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1.2.1  Wat is cohousing? 
           

Samenhuizen Wegwijzers    1.2.1
9-1-2022

zie ook : 
→ 1.2.2 De types gemeenschappelijk wonen
→ 1.2.3 Varianten en bijzondere accenten 

Definities 

Voor Samenhuizen vzw geldt volgende 
definitie 

Om alle types te omvatten gebruiken wij de term 
‘gemeenschappelijk wonen’ of ‘samenhuizen’. Een 
afzonderlijk project is een ‘woongemeenschap’. 

“We spreken van gemeenschappelijk 
wonen (of samenhuizen) als twee of meer 
bewoners uit verschillende huishoudens, 
vrijwillig, langdurig, in meer of mindere 
mate van gemeenschappelijkheid, met 
elkaar samenleven en ruimte delen, in 
samenwerking en collectief zelfbeheer, om 
sociale meerwaarde te creëren.”

In deze definitie zijn verschillende dimensies 
terug te vinden: 

•  de ruimtelijke: 
 er zijn gedeelde ruimtes die het 

samenleven en de gemeenschappelijkheid 
mogelijk maken of verbeteren

•  de sociale meerwaarde: 
 die mogelijk wordt door de aanwezigheid 

van gemeenschappelijke ruimtes en de 
betrokkenheid tussen de bewoners 

•  de vrijwilligheid: 
 mensen kiezen bewust en vrij voor deze 

manier van wonen 

•  het zelfbeheer: 
 de bewoners participeren actief aan het 

project en staan zelf samen (in onderling 
overleg) in voor het beheer van de 
woongemeenschap. 

In Vlaanderen

In de Vlaamse Wooncode is sinds 2019 volgende 
definitie opgenomen: 
“Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm 
in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen 
als hoofdfunctie heeft en uit verschillende 
woongelegenheden bestaat, waarbij minimaal 
twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal 
één leefruimte delen en daarnaast elk over 
minimaal één private leefruimte beschikken en 
waarbij de bewoners samen instaan voor het 
beheer”. (in 2021: artikel 1.3 16°)
(zie: ‘4.1.4 Politieke aandacht voor GW’) 

Dit moet nog in uitvoeringsbesluiten verduidelijkt 
moeten worden, bvb. over het aspect ‘beheer 
door de bewoners’. Verder is deze definitie een 
goed aanknopingspunt om op diverse gebieden 
wet- en regelgeving uit te werken. 

In het Brussels Gewest 

In de Brusselse huisvestingscode is het 
toekennen van een label voorzien voor 
intergenerationeel wonen en voor solidair wonen. 
Het uitwerken van dit label veronderstelt dat de 
regering voorafgaandelijk een precieze definitie 
uitwerkt van het concept cohousing gebaseerd 
op de drie kenmerken in deze ordonnantie, dat 
zij de voorwaarden en verplichtingen definieert 
voor zowel eigenaars als huurders voor de duur 
van het  project om het label te kunnen krijgen, 
dat ze zicht krijgt op het kostenplaatje en de 
te mobiliseren middelen en, tot slot, dat de 
Bruisselse regering vastlegt welk organisme het 
label zal toekennen, opvolgen en evalueren. 
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Wat niet, wat wel …

Voortbouwende op deze definities kan je zeggen 
dat bijvoorbeeld een kazerne, een instelling voor 
mensen met een beperking, een woonzorgcentrum, 
… niet meteen vormen van gemeenschappelijk 
wonen zijn omwille van de top-down structuur en 
het ontbreken van democratisch zelfbeheer. Ze 
kunnen wel aspecten van gemeenschappelijk wonen 
in zich dragen of evolueren in die richting. 

Een projectontwikkelaar, een welzijnsorganisatie 
of een door de overheid gestuurde structuur kan 
het initiatief nemen tot het ontwikkelen van een 
collectieve woonvorm. Indien hij daarvoor meteen 
de groep meeneemt in het ontwikkelingsproces en 
het dagelijks beheer aan hen overlaat (o.a. kiezen 
van samenleef-afspraken, selecteren van bewoners, 
…) kan dit tot gemeenschappelijk wonen evolueren. 
Indien dat niet gebeurt, is dergelijke woonvorm niet 
te beschouwen als gemeenschappelijk wonen. 

Voor wat eigen is aan GW, verduidelijkt 
Samenhuizen vzw de definitie in de Vlaamse Codex 
Wonen als volgt: 

- Behalve over het delen van ruimtes (alle, behalve 
technische, circulatie, bergings- of parkeerruimte) 
gaat het ook over: 

* het delen van voorzieningen

* het delen van middelen

* gezamenlijke activiteiten 

- Het collectief zelfbeheer houdt ook in: 

* het opnemen van verantwoordelijkheid,  
ondernemingszin

* gelijklopende gedragen doelen, leren van 
elkaar (volgens missie of intern charter)

* participatie, betrokkenheid op elkaar, 
verbondenheid,

* solidariteit (burenhulp of meer naargelang 
interne overeenkomsten)

* basisdemocratie, gelijkwaardigheid

* aandacht en openheid naar de omgeving 
(buurt, samenleving, leefmilieu) 

Gradaties van gemeenschappelijkheid

In de samenleving bestaan verschillende 
woonvormen met een heel diverse graad van 
betrokkenheid/gemeenschappelijkheid. 

De onderlinge samenhang kan er zijn op vlak van 
het architecturaal ontwerp of van de historische 
groei van een buurt, de woonsten en de 
voorzieningen. 

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

Gemeenschappelijkheid is uiteindelijk altijd 
geworteld in de omgang tussen de bewoners, 
dank zij en soms ondanks allerlei bevorderlijke 
of remmende factoren (architectuur, rechtsvorm, 
organisatie, …). 

Zonder van een woongemeenschap te spreken is er 
ook al heel wat mogelijk op buurtniveau. Van een 
woonerf spreek je bijvoorbeeld als de straat of de 
wijk speciaal ontworpen is om sociale contacten 
en een veilig buurtleven te bevorderen. Tuindelen, 
speelstraten, buurtfeesten zijn andere manieren 
om de kansen te vergroten dat een levendige en 
betrokken buurtgemeenschap bewaard blijft of zich 
ontwikkelt.

Wanneer deze betrokkenheid ook bedoeld is in 
het architecturaal ontwerp van het wonen en de 
voorzieningen, en ook in de onderlinge afspraken 
en activiteiten, dan zijn de beste voorwaarden 
vervuld voor een woongemeenschap, of het nu 
gaat om co-wonen, cohousing, woongroepen of een 
gemeenschapshuis. 

Varianten en bijzondere accenten

Op de basistypes van gemeenschappelijk wonen 
bestaan een heleboel varianten (de tweewoonst 
al dan niet met zorgrelatie, retrofit projecten, 
gestippelde projecten). Projecten leggen 
daar bovenop hun eigen accenten (ecologie, 
woonwerkgemeenschap, spiritualiteit, zorgverlening, 
betaalbaarheid).   

