-
gische opties brengen een aantal consequenties met 
zich mee, die moeten gekend zijn en doorgesproken 
worden. 

Het voorzien van huur-units binnen de cohousing.  
Dit betekent dat de startgroep deze units moet voor-
financieren, wat eveneens goed moet worden afgesproken 
om niet tot spanningen te leiden. 

Ontwerpprogramma 
(of design programma/programma van eisen)
Een neergeschreven ontwerpprogramma kan helpen om 
over specifieke elementen te beslissen en kan tegelijkertijd 
als basisdocument dienen voor de architect. 
Volgende elementen oefenen een invloed uit op de ontwik-
keling van een gemeenschap: 
grootte, dichtheid en de omvang van de gemeenschap-
pelijke voorzieningen, elementen van het siteplan, de ge-
meenschappelijke delen, de individuele units. 
Het gaat niet om een lineaire opeenvolging; de verschillende 
aspecten van het ontwerpprogramma zijn met elkaar ver-
weven. een overzicht: 

 Globaal programma
Dit geeft in een vroege fase al een aanwijzing van de totale kostprijs. 

Het kan duidelijk maken dat het budget moet verhoogd worden 

of dat er moet uitgekeken worden naar alternatieve sites.

Dit globaal ontwerpprogramma houdt het volgende in :

uitgangspunten en doelstellingen

functies en activiteiten voor de beoogde site 

inschatten van de nodige oppervlaktes per functie 

condities waaraan de site moet voldoen 

veiligheid

toegankelijkheid

ecologische en biologische eisen 

kwaliteitseisen t.a.v. de voorziene materialen

stijl, algemeen uitzicht
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 Basisprogramma

1. functioneel programma:
geeft een omschrijving van de toekomstige bewoners : 

uitgangsvisie, organisatiestructuur, aantal personen, relaties 

tussen onderdelen (gezinnen, clusters), tussen activiteiten, voor 

zover deze een weerslag hebben op het ruimtelijk ontwerp. 

2. ruimtelijk programma: 
(gebruikseisen uitgewerkt in functies en prestaties)

hoofdopzet (bouwmassa, ontsluiting, verschillende afdelingen, 

zonering in openbaar en privé, opdelen in units).

nuttige vloeroppervlak voor elke activiteit ; Totale oppervlakte 

(nuttig oppervlakte + nevenruimtes, verkeersruimte, instal-

laties, constructieruimte). 

vorm, afmetingen en begrenzingen van ruimten; relaties  

tussen ruimten; karakter, sfeer (bvb. open of besloten). 

toegankelijkheid; veiligheidsaspecten 

flexibiliteit en uitbreidbaarheid. 

verlichting, temperatuur, akoestiek, ventilatie.

 

energiegebruik; waterhuishouding. 

symbolische functies van het gebouw (identiteit, imago, uit-

straling) 

interne en externe eisen en voorwaarden (tijd, geld, kwaliteit, 

wet- en regelgeving)

 
 
 
 Gedetailleerd programma
dit betreft de eisen rond  :

inval van daglicht; uitzicht naar buiten, privacy 

nutsvoorzieningen : gas, elektriciteit, water, telefoon, TV en 

internetaansluiting 

verlichting; akoestiek; verwarming, koeling, ventilatie

 

afwerking van vloeren, wanden en plafonds, decoratie
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Verloop van het ontwerpproces
Om het ontwerpproces makkelijker te laten verlopen, 
moet je er op voorhand rekening mee houden dat je 
met een groep werkt. Er bestaan specifieke collectieve 
ontwerpmethodieken, zoals bvb. de ‘design charrette’. 
Voor dergelijke benadering is er extra tijd en aandacht 
nodig, ofwel begeleid door je architect of eventueel door 
een externe groepsbegeleider. Bepaal goed welke delen 
gezamenlijk en welke individueel worden ontworpen en 
hoeveel vrijheid er is voor individueel ontwerp. 
Wanneer iedereen vasthoudt aan het beeld van zijn of 
haar droomgemeenschap, ontstaat heel wat verwarring. 
Het is best niet alleen te peilen naar wensen, maar ook 
naar onderliggende noden en verlangens. Het is belangrijk 
hiervan uitgaande een steeds duidelijker beeld te krijgen 
van wat men als groep wil. 

Keuze van ontwerpstrategie
De strategie die men hanteert, verschilt van groep tot 
groep en hangt ook af van de architect waarmee men 
samenwerkt. We kunnen wel mogelijke methodes onder-
scheiden.
Conceptueel: 
Men kan op een conceptuele manier te werk gaan door 
de bewoners relaties te laten definiëren tussen ruimtes 
en functies, zonder veel gebruik te maken van visuele 
beelden. Het voordeel is dat er een duidelijk programma tot 

stand komt, maar het gevaar bestaat dat het te abstract 
blijft. Men praat over algemene principes om zo tot een 
notie van een plaats te komen, waar de architect achteraf 
nog heel wat ontwerp-oplossingen aan kan toekennen. 

Visueel: 
Bij een visuele methode zal de architect aan de hand van 
beeldmateriaal trachten de bewoners een ruime voorstelling 
te geven van architecturale elementen. Een goede hulp 
voor opstartende groepen is het bezoeken van bestaande 
gemeenschappen. Dit is zeer nuttig, omdat de bewoners 
de gevolgen van verschillende ontwerp-oplossingen leren 
begrijpen en een gemeenschappelijk referentiekader op-
bouwen. Te veel beelden kunnen echter voor verwarring 
zorgen en de realiteit zal nooit helemaal hetzelfde zijn als 
een foto of afbeelding. 

Functioneel: 
Andere groepen gaan op een meer functionele manier te 
werk door de bewoners functies te laten toewijzen aan 
een siteplan, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen

private
semi-private
gemeenschappelijke zones

De architect zal daar achteraf oppervlaktes aan toekennen. 
Deze werkwijze kan men makkelijk koppelen aan een 
bepaald budget, maar doordat er op voorhand reeds 
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bepaalde elementen vastliggen, worden de bewoners 
beperkt in hun creativiteit. 

Enquête: 
Aan de hand van een enquête kan men de bewoners 
specifieke en gedetailleerde vragen stellen in verband met 
ontwerpaspecten en details die in voorafgaande overleg-
momenten aan bod gekomen zijn. De resultaten hiervan 
kunnen snel samen gelegd worden om overeenkomsten 
en verschillen op te sporen en om mogelijke oplossingen 
te bepalen. Een algemeen probleem van deze werkwijze 
is wel dat men door de manier van bevragen de discussie 
vernauwt.

Driedimensionaal: 
Een laatste methode bestaat erin te werken met driedimen-
sionale beelden en maquettes. Op deze manier kunnen 
de bewoners zich een duidelijke voorstelling maken want 
ze kunnen de modellen manipuleren en van verschillende 
kanten bekijken. Het maken ervan vraagt echter veel tijd 
en is meestal niet goedkoop. 

Site-bezoek:
Je kan ter plaatse op de site vat proberen krijgen op de 
mogelijkheden van de site en zelfs met touw (of linten, 
planken, verf, meubels of wat dan ook) een indeling uit-
proberen van je ruimtes en onderlinge schikkingen. 

Een combinatie van verschillende methodes is vaak de 
beste oplossing. 