(zie: 1.2.3 Varianten en bijzondere accenten)
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1.2.2  Types gemeenschappelijk 
           wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.2.2
27-8-2021

zie ook : 

→ 1.2.1 Wat is wel en wat is niet gemeenschappelijk wonen

→ 1.2.3 Varianten en bijzondere accenten

In de fiche 1.2.1 worden de basiskenmerken van gemeenschappelijk wonen benoemd, dat zijn in het kort:
bewoners uit verschillende huishoudens, die  vrijwillig en  langdurig samenleven, 
ruimte delen,  gemeenschappelijkheid  betrachten
in  samenwerking , collectief zelfbeheer , om het creëren van  sociale meerwaarde 

In grote lijnen kan je de types gemeenschappelijk wonen onderbrengen in 3 grote categorieën.

•    CO-WONEN: met autonome woningen plus gedeelde ruimte, die niet per se binnenruimte moet zijn, 
maar wel de kenmerken van gemeenschappelijk wonen dienen, namelijk gemeenschapsvorming  

•    COHOUSEN: met volledig autonome woonsten plus gedeelde binnenruimte 

•    HUISDELEN: samenwonen binnen een gedeelde woning waar elk een privé ruimte heeft

Daarbinnen onderscheiden we nog subtypen. 

co-wonen en cohousing 

Bij co-wonen en cohousing gaat het om autonome 
woningen. Iedere bewoner heeft een eigen 
wooneenheid met naast slaap- en woonkamer ook 
een keuken en een badkamer. De woningen zijn

meestal compacter omdat er op projectniveau 
een aantal voorzieningen zijn: een grote keuken, 
eetzaal, atelier, gastenkamers, ontspanningsruimte, 
tuin, berging, … 
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Co-wonen 

Co-wonen leunt het dichtste aan bij 
traditioneel gegroepeerd wonen, zoals in 
appartementsgebouwen of woningclusters bij 
verkavelingen. Maar in tegenstelling tot cohousing 
worden hier geen leefruimtes gedeeld. Er zijn 
wel gedeelde niet-leefruimtes, en dat kunnen 
buitenruimtes zijn (tuin, terras, passerellen, ... 
als binnenruimtes (wasruimte, werkatelier, ...). 
Samenhuizen vzw beschouwt deze burengroepen 
als voorlopers van cohousing of als een lichte 
vorm er van, op voorwaarde dat er een 
gemeenschapsvormende functie hoort bij deze 
gedeelde ruimtes, dat de bewonersgroep dus een 
samenhangende gemeenschap heeft of opbouwt, en 
ook dat het dagelijks leven in collectief zelfbeheer 
wordt gedragen. 

‘ilot Picard’ in Brussel 

Dit is een voorbeeld van co-wonen met 19 huur-
appartementen. Het project is gestart als een 
klassiek appartementencomplex. Gaandeweg 
hebben de bewoners een aantal afspraken gemaakt 
om het geheel tot een cohousing te laten evolueren. 
Zij hebben geen medezeggenschap bij de keuze 
voor nieuwe buren, maar er ontstaat wel een sterke 
cohesie tussen de huidige bewoners. 

     ilot Picard, Brussel (immo urbani)

Cohousing

[zie: ‘2.1.2. Definitie en eigenschappen van 
cohousing’]

Bij cohousing zijn er meer gedeelde ruimtes en is er 
bijvoorbeeld meestal wel een gedeelde keuken en 
eetzaal waar minstens een paar keer per week wordt 

samen gegeten. Cohousing projecten zijn ook groter, 
men spreekt van idealiter 8 à 35 units. De units 
liggen op één site met centraal een ‘common house’. 
De wagens worden gegroepeerd aan de buitenkant 
van de site, zodat het terrein verkeersvrij blijft, een 
rustige en kindvriendelijke ontmoetingszone. 

Een cohousing is op die manier georganiseerd 
dat spontane interactie tussen de bewoners 
gestimuleerd wordt: er zijn wandelpaden, de 
postbedeling wordt gegroepeerd, elke woning heeft 
zicht op het commonhouse,… 

In België zijn er sinds enkele jaren een (groeiend) 
aantal cohousings naar Deens model. 

zie ook: 2.1.2 Definitie en eigenschappen van 
cohousing

Enkele voorbeelden: 

Cohousing Vinderhoute
In Vinderhoute, een deelgemeente van 
Lovendegem, wonen sinds 2011 18 gezinnen in 
een cohousingproject. Elke woning is volledig 
uitgerust en heeft een eigen terras/tuin die aansluit 
op de gemeenschappelijke tuin. In het common 
house kan je gebruik maken van een grote eetzaal 
met professionele keuken, een thuiswerkplek, 
een lounge, muziek/fitnesskamer, een wassalon, 
logeerkamers en de kelder. 
Meer info: https://www.cohousingvinderhoute.be/

                     

Cohousing Vinderhoute (righttobuildtoolkit.org.uk) 
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De Kaasdroger in Boutersem. 
is een voorbeeld van een kleine cohousing, een 
project van 4 gezinnen (variërend qua aantal 
gezinsleden). Hun woonidee ziet er als volgt uit: 
- privatief: 4 units met aansluitende privé-tuintjes
- gedeelde ruimten zijn: multifunctionele 
zolderruimte (de graanzolder), een wasplaats, 
werkruimte, berging, fietsenstalling,…)
- De projectruimte van ‘De Broeikas’ herbergt heel 
wat activiteiten naar buiten toe (workshops, co-
working plek, concertjes, kinderateliers, enz ...).
- gedeelde tuin met moestuin, weides, serres, stal, 
tipi, vuurplaats, composttoilet en buitenspeelruimte 
voor kinderen met originele speeltuigen.
Meer info: http://www.dekaasdroger.be/

 De Kaasdroger, gezamenlijke maaltijd (website)

Cohousing La Grande Cense in Clabecq
Een vierkantshoeve werd omgebouwd tot de 
eerste grote cohousing van België. De hoeve met 
bijgebouwen biedt onderdak aan 22 huishoudens 
(gezinnen en alleenstaanden) met uitgebreide 
gemeenschappelijke ruimtes (zaal, keuken, 
kinderspeelruimte, gastenkamers, werkatelier, 
parling, fietsenberging, binnenkoer en grote tuin. 
Meer info: https://www.lagrandecense.be/ 

    

La Grande Cense (SH-LJ)       

De Okelaar in Wolvertem
De Okelaar is een cohousing project in het centrum 
van Wolvertem, gestart begin 2012 en bewoond 
sinds 2018. Een oud klooster en 2 aanpalende 
schoolgebouwen werden omgevormd tot een 
woongemeenschap met 23 wooneenheden, voor 
bewoners en gezinnen van alle leeftijden. Het 
gelijkvloers aan de straatkant heeft een grote eet/
feestzaal, een professionele keuken, een wascafé, 
biowinkeltje, vormingsruimtes, … ook open voor 
gebruik door het dorp. Hoge isolatiewaarde, gebruik 
van natuurlijke materialen en grasdaken zijn 
maar enkele van de keuzes die De Okelaar tot een 
duurzaam project maken 
Meer info: www.okelaar.be 

Cohousing De Okelaar, openingsfeest (SH-LJ)

Huisdelen 

Bij huisdelen (ook wel samenwonen onder één dak 
genoemd) is de privé ruimte beperkt ten voordele van 
veel gemeenschappelijke ruimte. We onderscheiden 
leefgemeenschappen en woongroepen. 