Het belangrijkste blijft echter de onderlinge samenhang 
binnen de groep, hun relatie met de architect en de vaar-
digheden van de architect om sociale noden te vertalen 
naar een fysische omgeving. Alle partijen moeten leren 
wanneer de confrontatie aan te gaan en wanneer toe te 
geven en ook moet ieder duidelijk zijn over zijn overtuigingen 
en vooroordelen.
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Architectuur i.f.v. de gemeenschappelijkheid
Het ontwerpen van de fysieke omgeving van een woon-
gemeenschap veronderstelt een bijzondere benadering. 

Voor de inplanting is het interessant om een autovrije 
zone te voorzien, niet alleen om een veilige speelruimte 
voor kinderen te voorzien maar ook om contacten tussen 
de bewoners te stimuleren. 
De circulatie wordt dan zo ontworpen dat ze spontane 
contacten vergemakkelijkt. Door bvb. de parking aan de 
rand te plaatsen en het gemeenschapshuis centraal, komen 
de mensen er sowieso dagelijks langs. 
Ook de afbakening en de wisselwerking met de omgev-
ende buurt kan vergemakkelijkt worden door het ruimteli-
jk ontwerp. 

Het feit zelf van gemeenschappelijke ruimtes te voorzien, 
en hoe die dan t.o.v. elkaar liggen, beïnvloedt de leven-
digheid van een gemeenschap. Er wordt gezegd dat er 
zich pas activiteiten ontwikkelen als er ruimtes voorzien 
zijn, maar dat de ruimtes slechts gebruikt worden als er 
activiteiten zijn. 

Deze gedeelde ruimtes liggen best centraal, vooral in  
grotere projecten. Het gebruik van een kleine schaal en 
een gepaste inrichting maken deze ruimtes huiselijker en 
dus aantrekkelijker. 

Als alle ruimtes onder hetzelfde dak liggen worden ze ook 
vaker gebruikt. 
Flexibiliteit en multifunctionaliteit zijn ook belangrijk omdat 
er niet voor elke functie een aparte ruimte kan voorzien 
worden.

In cohousing en co-wonen projecten zien we vaak dezelfde 
architecturale elementen terugkomen om de ruimte 
aan-trekkelijk te maken en contacten te stimuleren:  
open overgangen, halve verdiepingen en niveauverschillen, 
aansluiting met een buitenruimte, vlotte toegankelijk-
heid,...

De individuele units kunnen kleiner zijn dan doorsnee 
woningen omwille van de gemeenschappelijke voorzieningen, 
die op de duur ervaren worden als een verlengstuk van de 
eigen ruimte.
 
Bij gemeenschappen die een zekere diversiteit en stabiliteit 
van de bewonerssamenstelling nastreven, moet er gezorgd 
worden voor meerdere groottes en types van individuele 
units. Woonstabiliteit kan ook nog bevorderd worden door 
flexibiliteit en uitbreidbaarheid te voorzien. 

Contacten tussen de bewoners worden bevorderd door 
een vlotte toegang tot het individieel gedeelte, evenwel 
met zorg voor het behoeden van ieders privacy. 
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Ontwerpteam
Men moet met zorg een geschikt ontwerpteam kiezen. De 
architect zal de noden en wensen van de bewoners vertalen 
naar verschillende ontwerp-oplossingen. Door steeds een 
paar stappen voor te blijven op de groep, kan hij het proces 
vooruit helpen en aangeven wanneer bepaalde beslissingen 
genomen moeten worden. 
Sommige groepen zoeken een “meegaande” architect die 
eerder als een technische hulp dient om de ideeën van 
de bewoners uit te tekenen. Achteraf is men dan vaak 
teleurgesteld over het resultaat, vooral omwille van basis-
problemen in verband met circulatie en lay-out. 
Langs de andere kant zijn er architecten die zelf een bepaald 
idee voor ogen hebben en dat in meer of mindere mate 
opdringen aan de bewoners wat leidt tot een confrontatie. 
Positief is dat de groep verplicht wordt duidelijke doelstel-
lingen te definiëren. 
Het midden tussen de twee, waarbij de architect de wensen 
van de bewoners respecteert en aanvult met zijn profes-
sionele ervaring, is optimaal. 
Soms is er naast een architect nood aan een project- 
begeleider. Van hem wordt verwacht dat hij de toekomstige 
bewoners bijstaat in het organiseren, structureren van 
overleg en activiteiten rond de bouwfase, eventueel reeds 
voordien. Hij moet vertrouwd zijn met de bouwwereld, 
met het omgaan met projecten, en het omgaan met een 
groep in plaats van met een individuele opdrachtgever. 

Budget opvolgen
Het is belangrijk het beschikbare budget goed in te schatten 
en rekening te houden met de beperkingen er van. 
De verwachtingen van de bewoners moeten van in de 
vroegste fasen afgewogen worden tegenover deze realiteit, 
anders komt men plots tot het besef dat het beeld dat men zich 
gevormd heeft, niet haalbaar is. Een goede communicatie 
tussen de verschillende betrokken partijen is nodig om 
uiteenlopende verwachtingen te vermijden. 
Bewoners van bestaande projecten geven achteraf vaak 
toe dat ze te veel nadruk gelegd hebben op individuele 
keuzes, terwijl men door standaardisatie van woningtypes 
en bouwcomponenten veel kosten kan besparen. Mensen 
zullen deze beperkingen van standaardisatie sneller aan-
vaarden als de units zodanig ontworpen zijn dat ze achteraf 
makkelijk uitbreidbaar of aanpasbaar zijn. 

Tijd opvolgen
Ook op dit vlak moeten de verwachtingen van bij de start 
realistisch ingeschat worden. In de loop van het proces 
moet het tempo  aangehouden worden. Het gevoel vooruit 
te gaan vormt een belangrijke stimulans, zowel voor de 
groep als voor de architect. Te veel informatie en werk kan 
mensen verlammen, te weinig kan leiden tot een verlies 
aan interesse. Ook in het geval er samen gewerkt wordt 
met een projectontwikkelaar is het van groot belang dat 
de groep voeling blijft houden met wat er gebeurt. 

De site



53

   Bouwen/Verbouwen

De bouwfase betekent voor de groep het begin van een 
boeiende periode, want eindelijk zien ze hun ideeën gereali-
seerd worden tot een concrete vorm. Het is ook een erg 
drukke periode, vermits complicaties in deze fase een be-
langrijke invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke 
kostprijs. Het komt er vaak op aan samen snel beslissin-
gen te kunnen nemen. Onderschat de stress van deze 
fase niet, de goede communicatie en verstandhouding in 
de groep vergt dan extra aandacht en zorg.
 
Aannemer
De groep als bouwheer kan, met hulp van architect en/
of andere begeleider,  zelf de rol van hoofdaannemer op 
zich nemen en op zoek gaan naar onderaannemers voor 
de uitvoering van de verschillende taken, maar dit vraagt 
kennis en vaardigheden en norm veel tijd en inspanningen. 
Meestal zal men een aannemer inhuren die dan zelf onder- 
aannemers inhuurt, betaalt en coördineert. 

Aanbesteding
Nadat de architect plannen heeft getekend, wordt er een 
aanbesteding naar aannemers gedaan waarbij degene die 
het laagste biedt, het werk toegewezen krijgt. 

Deze aanbesteding kan open of gesloten gebeuren. 