Leefgemeenschap
In een leefgemeenschap leven de mensen sterk op 
elkaar afgestemd, je kan soms van een gezinsverband 
spreken. Vaak is er een bindend thema zoals religie 
of andere vormen van spiritualiteit, of sociaal 
engagement, e.dm. Deze woonvorm komt minder 
vaak voor dan de woongroep. 
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Een voorbeeld van leefgemeenschap: 

De Brug in Lier. 

Daar wonen zusters, leken en gasten samen in het 
oude klooster.     www.debrug.be

    

De Brug, bewonersbijeenkomst (web)

Woongroep
Er zijn in ons land vele honderden woongroepen, of 
het nu gaat over studenten, jonge volwassenen of 
tegenwoordig ook senioren. Het gaat meestal om 
huurhuizen met afzonderlijke contracten, met een 
hoofdhuurder of een groepshuur [zie ‘3.4.1 Huren 
bij huisdelen’].  

Doorgaans beschikken de bewoners over een privé 
slaapkamer, maar de trend gaat naar meer eigen 
ruimte, zoals een salonnetje, of een heuse studio. 
De gemeenschappelijke functies in het huis spelen 
zich af in de leefruimtes (zoals keuken, eetkamer, 
zithoek, ...), soms wordt het sanitair gedeeld, of nog 
een tuin, berging, werkatelier, enz ... . 

Gemeenschapshuis
Ook de term gemeenschapshuis wordt gebruikt, 
maar wel als de voorwaarde van zelfbeheer voor 
het dagelijks leven vervuld is. Terwijl in een 
woongroep het engagement van de bewoners naar 
samenwonen meer langdurend is, gaat het in een 
gemeenschapshuis om een meer tijdelijke bewoning. 
Nietemin kunnen gemeenschapshuizen, ook met 
een zekere turn-over, toch als groep een continu 
karakter behouden. 

Gemeenschapshuizen van studenten en/of 
werkende jongvolwassenen komen vooral voor in 
de grotere (studenten)steden. Het is vaak de eerste 
kennismaking van jongeren met een vorm van 
gemeenschappelijk wonen. 

Voorbeelden van een woongroep: 

Utopia in Haaltert. 
Vijf bewoners delen sinds meer dan 30 jaar een 
oude vierkantshoeve. De woonunits liggen aan het 
centrale binnenplein, de tuin heeft verschillende 
functies (groentetuin, stiltezone, ontspanning,…). 
Er is een centrale keuken en sanitair.

    

Utopia, gedeelde tuin en leefruimtes (SH-SDB) 

Withoef aan de Heide, Kalmthout. 

is een ander, recent voorbeeld van een woongroep 
van vijf 50+-ers in een grote villa in Kalmthout.  Ze 
gebruiken het huis gemeenschappelijk, dragen er 
samen zorg voor en elk van de bewoners zet zijn 
talenten in om het geheel te beheren. 

    
withoef aan de heide, gedeelde living (web)

Andere varianten op de types GW 
•  dubbelwonen en zorgwonen: twee naastgelegen, 
betrokken woonsten, al dan niet met zorgrelatie 
•  Retrofit woongemeenschap: geleidelijk 
opbouwende gemeenschap verspreid in een buurt
•  Gestippeld wonen en Harmonica wonen: 
verspreide appartementen in een woonblok met 
wisselend aantal deelnemers
•  Ecodorp, ecowijk, eco-gemeenschap: met sterke 
ecologische en duurzame inslag

[zie voor deze vormen: 
‘1.2.3 Varianten van gemeenschappelijk wonen’]
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1.2.3  Varianten en bijzondere 
   accenten 

Samenhuizen Wegwijzers    1.2.3
27-8-2021

zie ook : 

→ 1.2.1 Wat is wel en wat is niet gemeenschappelijk wonen

→ 1.2.2 De types gemeenschapelijk wonen

Varianten op de 
types gemeenschappelijk wonen

Doorheen de 2 grote types van gemeenschappelijk 
wonen – woningdelen huisdelen en cohousing - zien 
we vele variaties die te maken hebben met het 
aantal woningen, de wijze van ontwikkeling, de 
inplanting, bijzondere kenmerken, etc … Hieronder 
vind je enkele voorbeelden. 

Tweewoonst
Duo-wonen en zorgwonen zijn de kleinste vormen 
van gemeenschappelijk wonen. Het gaat hier 
over 2 onafhankelijke woonsten die op elkaar 
betrokken zijn en ruimte delen. Als de woningen 
niet autonoom zijn (dus ze hebben elkaar nodig om 
over alle woonfuncties te beschikken, denk aan een 
gemeenschappelijke keuken of badkamer) spreken 
we over woningdelen huisdelen 
(zie ook  1.2.2 Types gemeenschappelijk wonen). 

Duo-wonen 
Bij duo-wonen neemt een eigenaar het initiatief 
om een deel van zijn woning open te stellen voor 
een tweede bewoner of gezin. Wanneer dit hand in 
hand gaat met een effectieve opdeling van het huis 
naar 2 woningen, dan is een stedenbouwkundige 
vergunning nodig voor omvorming naar een 
tweewoonst. Bij een voorafgaande toestand van 
‘meergezinswoning’ is dit natuurlijk niet nodig. 

Kangoeroewonen
Een tweewoonst waarbij een zorgfunctie tussen 
de beide woonsten bestaat wordt wel eens 
kangoeroewonen genoemd. Deze term wordt 
zowel gebruikt bij 2 autonome woonsten als bij 
woningdelen tussen 2 units met zorgfunctie.           

Zorgwonen

Wanneer deze tweewoonst aan bepaalde 
voorwaarden voldoet dan valt zij onder de definitie 
van ‘zorgwonen’. In dat geval volstaat een melding 
aan de gemeente (i.p.v. een aanvraag voor 
stedenbouwkundige vergunning, die is wel nodig als 
je effectief gaat verbouwen)

Dat is een vorm van gemeenschappelijk wonen 
waarbij een huishouden met een ‘zorgbehoevende’ 
(meestal 1 of 2 ouderen 65 jaar of ouder, maar 
mogelijks ook mensen met een beperking of in 
een ziekteperiode) ondersteuning krijgt van een 
ander persoon of huishouden. Vaak wordt dit 
tussen familieleden georganiseerd maar dat is niet 
noodzakelijk zo. 

Zorgwonen is de enige (minimale) vorm van 
gemeenschappelijk wonen waarvoor tot nu toe 
regelgeving opgesteld werd.  
Zie: https://www.vlaanderen.be/zorgwonen

Retrofit cohousing 
Een goed nabuurschap (en meer) 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 gecreeerde binnengebied, 
beheren samen speeltuigen en sportmateriaal, 
kopen samen tuingerief aan, … 

Er kunnen informele afspraken op papier worden 
gezet en zelfs contracten aangegaan. Toch blijft 
dergelijk project zeer afhankelijk van de wil van de 
deelnemers om het te laten voortbestaan, en dus 
van de blijvende goede verstandhouding. 

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, waar de retrofit cohousing in 1986 

        schema uit brochure Kangoeroewonen (Inter VL 2014)
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in een gewone verkaveling begon met tuindelen 
en potluck maaltijden tussen twee woonsten en 
over de jaren heen groeide tot een cohousing buurt 
waarbij één van de huizen werd omgebouwd tot 
gemeenschapshuis met enkele appartementjes. In 
totaal zijn er nu 21 deelnemende woonsten. 

Gestippeld wonen en Harmonica wonen

Gestippeld wonen

Als in een appartementsblok, straat of verkaveling 
de woonsten gaandeweg betrokken worden bij een 
gemeenschappelijk wonen project en die individuele 
woonsten verspreid liggen over het woonblok, dan 
spreekt men van “gestippeld wonen”. Een voorbeeld 
van gestippeld wonen is ‘Moria’, een woonproject van 
allochtone ouderen in een appartementsgebouw in 
Utrecht (NL). Deze woonvorm kan ook ontwikkelen 
onder de vorm van een retrofit woongemeenschap.

Harmonica-wonen:

Dit is het hetzelfde als gestippeld wonen, maar de 
betrokken appartementen liggen aaneensluitend op 
één verdieping of in één vleugel van het woonblok. 
Volgens het aantal bewoners die deelnemen aan de 
gemeenschap breidt hun ‘bezetting’ in het gebouw 
uit of krimpt het in, vandaar de term ‘harmonica’. 

Bijzondere accenten bij GW

In de meeste woongemeenschappen is het de 
deelnemers vooral te doen om de betrokkenheid 
tussen de bewoners, het sociale contact dus. Daar 
bovenop, of soms ook als prioriteit, streven sommige 
woongemeenschappen nog andere doelstellingen na. 

Ze leggen dan bijzondere accenten, waarvan je er 
hieronder een aantal vindt. 

Woon-werkgemeenschap
Wonen wordt er gecombineerd met het samen 
opzetten en voeren van een lucratieve activiteit, 
zoals bvb. een boerderij, een pluktuin (CSA), hotel, 
drukkerij, fabriekje of atelier, bed & breakfast, 
kinderopvang, school, bakkerij, volkskeuken, … 
Sommige woon-werkgemeenschappen betrachten 
zelfvoorziening en duurzaam leven, en groeien uit 
tot een volwaardig ecodorp. 

Ecologie, duurzaamheid
Ecogemeenschappen worden gecreeerd door 
groepen die een duurzame levensstijl nastreven 

Moria, gestippeld wonen Surinaamse senioren, NL (Aedes-Actiz)

N-street retrofit cohousing
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in harmonie met elkaar, andere levende wezens 
en de aarde. Hun doel is om een ondersteunende 
socio-culturele omgeving te combineren met een 
levensstijl met een lage impact. ‘Ecocommunities’ 
zijn geworteld in het diepe besef dat alle dingen en 
alle wezens met elkaar verbonden zijn, en dat onze 
gedachten en acties een impact hebben op onze 
omgeving. 

Gebaseerd op deze filosofie ontwikkelen 
ecogemeenschappen en ecodorpen zich in 
verschillende combinaties van de volgende 
dimensies (schema van GAIA Education):
Meer info: https://ecovillage.org/
(zie: ‘4.3.3 Ecodorp, eco-gemeenschap, e.d.’)

Spiritualiteit
Dit is zeker het geval bij kloostergemeenschappen, 
maar ook niet-belijdende groepen en groepen die 
alternatieve geloofsovertuigingen aanhangen kunnen 
spiritualiteit hoog in het vaandel dragen. 

De Brug in Lier (christelijk), De Radhadesh 
gemeenschap in Durbuy (boedhistisch) en La 
Poudrière met vestigingen in Brussel en Rummen 
(christelijk) zijn voorbeelden van gemeenschappen 
met een sterke spirituele inslag. 
(zie: ‘4.3.1 spirituele gemeenschappen’ – in 
voorbereiding) 

Sociaal engagement
Dit gaat over sociale inzet op lokaal vlak of 
ruimer, bijvoorbeeld het opnemen van actie voor 
mensenrechten, dierenrechten, natuurbehoud, 
ruimte geven aan een wereldwinkeltje, één of meer 
woonsten voor kwetsbare mensen, … 

    La Poudrière, christelijke sociaal geëngageerde leefgemeenschap, Brussel

    Ecodorp Boekel, NL 
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Mantelzorg
Als integrerend deel van de woongemeenschap 
zorg je voor het verblijf en (in mindere of meerdere 
mate en voor kortere of langere tijd) de opvang van 
bijvoorbeeld mensen met een beperking, daklozen, 
vluchtelingen, mensen in een kwetsbare situatie, … 
(zie: ‘1.5.3 Kwetsbaren’  en  ‘1.5.4 Mensen met een 
beperking’)

Woonzorg
Nog een stap verder zijn de woongemeenschappen 
die gericht zijn op zorg voor kwetsbare en/of 
zorgbehoevende mensen, bijvoorbeeld mensen 
met een beperking (fysiek, dementie, mentaal, 
psychisch,…), psychiatrische patiënten, etc… 
(zie: ‘1.5.3 Kwetsbaren’  en  ‘1.5.4 Mensen met een 
beperking’)

Betaalbaar wonen
Sommige woongemeenschappen streven in eerste 
instantie naar de betaalbaarheid van wonen voor 
iedereen. Uitgangspunt is de draagkracht van het 
individu of gezin waarbij de woonkost niet meer 
mag bedragen dan 1/3 van de netto inkomsten 
per maand. Afhankelijk van de draagkracht van de 
groep kan men elkaar bijvoorbeeld ondersteunen in 
onderlinge gunstige leningen. 