Bij een gesloten aanbesteding kiest men uit een beperkte 
lijst van geselecteerde aannemers, met als voordeel 
dat men weet met wie men te doen heeft. 

Open aanbesteding: door een aankondiging te plaatsen 
in een krant, kan het zijn dat men een goedkoper bod 
verkrijgt maar men heeft dan minder zekerheid over de 
capaciteiten van de aannemer. 

Aannemer bij ontwerpfase (eventueel met “bouw-
team”): een andere mogelijkheid is dat men reeds on-
derhandelt met een aannemer voordat het uitvoerings- 
ontwerp opgesteld wordt, dus enkel op basis van voor-
lopige plannen. Op die manier is de aannemer meer 
vertrouwd met de plannen en met de groep en kan hij 
nog suggesties doen om de kosten te verlagen. 
De kans is dan kleiner dat de groep achteraf nog veran-
deringen vraagt. Het gebrek aan competitie (wat je bij 
een open aanbesteding wel hebt zodat je de beste prijs 
krijgt) kan je opvangen door een vast winstpercentage 
vast te leggen en te werken met een open boekhouding 
tussen de verschillende partijen. 

Bouwcomité (of “werkgroep bouw”)
Tijdens de constructie stelt men best een bouwcomité 
samen dat verantwoordelijk is voor het contact met de 
aannemer en de architect. Zo kan men verwarring vermijden 
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en kunnen beslissingen snel genomen worden. 
Bij veel groepen wordt de fout gemaakt dat mensen nog 
individuele veranderingen willen aanbrengen als de bouw 
al begonnen is. Als men ze apart bekijkt, zijn het telkens 
kleine en goedkope aanpassingen, maar die stapelen zich 
snel op tot een grote extra kost en een meer complex 
bouwtraject. 
Door eerst de gemeenschappelijke ruimtes af te werken, 
kan reeds van in het begin een gemeenschapsgevoel 
opgebouwd worden, er is dan al een plek om samen te zijn 
terwijl de individuele units (of eigen kamers) afgewerkt 
worden en mensen verhuizen. Het kan ook besparen op 
een werfkeet voor de opvolgingsvergaderingen en opslag 
van kostbaar materiaal. 

Zelfbouw    
Bewoners kunnen zelf meehelpen bij de bouw van het 
project, bvb. bij afbraakwerken, het klaarmaken van de 
site, de afwerking binnenin, de inrichting van de binnen-
ruimte... Een paar bemerkingen hierbij: 

Maak de afbakening duidelijk tussen de collectieve 
werken en de werken voor eigen rekening
De taken die door onervaren en vaak druk bezette 
mensen kunnen uitgevoerd worden, zijn beperkt. 
Denk er over na of je een extra verzekering aangaat 
voor dergelijk werk.
Voor de wet mag je eenvoudige werken uitvoeren aan je 

eigen woning en familie tot de tweede graad inschakelen. 
Niet verwanten zullen enkel mogen meewerken aan de 
bouw en de afwerking van de gemeenschappelijke delen. 
Het is beter geen bewoners in te schakelen bij werken 
die een invloed hebben op het verdere tijdsverloop van 
de constructie. Als het project vertraging oploopt, zal 
de hulp immers leiden tot extra kosten in plaats van de 
bedoelde besparingen.
Het afwerken van de woningen door de bewoners zelf, 
creëert wel de mogelijkheid om ieder op financieel en 
esthetisch vlak zelf te laten beslissen over zijn interieur. 
Door samen te werken kan men voordeel halen uit de 
coöperatie die reeds in de vorige fasen tot stand gekomen 
is. Het gevaar is wel dat men er zoveel energie insteekt 
dat er geen tijd meer overblijft voor sociale activiteiten. 
Bewaar een evenwicht!
Financieel houdt dit een dilemma in: de eerste eige-
naar betaalt minder en kan besparen dank zij zijn inzet 
maar voor de volgende bewoner wordt de woning duurder. 
Huurders zullen niet in dezelfde mate geneigd zijn veel te 
doen als er geen financiële tegemoetkoming tegenover 
staat. 
De afspraken moeten duidelijk omschreven staan, zeker 
als er een financiële vergoeding wordt voorzien (uur-
loon of stukloon; overeenkomst met de groep of met 
de aannemer; minimum opleiding vereist en/of be-
geleiding van de werken door professionals
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Ecologische optie
Bewust omgaan met leven, wonen, bouwen, … heeft in 
de huidige context ook te maken met duurzame ontwik-
keling, onze ecologische voetafdruk, de sociale en ecolo-
gische gevolgen van onze bouw- en woonwijze op de rest 
van de planeet. 

Als een gemeenschap ervoor kiest om aandacht te schenken 
aan ecologische en/of biologische aspecten, dan heeft dit 
natuurlijk gevolgen voor het (ver)bouwen.
Tegenover een individu of één enkel gezin heeft een groep 
het voordeel dat een aantal opties betaalbaar worden  
(zoals bvb. gemeenschappelijke energiesystemen).  
Wat in een aanvankelijke investering wat duurder kan uit-
vallen, wordt snel teruggewonnen, vooral in verminderd 
energie- en/of waterverbruik. 
Naast het schaalvoordeel gaan bewoners in een gemeen-
schap elkaar ook inspireren en aanmoedigen in duurzame 
keuzes en leefwijze. 

Een aantal overwegingen die je als groep kan maken: 

Bouwplaats en concept
Kies indien mogelijk voor een bestaand pand (te ver-
bouwen, of nieuwbouw op dezelfde plek) of een bouw- 
plaats nabij stads- en dorpskern, nabij openbaar vervoer 
en nutsvoorzieningen. Nieuwe verkavelingen en zeker 
projecten in de open ruimte hebben vanuit ecologisch 
standpunt al een stapje achter t.o.v. projecten die de 
bestaande bebouwde ruimte valideren. 
Respectvol gebruik van het terrein; harmonie tussen de 
huizen, de grond en de directe omgeving zowel in archi- 
tectuur als in het benutten van de ruimte (compact 
bouwen, oriëntatie op de zon, rekening houden met 
het landschap, auto-vrije zone...).

Materialen en grondstoffen
Optimaal gebruik van zoveel mogelijk bio-ecologische 
materialen. Die hebben de kleinste negatieve impact 
op mens en natuur, dus materialen die recycleerbaar 
zijn door de mens, of door de natuur zelf. 
Let wel: niet alle recycleerbare grondstoffen of gere-
cycleerde materialen zijn bio-ecologisch verantwoord, 
ook de energie-inhoud, de emissies, … spelen een rol.
Materialen op basis van nagroeibare grondstoffen (hout, 
kurk, isolatie uit papiervlokken, vlas, hennep, houtvezels, 
natuurverven, …) hebben de voorkeur, want ze zijn, bij 
goed beheer, onuitputtelijk. Vermijd zoveel mogelijk 
synthetische materialen.
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Energieverbruik
Goede isolatie (als belangrijkste element) 
en goede ventilatie
Een zo laag mogelijk energieverbruik, recuperatie van 
energie maar vooral doordacht en zuinig verbruik.
Milieuvriendelijke energiesystemen, voor zover haal-
baar. Passieve zonne-energie, onuitputtelijke energie-
bronnen (zon, wind, hout...)
Gemeenschappelijke installaties

Water
Systeem voor opvang, opslag en gebruik van regenwa-
ter in en om de gebouwen,
Waterzuivering, hergebruik, maar vooral beperken van 
waterlozing.
Minder verharding of waterdoorlatende verharding voor 
opritten en straten maken indringing van het regenwa-
ter in de bodem mogelijk. 