In functie van blijvende betaalbaarheid van een 
woonst wordt er ook geëxperimenteerd met het 
bepalen van een maximale doorverkoopprijs (het 
afremmen van de speculatie), de coöperatie als 
juridische vorm (CV), de Community Land Trust 
formule (CLT, waarbij de grond niet in eigendom is 
van de bewoners). 
(zie: ‘4.5.2 Hoe gemeenschappelijk wonen betaal-
baar maken’) 

Samenhuizen Wegwijzers    1.2.3

  Ubuntu Kuurne, woongroep mensen met beperking (FB)

 De Bereklauw, opvang en sociaal engagement (Spoelstra, ...) 

   Solidair Mobiel Wonen, Brussel (Samenlevingsopbouw)
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1.3.1  praktische meerwaarde van
           gemeenschappelijk wonen (GW)

Samenhuizen Wegwijzers    1.3.1
16-6-2021

zie ook : 

→ 1.3.2 Sociale en maatschappelijke meerwaarde van GW

→ 1.3.3 Financiele en economische meerwaarde van GW

→ 1.3.4 Ecologische en duurzame meerwaarde van GW

Gemeenschappelijk wonen levert heel wat 
meerwaarden op op praktisch, sociaal, economisch 
en ecologisch vlak. 

Qua praktische meerwaarde denken we aan: 

Gemeenschappelijke maaltijden
Samen zorgen voor gedeelde maaltijden betekenen 
tijdswinst. Je moet minder vaak koken als je een 
beurtrol instelt. Bij grote projecten (bijvoorbeeld 20 
gezinnen) hoeft elke volwassene slechts 2 maal per 
maand te koken! 

Hoeveel tijd je hierdoor wint kan iedereen zich 
levendig inbeelden, vooral voor tweeverdieners, 
kinderrijke gezinnen en éénoudergezinnen is dit erg 
welkom. 

Bovendien wordt er doorgaans gekookt in een kleine 
ploeg: je staat er dus niet alleen voor. 

Kinderopvang
De opvang van kinderen is veel gemakkelijker te 
regelen bij samenhuizers. Meestal is er wel een buur 
bereid om even op de kinderen te passen. Voor een 
boodschap kan je de kinderen zonder problemen 
achterlaten in het gemeenschappelijke deel of bij 
grotere projecten op een speelpleintje waar een 
buur een oogje in het zeil houdt. De babyfoon bij de 
buren laten is ook een eenvoudige oplossing. 

En voor wie daarvoor kiest kan een kinderdagverblijf 
gemakkelijk georganiseerd worden, aangezien 
meerdere kinderen aanwezig zijn in de buurt. De 
bewoners kunnen hiervoor beroep doen op externen. 
Een groot gemeenschappelijk wonen project kan in 
de gemeenschappelijke ruimte kinderopvang en een 
kribbe voorzien. 

De druk die gepaard gaat met het grootbrengen 
van kinderen ligt bij samenhuizen iets minder bij de 
ouders alleen. 

Cohousing Vinderhoute, maaltijd (L.J. Samenhuizen)
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Gedeelde infrastructuur en middelen. 
Een aantal projecten voorziet in de gedeelde ruimtes 
een gemeenschappelijke (soms professionele) 
keuken en een ruimte voor familiefeesten e.d. 
Verder kan men voorzien in een gemeenschappelijke 
wasruimte, tuinhuis, speelkamer, thuiswerkplek,… 
In een atelier bewaart en benut men de samen 
gebrachte en gezamenlijk aangekochte toestellen. 
Samenhuizen biedt op vele vlakken opportuniteiten 
voor het delen van allerhande voorzieningen. 

Net iets extra
Extra zaken, die men zich afzonderlijk vaak niet 
kan veroorloven, worden betaalbaar en krijgen 
een sociale basis. De aankoop van een biljarttafel, 
de aanleg van een zwemvijver, sauna, klimpark 
voor de kinderen, … Het zijn zaken waar veel 
mensen van dromen, maar die voor individuele 
gezinnen vaak een te grote investering vragen. 
In gemeenschappelijke woonvormen kunnen de 
bewoners de financiële inspanningen bundelen voor 
dergelijke aankopen en er samen van genieten. 

Mobiliteit
Deel-mobiliteit is gemakkelijker te organiseren 
vanuit een gezamenlijke startpositie. Bewoners 
kunnen auto’s uitlenen, of zich als groep een 
deel-elektrische auto aanschaffen of ze kunnen 
zich samen aansluiten op bestaande particuliere 
deelsystemen als Cozy-car, Dégage of Partago. Ook 
fietsen en fietskarren kunnen gedeeld worden. 

(Zie: ‘4.5.3 Parkeren en autodelen bij cohousing’)

  Brutopia, Brussel, wasruimte (L.J. Samenhuizen)

  La Grande Cense, zwemvijver (L.J. Samenhuizen)

Cohousing Vinderhoute, deelauto (L.J. Samenhuizen)
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1.3.2  sociale en maatschappelijke 
           meerwaarde van GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.3.2
16-6-2021

zie ook : 

→ 1.3.1 Praktische meerwaarde van GW

→ 1.3.3 Financiele en economische meerwaarde van GW

→ 1.3.4 Ecologische en duurzame meerwaarde van GW

Zelfontwikkeling van jong en oud

Persoonlijke groei 
Via participatie, diverse verantwoordelijkheden 
en leidersrollen in een woongemeenschap kunnen 
individuen zichzelf ontwikkelen en realiseren. Ook 
kinderen kunnen hierdoor reeds vroeg een stevig 
zelfbewustzijn ontwikkelen en beter leren met 
verschillende andere kinderen en volwassenen 
rekening te houden en er mee om te gaan. Zij 
kunnen zich aan meerdere rolmodellen spiegelen 
en een breder begrip van/voor de wereld te 
ontwikkelen. 

Evenwicht tussen individu en 
gemeenschap
Het contact met medebewoners kan leiden tot een 
ommekeer in de prioriteiten die een mens zich stelt. 

Terwijl het individu tot zijn recht kan komen in de 
woongemeenschap, wordt even goed belang gehecht 
aan de groep. Dit kan leiden tot een toegenomen 
aandacht voor het welvaren van anderen met wie 
men zich van dichtbij of van ver verbonden voelt. 

Minder druk op de partnerrelatie
De groep biedt een sociaal opvangnet voor 
allerhande spanningen die vaak enkel in een 
partnerrelatie worden gebufferd. Ook door 
praktische oplossingen neemt samenhuizen druk 
weg van een paar of gezin. 

Ouder worden 
Ouder worden kan perfect in een 
woongemeenschap. Er bestaat een sociaal weefsel 
waardoor mensen langer zelfstandig in hun woning 
kunnen blijven. In plaats van ouderen af te zonderen 
in instellingen, kunnen mensen ouder worden in 
een levendige buurt en gemeenschap. En samen 
huizen als remedie tegen eenzaamheid bevordert 
gezondheid en levensverwachting. 