Je eigen gedrag
Ecologisch bewust leven houdt natuurlijk heel wat meer 
in dan letten op de wijze van bouwen. 
Het behelst ook in huis doordacht en zuinig omgaan 
met energie, rationeel afvalbeheer, opvang en zuivering 
van water, beperken van lozingen…
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   Vergaderen

Meestal worden er twee soorten vergaderingen gehoud-
en: enerzijds de algemene vergadering waar beslissingen 
genomen worden en waar iedereen aanwezig moet zijn, 
anderzijds de comitévergaderingen waar kleinere werk-
groepjes specifieke onderwerpen verder uitwerken. 
Efficiënt vergaderen is niet evident, veel mensen zijn het 
niet gewoon om in een groep te werken waar ieders men-
ing evenwaardig is en waar de focus ligt op het thema 
wonen. 

Enkele tips: 
Omstandigheden
       Zorg voor een gezellige ruimte, voldoende ver
 warmd en verlucht. Zorg voor voldoende verlichting. 
 De ruimte moet niet te groot en niet te klein zijn  
 in functie van het aantal aanwezigen. 
       Voorzie voldoende stoelen, eventueel een hapje en  
 een drankje. 
       Misschien moet er ook voor papier en pennen gezorgd 
  worden, een flapbord, stiften, andere benodigd- 
 heden,...

Voorwaarden
       Maak duidelijk wie toegelaten is tot de vergader ing, 
 en in welke hoedanigheid: leden, aspirantleden, be- 
 zoekers, spreker, adviseur, observator,...
       Wat is het gemeenschappelijk doel van de vergadering? 
 Als dit vooraf of bij de start duidelijk is, win je veel  
 tijd en heb je een veel grotere kans op een goede  
 sfeer en tastbare resultaten. 
       Een vooraf gekende agenda helpt om de tijd goed  
 in te delen; informatie over de te bespreken thema’s 
 bereidt de deelnemers beter voor  
       Bevorder houdingen en gedragingen die sereen en 
  opbouwend vergaderen mogelijk maken (zie verder). 
       Begin op tijd, en stop ook op tijd. 
       Houd zoveel mogelijk rekening met de behoeften 
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 van de mensen: neem een pauze om uit te blazen, 
 een hapje en drankje, emotionele behoeftes 
 (gevoelens luchten, gehoord worden,...), geef 
 kans om de benen even te strekken, …
       Wie verhinderd is of pas later kan komen, waar- 
 schuwt vooraf

Rollen en taken
In een vergadering kan een rol of taak opgenomen worden 
door (of toebedeeld worden aan) één vaste persoon. Een 
taak kan ook wisselen, dit hangt af van de gewoontes en 
de keuzes van de groep. 
Sommige taken kunnen gecombineerd worden in één per-
soon of overgelaten worden aan de gehele groep. 
Over welke taken hebben we het ? 

Agenda opsteller: noteert de vaste onderdelen, de punten 
vanuit een vroegere vergadering, de aangemelde onder-
werpen (dit kan eventueel op voorhand), vraagt (als dit 
mag) of er nieuwe onderwerpen moeten toegevoegd 
worden; overloopt eventueel een geschatte tijd per onder-
werp, noteert wie welk agendapunt inleidt, zet dit alles 
eventueel op flap...

De moderator (begeleider, facilitator): brengt de onder-
werpen aan, start een discussie, beëindigt ze, duidt de 
volgorde van de sprekers aan, wakkert aan of kalmeert 

als nodig, geeft samenvatting van hoever we staan rond 
een onderwerp, vat de conclusie of de beslissing samen...

De bewaker van de tijd:geeft een teken om de vergadering 
te starten en te stoppen, geeft ook een teken als de tijd 
voorzien voor een onderdeel van de vergadering bereikt 
is (en eventueel ook als die eraan komt). 

Verslaggever (secretaris, scribe): nota’s nemen, ordenen, 
uitschrijven. 

Deze eerste vier taken worden meestal ingevuld, hetzij 
door één of meer personen (vaste persoon of beurtrol). 
Eventueel kan ook iemand aangeduid worden als: 
Deurman: brengt de telaatkomers discreet op de hoogte 
van de stand van zaken in de vergadering, zit daarom 
dicht bij de deur.
 
Advocaat: kan aangeduid worden om een groepslid te 
steunen dat onder vuur is komen te liggen.

Verzoener: blijft bij een gevoelig onderwerp neutraal en 
legt zich toe op het zoeken naar compromissen, hij moet 
even zijn eigen opinies aan de kant zetten. 

Thermometer: houdt de groep in de gaten en verwoordt 
de sfeer en de gevoelens die hij/zij opmerkt. 
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Voorbeeld van een agenda 

Inleiding Begeleider 5 min

Opwarmrondje, aankondigingen                                          Allen 15 min

Aanvullen (evt. wijzigen) van agenda                                   Begeleider 5 min

Overlopen vorig verslag                                                       Verslaggever 10 min

Verslag van werkgroepen (en/of leden)                               ... 30 min

Nieuwe voorstellen                                                                ... 15 min

Voorstellen bespreken Allen 45 min

Samenvatting (conclusies + besluiten)                                 Verslaggever 10 min

Agenda (+ datum) volgende vergadering                         ... 5 min

Indruk over deze vergadering                                            Allen 15 min

Afsluiting                                                                Begeleider 5 min

Pauze 20 min

Totaal 3 uur
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Gedragsregels
Een aantal fundamentele houdingen en gedragingen maken 
van je vergadering een goede plek om tot overleg en re-
sultaat te komen, en zorgen ervoor dat je je er ook goed 
bij voelt. Dit gaat over dingen zoals wederzijds vertrouwen 
 en respect, verdraagzaamheid, geweldloosheid, maar ook 
duidelijkheid, luisterbereidheid… Bevorder deze houding 
zoveel mogelijk en formuleer ze eventueel in gedragsregels 
of aanbevelingen. Laat mensen daarin groeien.

22 gedragsregels voor goed vergaderen 

         Technisch

1. luister aandachtig naar wat anderen zeggen, vraag  
     eventueel nadere uitleg
2.  onderbreek nooit degene die aan het woord is (een    
     spreekstok kan helpen, alleen wie de stok vast heeft    
     mag dan spreken). 
3.  vraag het woord en wacht op je beurt
4.  wees bondig, denk eerst na over wat je gaat zeggen
5.  herhaal niet wat reeds gezegd is, je kan volstaan met  
     de woorden: ’ik sluit me aan bij wat X gezegd heeft’
6. elk lid wordt verondersteld aan bod te komen, er is     
   ruimte voor iedereen. Dit is de verantwoordelijkheid   
  van elkeen, maar soms moeten uitbundige leden  
     afgeremd worden en stille leden bevraagd.

         Informatief

7.  richt je naar oplossingen, geef dus niet enkel bezwaren   
     en kritieken, maar doe ook voorstellen, zoek sporen uit  
    die tot een oplossing kunnen leiden
8.  baseer je op het verleden, maar richt je naar de toekomst. 
9. sta open voor andere ideeën, weeg alle argumenten  
    goed af, liever dan je enkel te baseren op een vooraf 
    gemaakt oordeel
10  argumenteer eerlijk en open, leg je argumenten op tafel, 
     ga niet lobbyen 
11 wees geduldig, niet iedereen denkt even snel als jij of     
     beschikt over de informatie die je zelf al kende
12 wees bereid je ideeën los te laten als ze niet aanslaan 
     of niet overeenkomen met wat in de groep beslist wordt 
13 blijf niet bij details hangen, zie dingen voldoende ruim 
     en op lange termijn
14 wees specifiek, geef liever een voorbeeld dan te gene- 
    raliseren (bvb. “deze opmerking vind ik niet terecht”, 
     i.p.v. “hier wordt nogal zever verteld”)
 
           Emotioneel en Relationeel

15 denk goed na, maar vertrouw ook op je gevoel
16  je mag voelen wat je voelt, zeg dit gerust en verduidelijk 
    zo mogelijk waarom, en leg je gevoelens niet bij de  
     andere (ontevreden, kwaad, maar ook blij, dankbaar, 
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17   ik-boodschappen: spreek zoveel mogelijk vanuit je    
      zelf, dus wat je zelf verlangt, vreest, voelt, gelooft,      
      denkt … 
18  geef de achterliggende redenen achter je ideeën en  
      argumenten, het verruimt de discussie en bied meer 
      denksporen en alternatieven 
19   wees nederig, hoezeer je ook denkt gelijk te hebben,    
       anderen kunnen het heel anders bekijken, presenteer  
       je voorstellen dus niet als een oplossing, maar als  
      een idee 
20  laat je niet verleiden tot persoonlijke aanvallen:  
       stereotyperen, spot of stoten onder de gordel. 
      ‘Speel de bal, niet de man’
21   je moet zelf goedmaken wat je deed, bvb. door apart  
       (of in de groep) excuses te vragen voor een opmerking 
      die iemand kwetste. En ook...
22   zet je ook buiten de vergadering in voor de doelstel- 
    lingen,door de verslagen goed te lezen, je voor te  
     bereiden, eventueel mensen te bellen, ‘huiswerk’ te    
       maken, informatie te verzamelen e.d.

Specifieke technieken

De groep
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 hierboven beschreven, zoveel mogelijk erkend 
en aangemoedigd wordt. Dit is de verantwoordelijkheid 
van alle groepsleden.
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Open discussie 
Een onderwerp wordt ingeleid, waarna alle leden hun 
ideëen, bedenkingen, suggesties en argumenten kunnen 
spuien, meestal in de volgorde van tussenkomst. 
De begeleider kan achteraf een samenvatting maken van 
hetgeen werd aangebracht. 

Rondje
Hier krijgt elke deelnemer om beurt de kans om zich uit te 
spreken (meestal de kring rond). Er kan gevraagd worden 
naar een opinie, een idee, een gevoel...

Brainstorming
Iedereen brengt vrijelijk ideëen en suggesties in rond een 
onderwerp. De gekste invallen mogen. Je gaat in geen 
geval bekritiseren of bediscussiëren wat gezegd wordt, je 
kan wel voortborduren. 

Alle ideëen worden opgeschreven, verzameld, gegroepeerd 
naar gelijkenissen, en dan pas wordt er geschift tot er 
nog enkele bruikbare overblijven. Dit is een goede manier 
om inspiratie op te doen of een probleem vanuit nieuwe 
invalshoeken te bekijken. 

Consensus
Als er na een groepsdiscussie een duidelijk punt naar vo-
ren komt waarover een beslissing moet vallen, kan je na-
gaan of je tot een consensus kan komen. Eerst wordt het 
punt duidelijk geformuleerd (bvb. “vinden we allemaal dat 
er enkel buiten gerookt mag worden ?”, op dit moment 
wordt gevraagd om eventuele bezwaren te zeggen (bvb. 
‘in de winter is het er te koud”). Bezwaren worden gegroe-
peerd, er wordt eventueel gezocht om de bezwaren op te 
lossen, daarna wordt een nieuw compromis voorgelegd 
voor consensus. 

Consensus betekent niet eenstemmigheid, maar wel het 
zoeken van een oplossing waar eenieder zich kan mee 
verzoenen.

Als je een consensus kan bereiken heeft dit dikwijls een 
positief effect op de relaties binnen de groep: vertrouwen, 
samenwerking en wederzijds respect krijgen een boost. 
     
       Samen tot een beslissing komen geeft ruimte aan  
 alle ideëen en verplicht jezelf om ruimter te den 
 ken,
       Beslissingen die in consensus worden genomen,  
 worden ook gedragen door de groep,
       Consensus verkleint het risico dat een minderheid  
 een beslissing aanvoelt als opgedrongen.
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Stemmen
Bij een stemming worden de koppen geteld, de VOOR of 
TEGEN op een duidelijk geformuleerd punt. Je kunt met 
eenvoudige meerderheid (minstens de helft + 1) of bij 
2/3 meerderheid stemmen of bij allerhande percentages. 
Je kan een aanwezigheidsquorum vooropstellen (hoeveel 
van de leden moet er minimaal zijn), je kan onthouding 
voorzien, waarbij de onthoudingen wel of niet meetellen 
bij de telling. Je kan ook consent inbouwen, dit betekent: 
“ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik heb er 
geen bezwaar tegen”.
Het is goed op voorhand te bepalen in welke gevallen je 
consensus zoekt, en wanneer je voor een stemming kiest. 
Soms is het ook interessant te bepalen met hoeveel % 
van de leden een reeds genomen beslissing opnieuw ter 
discussie kan worden gesteld. 

Vergadering opsplitsen in groepjes
Soms kan je discussies of brainstorming beter houden in 
kleinere groepjes, omwille van het onderwerp, om iedereen 
beter aan bod te laten komen, of gewoon omdat de groep 
hoe dan ook te groot is. Dan splits je de groep in twee of 
meer subgroepjes, met elk hun begeleider en verslaggever 
(kan één persoon zijn) die aan de slag gaan rond een 
onderwerp. De resultaten worden daarna samengebracht 
in de volledige groep (plenum). Dit kan het beslissings-
proces een beetje versnellen (zo nodig). 

Werkgroepen creëren
Als er heel veel werk te verzetten is, of als een bepaald 
onderwerp ingewikkeld is, of moeilijk tot een consensus 
leidt, kan je de taken best verdelen en toevertrouwen aan 
één of meerdere werkgroepen. Deze werken rond wel-
bepaalde thema’s en krijgen goed omschreven opdrachten 
vanuit de algemene vergadering. Voor elke werkgroep 
wordt een verantwoordelijke aangeduid die zorgt voor het 
verslag naar de algemene vergadering en voor de goede 
gang van zaken binnen de werkgroep. Op de algemene 
vergadering kunnen ze hun bevindingen en besluiten 
voorstellen en de hele groep neemt dan een beslissing. 

Een werkgroep kan volmacht krijgen om over welom-
schreven zaken zelfstandig te beslissen, zij kan in sommige 
gevallen zelfs een budget toegewezen krijgen voor haar 
activiteit. 
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Kleurkaarten methode
Om het verloop van discussies en van stemmingen vlotter 
te laten gebeuren kan je een systeem invoeren, waarbij 
elk lid van de vergadering een set van vijf gekleurde 
kaarten krijgt. 
In het begin is het even wennen, maar groepen die ermee 
werken zijn er heel enthousiast over. Hoe werkt het? 