 
Samen beter
 

Antwoord op de individualisering 
Gemeenschappelijk wonen is een antwoord op 
de individualisering van onze maatschappij. 
Het ontwerp van samenwoonprojecten is erop 
gericht spontane ontmoetingen te realiseren en 
gemeenschappelijke voorzieningen te stimuleren. 

Gemeenschappelijk wonen geeft daarbij het respect 
voor de individuele privacy niet op. Precies om 
die reden kan dit samenhuizen een duurzaam 
antwoord bieden op de sociale problemen van de 
hedendaagse huisvesting. Je vindt er de samenhang 
en de ‘band tussen dorpsbewoners’ terug. Het 
is een perfecte remedie tegen eenzaamheid en 
solidariteit, samenwerking, steun in alle vormen, 
... ontwikkelen zich gemakkelijker en organisch bij 
gemeenschappelijk wonen.    Huiself, Lebbeke (website)
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Divers en intergenerationeel
Er wordt een divers, intergenerationeel sociaal 
weefsel gecreëerd als je er voor kiest om in je 
project mensen op te nemen van verschillende 
leeftijden, met diverse achtergronden en 
professionele activiteiten. 

Doorheen het gezamenlijke beheer en de spontane 
ontmoetingen gaan al deze individuen op natuurlijke 
wijze met elkaar om. Voorts vinden kinderen 
gemakkelijker speelkameraadjes, en net zoals de 
volwassenen leren ze veel van meerdere mensen. 
Door de diversiteit in beroepen en hobby’s zijn 
verschillende talenten aanwezig. Samen huizen 
biedt een omgeving waar een spontane uitwisseling 
ontstaat van deze kennis, vaardigheden en 
expertise. 

Veiligheid 
Het veiligheidsgevoel hangt veel meer af van het 
kennen van zijn buren, van zich omgeven te weten, 
meer dan van sloten en muren. Samenhuizen 
kan het soort geborgenheid en  veiligheidsgevoel 
terugbrengen dat vroeger in de kleinere dorpen 
bestond. 

 
Goed voor de samenleving
 

Respect voor gemeenschappelijke 
voorzieningen 
De bewoners beheren gezamenlijke de 
gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen 
zoals een ontmoetingsruimte, een keuken, 
eventueel een hobbykamer, een tuin, andere 
buitenruimtes. Doorheen deze samenwerking en 
verantwoordelijkheid leren zij respect opbrengen 
voor gedeelde en publieke voorzieningen.

Democratie van onderaf
De leden staan in voor de financiering en het 
management van het project en gaan hierbij 
democratisch te werk, het liefst via beslissingen in 
consensus. Het aanleren van vergadermethoden en 
communicatie- en overlegtechnieken creëert één 
van de fundamenten van wat democratie betekent. 
Samenhuizen bevordert niet enkel het gevoel van 
burgerzin, maar reikt ook de gereedschappen aan en 
de kans om ze te leren gebruiken. 

Verantwoordelijke burgers 
Transparantie en openheid maken integraal deel 
uit van een samenhuistraject. Beslissingen worden 
voornamelijk bij consensus genomen. Elk lid heeft 
een evenwaardige toegang tot informatie en draagt 
een even grote verantwoordelijkheid voor de 
genomen beslissingen. Dit bevordert de capaciteiten 
tot verantwoord burgerschap en overleg. Het maakt 
bvb. dat in geval van conflicten de kans op escalatie 
verkleint.

Betrokkenheid met buurt en samenleving
Hoewel gewaarschuwd werd voor het gevaar dat 
woongemeenschappen een wereldje op zich zouden 
gaan vormen, blijkt in de praktijk het omgekeerde 
waar. In tegenstelling tot de zogenoemde ‘gated 
communities’ staat gemeenschappelijk wonen open 
voor de omgeving. Dezelfde sociale wens die de 
groep samenbrengt doet tegelijk uitreiken naar de 
wereld daarbuiten. 

Vaak betekenen samenhuizers een stimulans voor 
extra activiteiten in het gebouw of in de buurt. De 
gedeelde ruimte kan daarbij gebruikt worden als 
clubhuis of ontmoetingshuis voor bijvoorbeeld een 
kaartavond, een muzikaal optreden, een filmclub, 
een buurtfeest, enz. In sommige gevallen, bij grote 
woongemeenschappen, kan de gemeenschappelijke 
zaal ten dele dienst doen als een soort buurthuis. 

 

    Kangoeroewonen Emblem (young budget homes)

    De Kaasdroger, huisconcert, Boutersem (website)
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1.3.3  financiele en economische 
          meerwaarde van GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.3.3
21-6-2021

zie ook : 

→ 1.3.2 Sociale en maatschappelijke meerwaarde van GW

→ 1.3.4 Ecologische en duurzame meerwaarde van GW

→ 4.5.2. Hoe gemeenschappelijk wonen (GW) betaalbaar maken

Wonen in een woongemeenschap is niet per definitie 
goedkoper dan particulier wonen. De woningen 
zijn doorgaans compacter (en dus verondersteld 
goedkoper) maar er zijn min of meer uitgebreide 
gemeenschappelijke functies die ook betaald 
moeten worden. In de constructiefase kan het 
schaalvoordeel (door gedeelde bouwkosten en de 
gezamenlijke aankoop van materiaal) of enige mate 
van zelfbouw een positief effect hebben. We spreken 
hier vooral over grotere projecten. 

Je zou kunnen zeggen dat je meer waar krijgt voor 
hetzelfde geld. 

Wat wel een feit is: de cultuur van collectief beheer 
en van delen biedt de beste kansen om tijdens 
de bewoningsfase op kosten te besparen. De 
mate waarin dit kan hangt af van de schaal (het 
aantal woonsten en deelnemers) en van keuzes 
die gemaakt worden bij de organisatie van de 
woongemeenschap. 

Samen zelf doen

Zoals bij de opstartfase betekenen gezamenlijk 
beheer, onderhoud en organisatie van het dagelijks 
leven door de bewoners zelf een besparing op zich. 
Dat vloeit voort uit het schaalvoordeel, dat het 
duidelijkste speelt bij o.a. energievoorziening en 
gezamenlijke aankopen. 

Zelfbeheer
Collectief zelfbeheer en zelfonderhoud geven een 
besparing op dure professionele tussenkomsten op 
vele vlakken. Hiervoor worden naargelang talenten 
en vrije tijd mensen aangeduid, in grote projecten 
kunnen dat heuse werkgroepjes (comités) zijn 
met zelfs een coördinerende werkgroep. Bewoners 
kunnen zich toeleggen op allerhande taken en 
worden zo verlicht van andere taken die hen niet 
liggen of waar ze niet zo goed in zijn.

Dat kan gaan over het poetsen en onderhoud van de 

binnen- en buitenruimtes, onderhoud en repareren 
van fietsen en auto’s, installaties en toestellen, 
maaltijden bereiden, administratie opvolgen, 
financiën beheren, verstelwerk, kinderopvang, 
moestuin, enz.…

Projectontwikkeling (ten dele)
Bij grotere projecten kan heel wat kosten 
uitgespaard worden op de externe 
projectontwikkelaar. De toekomstige bewoners 
werken zelf het project en het concept grotendeels 
uit. Ook het werven van nieuwe leden gebeurt door 
de initiatiefnemers zelf, hetgeen de marketingkost 
reduceert. En mits goede omkadering kunnen 
zelfs een aantal taken in het bouwproces worden 
opgenomen, zoals het opruimen en bouwrijp maken 

Cohousing Waasland, werving nieuwe bewoners (SH-LJ)
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van de site, de buitenaanleg, en zelfs een aantal 
(ver)bouwtaken. Wat zelf kan gedaan worden 

hangt af van hoeveel kennis, vaardigheden, tijd, 
of fysieke kracht er is in de groep. Sommige 
interventies moeten natuurlijk uitgevoerd worden 
door erkende professionals (veiligheid, medisch, …).

Het opnemen van diensten
Diensten kunnen ook opgenomen worden in de 
woongemeenschap. Eén van de meest voorkomende 
is de kinderopvang, op formele of informele basis. 
Dit kan een gezin een aanzienlijke hoeveelheid geld 
besparen op weekbasis. 

Thuiswerken gaat beter
Het maatschappelijk en persoonlijk voordeel 
van thuiswerken is dat dit de noodzaak aan 
verplaatsingen vermindert. Sociale isolatie – een 
argument dat vaak gebruikt wordt tegen thuiswerk 
– is niet van toepassing voor woongemeenschappen. 
In buitenlandse projecten wordt meer en meer een 
gedeelde ‘kantoorruimte’ voorzien, net zoals bij ons 
‘co-working’ soms een plek krijgt bij samenhuizers. 
Ook ‘eenzaam’ huishoudelijk werk (naaien, strijken, 
fietsen herstellen) gebeurt bij woongemeenschappen 
soms in gezelschap.

Samen aankopen. 
Door het participeren aan gezamenlijke 
maaltijden, kan de kost per maaltijd dalen. 
Gezamenlijk ingrediënten aankopen levert immers 
schaalvoordelen op. Er kunnen ook andere goederen 
gezamenlijk worden aangekocht. In diverse 
woongemeenschappen gaan mensen nog wat verder 
en kopen zij samen een auto, een vakantiehuis of 
zelfs een boot aan. 

Delen (sharing)

Door het delen van ruimtes, toestellen en materialen 
besparen bewoners in woongemeenschappen 
heel wat. Dat gaat niet enkel over een tuin en 
opslagruimte, maar ook over auto’s, fietsen, 
wasmachines, grasmaaiers, klopboren, en zelfs 
speelgoed en abonnementen. Alle beetjes helpen. 
Deze vorm van delen hoeft niet beperkt te blijven 
tot de eigen gemeenschap, er kunnen netwerken 
ontstaan die breder reiken en die al bestonden of 
door de woongemeenschap worden ingevoerd. 

Enkele voorbeelden van ‘sharing’: 

• Delen binnen de woongemeenschap groeit 
meestal spontaan, op formele of informele wijze. 
Bijvoorbeeld: iemand maakt een flinke hoeveelheid 
jam of bakt pizza’s en deelt de overschot met de 
buren. Dit soort giften kan een gezin ongeveer 5€/
week besparen.

• Het ligt in de natuur van gemeenschappelijk 
wonen om regelingen te voorzien voor het delen 
van computers, printers, kampeermateriaal, 
wasmachines, sportmateriaal, werktuigen, een 
aanhangwagen, een grasmaaier,… Gereedschap 
wordt gedeeld wat betekent dat niet iedereen zich 
het hele gamma aan knutsel-, tuin- en doe-het-zelf 
gereedschap moet aanschaffen. Dit kan een gezin 
tot 100€/jaar besparen. 

• Gedeelde ruimte, zoals bergruimte, een 
werkatelier, een gastenkamer of een wassalon 
betekent dat men die  ruimtes kan besparen in de 
individuele unit, waardoor het aantal m² daalt en de 
bouwkost dus ook. Daardoor lukt het bijvoorbeeld 
makkelijk een huis met 10m² te verkleinen, wat 
neerkomt op een besparing van minstens 12.000€. 

    Cohousing ‘La Grande Cense’, Clabecq, samen eten (SH-L.J.) 

Cohousing Vinderhoute, co-working ruimte (SH-L.J.)
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• Gemeenschappelijk maaltijden zorgen ook 
voor een kostenbesparing door in het groot aan 
te kopen en te koken voor een grotere groep. Zo 
worden bvb. de maaltijden in Lilac geserveerd voor 
3€/volwassene. Kinderen onder 5 jaar eten gratis. 
Samen eten kan de gezinsuitgaven verminderen met 
10€/week, zeker als je dan nog de energiekost mee 
rekent voor het afzonderlijk koken. 

• Omwille van schaarse en dure parkeerplek, 
uit ecologische overwegingen en dankzij de 
samenwerking tussen bewoners gaat men vlotter 
carpoolen, auto’s uitlenen of delen. Afhankelijk ook 
van de bereikbaarheid via openbaar vervoer zijn dit 
goede oplossingen voor mensen die zelden een auto 
nodig hebben, of zich er geen kunnen veroorloven. 
Het kan voor een gezin wel 1.000€ per jaar 
besparen op de aanschaf en alle kosten. 

• Het delen van kennis in de bewonersgroep 
is een evidentie. Sommigen kunnen goed tuinieren, 
koken of met kinderen omgaan. Eerder dan een 
betalende cursus te volgen kan men bij de buren 
bepaalde vaardigheid opsteken. Er zijn ook massa’s 
gelegenheden om even hulp te vragen: een doe-het-
zelf vraag, een computerprobleem, de elektriciteit 
doet het niet,... Aan de buren vragen bespaart aan 
externe diensten en vertserkt de banden. 

• Een gezamenlijk wassalon kan kosten-
besparend zijn. De wasmachines worden samen 
aangeschaft, de wasproducten worden in bulk 
gekocht. Water en elektriciteit wordt betaald 
voor de woongemeenschap. Dit alles kan een 
kostenbesparing van 200€/jaar opleveren. 

En ook nog: 

Kostenbesparend bouwen

Bij projecten in eigendom zullen de kopers samen  
gemakkelijker kiezen voor ecologische en duurzame 
oplossingen (vb. efficiënte energie) met een hogere 
investering bij de start en besparing bij gebruik. 