 Discussie 
Op elk moment van de discussie kan je een kaart omhoog 
steken om het woord te vragen. 
 
 Rood: 
 Ik wil een opmerking maken over het proces 
 (bvb. we wijken af van het onderwerp, we gaan  
 over onze tijd,...)

 Oranje: 
 Ik wil instemmen met iets of een bevestiging 
  uitspreken of een compliment geven. 

 Geel: 
 Ik wil een vraag stellen of verduidelijking vragen.

 Groen: 
 Ik kan opheldering geven over het huidige  
 onderwerp. 

 Blauw: 
 Ik wil een opinie of een commentaar kwijt.
 Het woord wordt gegeven in dezelfde volgorde als  
 hierboven, dus eerst komen de proces-opmerkingen 
  aan bod, dan de bevestigingen (of compliment 
 en) en zo verder. 

 Besluitvorming
Wanneer wordt overgegaan tot besluitvorming of tot 
stemming, zullen dezelfde kaarten dienen, maar met een 
andere betekenis: 

 Rood: 
 Ik ben tegen het voorstel.

 Oranje: 
 Ik heb ernstig voorbehoud, 
 maar ik zal de consensus niet blokkeren.
 
 Geel: 
 Ik heb eerst nog een vraag voor ik kan kiezen.
 
 Blauw: 
 Ik ben neutraal of heb slechts lichte reserve.
 
 Groen: 
 Ik ben voor het voorstel. 
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Vooraleer de koppen geteld worden, moeten de mensen 
die een rode of oranje kaart toonden eerst gehoord 
worden. Zo kan er gezocht worden naar oplossingen die 
tegemoet komen aan de bezwaren. Na aanpassing van 
het voorstel kan opnieuw gestemd worden. De groep kan 
beslissen of (en op welk moment) een stemming naar 
meerderheid volgt. 

Dit kleurkaarten systeem helpt mensen die verlegen of 
minder verbaal vaardig zijn om ook beter aan bod te komen. 
Het laat ook discussies en stemmingen veel sneller verlopen. 
De gespreksleider kan in slechts één oogopslag zien wie 
wat wil aanbrengen. Resultaat: enorme tijdswinst en een 
groter vergadercomfort. 

Testperiode inlassen 
als een beslissing over een bepaald thema te moeilijk is, 
kan men besluiten tot het inlassen van een testperiode 
van één maand, zes maanden, een jaar... 
Gedurende die testperiode houdt men vragen en opmer-
kingen bij in een register. 
Na de testperiode wordt er opnieuw gestemd. 

Externe begeleiding voor het groepsproces
Soms zit het groepsproces vast, je geraakt niet door een 
conflict heen of alles stagneert, de bijeenkomsten ver-
lopen chaotisch of gespannen, knelpunten duiken telkens 

opnieuw op… 
Als de groep zelf al verschillende pogingen heeft onder-
nomen is misschien het moment gekomen om een ex-
terne begeleider aan te trekken.  

Sommige groepen wachten niet tot het misloopt, maar 
maken een keuze op een moment dat dit nog vlot kan, 
maken kennis met een begeleider die dan ofwel stand-by 
blijft ofwel af en toe gevraagd wordt voor een vergadering 
(eventueel ook een themavergadering: rond bvb. angst, 
privacy, conflictbeheer, vergadertechnieken...).
Voor de keuze van een groepsbegeleider kan je afgaan 
op de reputatie van de persoon (van horen zeggen) en 
behalve een sollicitatiegesprek ook een proefbijeenkomst 
houden. Het is niet nodig dat de begeleider een specialist is 
inzake wonen en bouwen. Het is anderzijds wel belangrijk 
dat het contact goed zit, dat het “klikt” met de groep. 

Naargelang de situatie moet de aandacht voor de bege-
leiding gaan naar vergadertechnieken, verhelderen van 
de basispunten en doelstellingen, omgaan met verschillen, 
emotionele uitwisselingen tussen groepsleden…
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   Groepsprocessen

Groepsvorming
Lang voor de woongemeenschap gevormd is, gaat de 
groep zich al vormen. In de aanloopfase van een project 
is het vaak moeilijker het groepsgevoel en de cohesie te 
onderhouden. 
Er zijn verschillende fasen in het “leven” van elke groep. 
In grote lijnen kan je de volgende onderscheiden: 

   Pseudo-gemeenschap:
wittebroodstijd, enthousiasme, veel positieve energie 
(te vergelijken met het begin van een relatie).

   Chaos:
wrijving, impasse, ontdekken van elkaar nadelen, van 
de verschillen. Dit moet aanvaard worden vooraleer een 
groep zich ontwikkelt naar een (h)echte gemeenschap. 
Er wordt gezocht naar een nieuwe manier van functio-
neren, soms door de structuur te verbeteren, soms door 
meer activiteit of door meer emotionele inbreng. Er is 
niet één enkele weg, het leren erkennen van verschil-
len, conflicten en moeilijkheden gaat mogelijk maken 
dat de groep niet afbrokkelt maar evolueert. 

   Leegte: 
De hooggespannen verwachtingen naar de ander toe vallen 

weg. Er is ruimte voor inzicht in wat elk zelf kan veran-
deren, kan bijdragen. Men stelt zich minder afhankelijk op, 
en de groep evolueert naar meer verbondenheid.  

   Gemeenschap:
dit is wat er stilaan groeit als een groep de voorgaande 
fasen heeft overleefd. Deze fase wordt gekenmerkt door 
aanvaarding van de verschillen tussen de groepsleden 
en meer openheid over zichzelf. Er komt meer energie 
vrij, mensen leren van elkaar en vullen elkaar aan. 

Dit is niet definitief, vaak is er een cirkelgang die groepen 
door steeds weerkerende fasen brengt, maar als je dit 
goed doorkomt bereik je een steeds beter niveau van 
groepssamenhang. Soms is een externe hulp welkom. 

Evolutie van een groep tijdens de bewoning
Dicht bij andere mensen wonen en veel delen brengt veel 
prettige belevenissen mee en biedt heel wat voordelen, 
maar ook meer kans op discussie en conflict (zie verder).
Samen eten en dagelijkse gezamenlijke activiteiten spelen 
een belangrijke rol in het overbruggen van verschillen en 
het oplossen van misverstanden.

In het begin van de bewoning plooien de gezinnen zich 
meestal een tijd op zichzelf terug. Iedereen moet even 
bekomen van de intensieve aanloopfase. 
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Daarna komt het gemeenschapsleven op gang. 

Later zijn er in elke groep wel periodes waar er meer of 
minder samen wordt gedaan, maar algemeen beschouwd 
kan je stellen dat naarmate bewoners elkaar beter leren 
kennen, er minder conflicten optreden, ze elkaar leren 
aanvaarden en toleranter worden en dat alles niet meer 
zo strikt moet georganiseerd worden. 

Net zoals in de opbouwfase (participatieproces) blijkt dat 
samen leven met anderen een proces is dat geleidelijk 
aan evolueert. Bij projecten die al langer bestaan hoor je 
telkens weer spreken over de positieve invloed van de tijd 
en de dynamiek die uitgaat van nieuwe bewoners.

Functioneren in een groep of in een gemeenschap is ook 
niet statisch, mensen veranderen en leren geleidelijk aan 
wat de mogelijkheden zijn van dingen samen doen. Velen 
krijgen een beter beeld van hun persoonlijke wensen en 
leren zichzelf beter uit te drukken. Ook kinderen leren voor 
elkaar te zorgen, ontwikkelen zelfvertrouwen en worden 
mondiger en spontaner. 

Positieve invloed van conflicten
In elke relatie, in elk gezin of groep, breken er vroeg of 
laat conflicten uit... Conflicten oefenen algemeen gezien 
een positieve invloed uit op het leven in gemeenschap, 

wanneer er goed met elkaar wordt omgegaan (zie ge-
dragsregels). 
Samen problemen oplossen laat toe verschillen te uiten en 
normen en relaties aan te passen, er komt samenhang tot 
stand in de groep en het geeft bewoners een gevoel van 
voldoening. Niet alle conflicten kunnen opgelost worden, 
maar mensen leren er mee om te gaan, soms door het te 
negeren, door de oorzaak uit de weg te gaan of door een 
compromis te vinden. 
Samenleven vraagt om een andere houding en andere 
gewoontes en die verandering kan niet zonder de nodige 
discussies en een zekere graad van toegeven. 

Regels
Wanneer mensen elkaar respecteren en vertrouwen, leeft 
algemeen de gedachte dat er geen regels nodig zijn. 
Regels veranderen op zich niets aan het basisvertrouwen, 
maar als er ooit iets mis zou gaan, kunnen ze wel grotere 
problemen helpen voorkomen. 

Net zoals in klassieke huisvestingsprojecten worden bij 
woongemeenschappen huishoudelijke regels opgesteld in 
verband met het gebruik van de woning en de gemeen-
schappelijke ruimtes. Het gedrag en de verantwoordelijk-
heden van bewoners probeert men te controleren aan de 
hand van overeenkomsten die door ieder lid ondertekend 
worden. 
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Aan de verkoop van woningen kunnen in sommige geval-
len ook beperkingen opgelegd worden, in de vorm van het 
recht van de gemeenschap om kandidaat leden te weig-
eren of een maximumwaarde die opgelegd wordt aan de 
doorverkoopprijs tegen speculatie. 

Om wettelijk bindend en bruikbaar te zijn, worden dergelijke 
regels best met de hulp van een jurist opgesteld. 
Het is dus nuttig voor de goede gang van zaken een aan-
tal afspraken vooraf in regels te gieten. Maar weet wel dat 
deze afspraken niet alle problemen kunnen uitsluiten. Het 
belangrijkste blijft een klimaat van openheid, vertrouwen 
en betrokkenheid in stand te houden of zelfs te verbeteren, 
waarbinnen bestaande regels bespreekbaar blijven. 

Rekening houden met de buurt
Eventuele weerstand vanuit de omgevende buurt heeft 
meestal niet te maken met het bouwkundig ontwerp, 
maar met misverstanden en vooroordelen over de levens-
wijze en de negatieve invloed die een groep zou kunnen 
uitoefenen op lokaal niveau. Deze weerstand kan door de 
groep wel versterkt worden als ze zich als geheel gaat 
“verdedigen” naar buiten toe. Het loopt beter als de groep 
zich in een vroeg stadium gaat voorstellen in de buurt 
en de buren uitnodigt bij de inhuldiging en ook later nog 
om zo elkaar te leren kennen, eventuele vooroordelen te 
voorkomen en een positief beeld op te bouwen. 

   Nieuwe bewoners 

Afhankelijk van de afspraken die werden vastgelegd i.v.m. 
de doorverkoop van units hebben de resterende bewoners 
al dan niet inspraak in de keuze van de nieuwe bewoners. 
 
Gesteld dat de groep inspraak heeft kan je met de volgende 
zaken rekening houden:
Je bent voor je gemeenschap op zoek naar mensen die 
waarden en interesses hebben die compatibel zijn met die 
van de groep, en die op vlak van investeringen (tijd, geld 
en energie) kunnen voldoen aan de verwachtingen.
Het is duidelijk dat de selectie van nieuwe bewoners met 
de nodige aandacht moet gebeuren. 
Nieuwe bewoners kunnen via verschillende pistes gezocht 
worden. Eventueel werd een lijst van geïnteresseerden 
bijgehouden voor het geval er woonruimte in het project 
vrij komt. 
Voorzie voor de kandidaat-bewoner een mogelijkheid tot 
ontmoeting met (enkele leden van) de groep en leg uit 
hoe de selectieperiode zal verlopen. 
Je kan een kennismakingsperiode voorzien waarin de kan-
didaat deelneemt aan een aantal activiteiten, gezamenli-
jke maaltijden of een tijdje inwoont. 
Indien men merkt dat de kandidaat niet past binnen de 
groep, is het beter om dat meteen mee te geven. Na een 
stageperiode, waarin de kandidaat zich inspant om het 
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goed te doen in de woongemeenschap, is een weigering 
des te pijnlijker. 

Bij de selectie van nieuwe leden is het belangrijk dat je 
niet méér vraagt aan de nieuwe kandidaten dan dat je 
aan jezelf zou vragen. En bedenk op voorhand met de 
bestaande groep wat een nieuwe bewoner betekent voor 
het beslissingsrecht en de financële inbreng. 

   Mogelijke spanningen en conflicten

Ondanks de vele regels en beperkingen, en ondanks vr-
iendschap en onderling vertrouwen zullen er zoals overal 
spanningen en conflicten optreden. Je kan er dus best 
op voorbereid zijn. De conflicten waar elke groep vroeg 
of laat, ook in de aanloopfase, mee te maken kan  krijgt 
zetten we even op een rijtje:

   Misverstanden: 
Deze kunnen makkelijk opgelost worden door het opstellen 
 van duidelijke regels, door een goede organisatie, en 
vooral door voorwaarden te scheppen voor een open en 
duidelijke communicatie van ideëen en gevoelens.

   Gebruik van gemeenschappelijke zones: 
Dit kan diepere conflicten genereren. Deze zones worden 
door iedereen beschouwd als uitbreiding van de privé-
ruimte, mensen voelen zich er verantwoordelijk voor. Soms 
is het echter moeilijk een grens te trekken in hoeverre 
ze voor private doeleinden gebruikt kunnen worden. 
Bij hoge dichtheid leidt dit meer tot conflicten, zeker als 
het project zich als geheel onder één dak bevindt. 
Een ruimtelijke hiërarchie met overgangszones tussen 
private en gemeenschappelijke zones kan veel problemen 
vermijden. 

   Verschillen in persoonlijkheid: 
Sommige mensen zijn meer geneigd de problemen aan 
te pakken en conflicten uit te spreken, terwijl anderen 
vermijden erover te praten. Sommigen richten zich meer 
op doen (actie), anderen meer op voelen (reflectie). Som-
migen richten zich spontaan op de korte termijn, anderen 
focussen op lange termijn oplossingen. 
Mensen zijn ook verschillend in het opnemen van infor-
matie: vooral visueel, auditief, globaal of in stukjes...

   Verschillende opvattingen over samenleven: 
Verschillen in waarden en visie brengen conflicten mee, die 
moeilijker op te lossen zijn. Er is altijd een zeker idealisme 
nodig om het hele ontwikkelingsproces door te maken. 
Voor een aantal deelnemers is het dagelijkse leven belang- 
rijker en zo geraken de oorspronkelijke idealen wat op 
de achtergrond. Dit kan voor sommigen een teleurstelling 
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betekenen. Zo zijn er ook mensen die uitgaan van de ge-
dachte één grote familie te worden, terwijl anderen zich 
minder betrokken voelen tot de gemeenschap. 
Dit leidt tot wrevel maar men kan anderen niet verplichten 
zich meer in te zetten of deel te nemen. 
 
  Verschillende waarden: 

Deze leiden meestal niet rechtstreeks tot conflicten maar 
komen hier en daar tot uiting, vooral in verschillen bij het 
opvoeden van kinderen en problemen rond netheid. Of in 
het contrast tussen mensen die geloven in regels en an-
deren die het zien als een onderdrukking van creativiteit 
en spontaneïteit. 

Naast conflicten tussen de bewoners onderling, kunnen 
er ook problemen ontstaan tussen leden en de gemeen-
schap als geheel. Mensen willen zowel deel uitmaken van 
een groep als ongehinderd hun eigen leven leiden. 

   Omgaan met (elkaars) kinderen: 
Welke regels gelden voor kinderen in de gemeenschap-
pelijke zones, wie mag welke kinderen terechtwijzen of 
zelfs straffen, hoe ga je om met de verschillen in huisregels 
en opvoedingsgewoontes in de individuele woonsten... 

Dit zijn vaak gevoelige punten en vergen extra denkwerk, 
openheid en communicatie van alle bewoners. Ook moeten 
soms spanningen worden opgevangen die voortkomen 
uit de gemeenschappelijke zorg voor kinderen, de mate 

waarin eigen kinderen worden voorgetrokken, de invloed 
die kinderen uit verschillende gezinnen op elkaar hebben. 

Kinderen geven een heel specifiek, uniek aspect aan het 
samenwonen. Moeilijk soms, maar in elk geval boeiend, 
verrassend, verrijkend, creatief, speels en vrolijk.
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  Praktische punten: 
Huisdieren, nachtlawaai, onderhoud en zorg voor het 
gemeenschappelijk materiaal, orde en netheid in de ge-
meenschappelijke ruimten, soms ook eetgewoontes, e.d. 
vormen net zoals in gewone huizen of buurten een aan-
dachtspunt. Spanningen hierrond breken gemakkelijker 
uit door de grotere betrokkenheid, maar geraken ook ge-
makkelijker opgelost om dezelfde reden. 

   Zuigkracht van de gemeenschap: 
Als er zeer veel taken en activiteiten binnen de gemeensc-
hap worden georganiseerd, kan het gebeuren dat mensen 
het gevoel krijgen dat ze te weinig tijd overhouden om 
vrienden buiten de gemeenschap te ontmoeten. 
En sommige groepen zijn inderdaad te veel op zichzelf 
terug gebogen. Bij andere groepen kan de cohesie te los 
zijn en dreigt de groep uiteen te vallen. 

   Sociale controle: 
Anderen vinden dat er te veel sociale controle wordt 
uitgeoefend op de relaties binnen het gezin. Indien dit 
gevoel overweegt op de voordelen van de geborgenheid 
en de onderlinge veiligheid en steun, dan kan het ook mis 
gaan. 

   Gebrek aan zelfbeschikking: 
Soms kunnen bewoners zich beperkt voelen in hun per-
soonlijke soevereiniteit. Het helpt dan als elke bewoner 
weet dat zijn wensen aan bod kunnen komen en dat er 

bereidheid is om te zoeken naar een akkoord waar ieder-
een mee kan leven (consensus). 

   Verloop van bewoners: 
Als bewoners (of kandidaat-bewoners) vertrekken, kan 
dit aanleiding geven tot emotionele spanningen, verdriet 
of wrevel, onzekerheid of gevoelens van falen. 
Als er teveel verloop komt, wordt de stabiliteit van de 
gemeenschap op de proef gesteld. Als er te veel nieuwe 
inwoners tegelijk komen, dan voelt de oorspronkelijke 
groep zich bedreigd. 
Nieuwe deelnemers brengen immers nieuwe ideëen en 
bekijken dus ook kritisch de “verworven” gewoontes, 
maar ze brengen evengoed verfrissing en verrijking van 
de  gemeenschap.

   Onevenwicht: 
Echt of aangevoeld onevenwicht wat het werk betreft: 
sommigen werken minder dan anderen, doen niet wat ze 
zeggen te zullen doen...

   Financiële kwesties:
misverstanden over wie betaalt wat en op welke manier 
het gecompenseerd of terugbetaald wordt, de relatie tussen 
financiële inbreng en beslissingsrecht...

   Tijdsbeheer:
niet overeenkomen i.v.m. hoeveel tijd er besteed moet 
worden aan werken, vergaderen...
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Op al deze vlakken een evenwicht vinden vraagt tijd en 
inspanning. Je kan beseffen dat het niet elk moment even 
goed kan gaan, er is altijd een soort ritme met periodes 
waarbij een gemeenschap meer of minder samen doet. 
Dit gaat ook op voor individuele bewoners. 

De neiging tot conflicten vergroot naarmate de groep 
groter is en er meer verschillen zjin qua levensfase en 
achtergrond van de bewoners. Maar vanaf het moment 
dat een groep groter wordt dan een twintigtal mensen, 
heb je een vermindering van de conflicten op basis van 
karakters en sympathieën. In een grotere groep hoef je 
immers niet met iedereen even goed overeen te komen, 
er is een “verdunningseffect”. 

Ook de mate van betrokkenheid tussen de bewoners 
bepaalt mee de kans op conflicten. Hoe meer samen beslist 
en gehandeld wordt, hoe meer mogelijke spannings- 
velden er zijn. Daartegenover staat dat de mogelijkheden 
om deze binnen een samenhangende groep op te klaren 
ook groter zijn. 
Tenslotte nog dit. Verschillen zijn verrijkend, je leert ervan, 
maar er moet ook een voldoende gemeenschappelijke  
basis bestaan. 
Deze opsomming van wrijvingsvlakken mag ons niet 
laten vergeten dat in de praktijk de voordelen van ge-
meenschappelijk wonen ruim opwegen tegen de nadelen.  
Een overzicht van voordelen en nadelen vind je in de 
“Samenhuizen intro” gids. 
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Samenhuizen vzw beschikt over een ruime bibliotheek 
met boeken, tijdschriften en brochures over het thema gemeen-
schappelijk wonen in al zijn facetten. 
Heb je interesse om die te raadplegen? 
Maak een afspraak via info@samenhuizen.be

Nuttige adressen en info: 

 Groeps- en procesbegeleiders: 
  www.samenhuizen.be

 Juridisch advies
  www.notaris.be

 Ondersteuning van projecten: 
  www.kbs-frb.be

 Adviescheques voor startende groepen: 
  www.samenhuizen.be
 
 Coöperatief gedachtengoed:  
  www.coopburo.be; 
  www.coopconsult.be, 
  www.cooperatiefvlaanderen.be; 
  www.coopkracht.org; 
  www.febecoop.be
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Samenhuizen startgids

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, correcties 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 voor-
waarden 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 versp-
reid 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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