Efficiënter ruimtegebruik
Ruimtes delen (gastenkamers, speeltuin, bureau, 
gedeelde tuinen, sportveld, e.d. maar ook gedeelde 
leefruimte bij huisdelen, verkleint de nood aan privé 
oppervlakte in de privé woningen. Ook door de 
tuinen niet af te scheiden wordt de buitenruimte veel 
efficiënter benut. 

De vastgoedwaarde van GW  
In buitenlandse op eigendom gebaseerde projecten 
stelt men vast dat individuele woonruimte 
binnen een cohousing of co-wonen project een 
uitstekende herverkoopwaarde bezit. Mensen 
houden in hun besteding rekening met de 
toegevoegde levenskwaliteit en de voordelen van 
de gemeenschappelijke voorzieningen. Naast 
de gewoonlijke inschatting van de kwaliteit van 
het vastgoed spelen de praktische én sociale 
meerwaarden een rol. 

Alle binnen- en buitenlandse studies en peilingen 
geven aan dat er voor gemeenschappelijk wonen 
een potentieel van geïnteresserden is van 25 à 30% 
van de bevolking. Banken en immobiliën makelaars 
beseffen dit echter nog niet ten volle. 
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1.3.4  Duurzaamheid en ecologische 
            meerwaarde van GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.3.4
23-6-2021

zie ook : 

→ 1.3.1 Praktische meerwaarden van gemeenschappelijk wonen

→ 1.3.2 Sociale en maatschappelijks meerwaarden van GW

Voorwaarden voor duurzaamheid

Niet enkel de ruimtelijke aspecten van 
gemeenschappelijk wonen belichamen de 
duurzaamheid ervan.  Het zijn de - daarmee 
verbonden - sociale aspecten en hoezeer die 
ontwikkeld zijn die de mate van positieve impact op 
ons leefmilieu vorm geven.  

De ruimtelijke aspecten bevatten de voorwaarden 
en de sociale invulling biedt dagelijkse inspi-ratie, 
aanmoediging en collectief draagvlak om gerichte 
duurzame keuzes (in de brede betekenis) uit te 
voeren en vol te houden. 

Voorwaarden die uitmaken hoe sterk een GEW 
project de duurzaamheid kan realiseren zijn:

-  de authentieke, bewuste, expliciete en collectief 
gedragen keuze voor het woonmodel

-  de even uitdrukkelijke keuze om de intrinsiek 
duurzame aspecten te ontvouwen 

-  de mate waarin informatie en vaardigheid 
voorhanden is

-  de mate waarin de financiële middelen dit 
mogelijk maken

-  de mate waarin de wet- en regelgeving dit 
omkaderen 

Ruimtegebruik en mobiliteit

Efficiënter gebruik van de ruimte
Samenhuizen biedt de mogelijkheid om compacter 
te wonen met gedeeld gebruik van een aantal 
ruimtes en functies, zonder daarbij toegevingen te 
doen op vlak van open ruimte (voor publiek, voor 
de natuur), en zonder in te boeten op wooncomfort. 
Gemeenschappelijk wonen en verdichting gaan hand 
in hand.

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

Alternatieve mobiliteit 
Samenhuizers delen meer functies en hebben 
meer nabije relaties dan doorsnee en hebben dus  
vlottere mogelijkheden tot het voorzien in een ruime 
opslagruimte voor fietsen, leveringen collectief 
aan huis te laten brengen, het organiseren van 
carpooling en autodelen. Daardoor vertonen zij 
een verminderd gebruik van de wagen en kunnen 
hun wagenpark inkrimpen, voor sommige urbane 
woongemeenschappen zelfs tot nul. 

  cohousing Waasland, electrische deelauto (SH-LJ) 
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Cohousing Windsong, 34 units, CA, vergeleken met ‘gewone’ verkaveling, (gebouwen / verharding / nutsleidingen)

Cohousing Eikenberg, photovoltaische cellen (facebook)

Groepen kunnen er voor zorgen op wandelafstand 
van openbaar vervoer en andere openbare diensten 
te wonen. Grotere gemeenschappen in het 
buitenland slaagden er in een extra bushalte nabij 
de cohousing te bekomen. 

Water, energie, materialen en afval

Waterbeheer
Het collectief verzamelen van regenwater kan het 
watergebruik verminderen. Aandacht voor compact 
ruimtegebruik en de juiste materialen betekent 
een voordeel voor de permeabiliteit van de bodem. 
Recyclage van grijs water of zelfs zwart water 
(+zuivering) drukken het waterverbruik. Door dit 
collectief te organiseren – eventueel met betrekken 
van buren buiten de woongemeenschap - worden 
dergelijke opties haalbaar. 

Efficiënt energiebeheer en alternatieve 
energiebronnen 
Diverse samenhuisprojecten hebben aangetoond dat 
de kosten-batenanalyse van alternatieve energie 
positief wordt, ook hier dank zij de collectieve 
organisatie er van. Het gebruik van zon- en 

windenergie (naast goede isolatie) werd in meerdere 
projecten toegepast. Door het dichter inrichten of 
bouwen van de wooneenheden en het delen van de 
muren vermindert eveneens de vraag naar energie. 

Duurzame materialen
Bij de aankoop van bouwmaterialen kan gekozen 
worden voor opties die meer milieuvriendelijk 
zijn. De eventuele hogere kost van bio-
ecologische materialen wordt gecompenseerd door 
schaalvoordelen en volumekortingen. 
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Efficiënt afvalbeheer en hergebruik
Door de schaalvoordelen kunnen een aantal 
gemeenschappelijke recyclage-initiaitieven ontstaan: 
composteren van groenafval, installeren van een 
mini containerpark, uitwisselen van kinderkledij, 
speelgoed en allerhande, een repair café: zelf 
herstellingen doen in een goed uitgerust atelier, … 

Hergebruik van klein materiaal 
Ook dit kan je gemakkelijker organiseren. Alleen 
al een aantal kosten i.v.m. de kinderen kunnen 
bijvoorbeeld door meerderen gedeeld worden, 
zoals de baby-uitzet, fietsjes, schoenen, speelgoed, 
schoolboeken, e.d.m. Sommige groepen hebben 
permanent een ‘tweedehandswinkeltje’ of ‘weggeef-
kast’ met boeken, kleding, huishoudgerief, etc… 

Sociale aspecten, zelfvoorziening

Milieuvriendelijk gedrag
Binnen de woongemeenschap leren bewoners elkaar 
milieuvriendelijke keuzes te maken en wordt de 
toepassing er van praktisch vergemakkelijkt en door 
sociale interactie gestimuleerd. Onderzoek toonde 
aan dat wederzijdse beïnvloeding, uitwisseling, 
samenwerking en ondersteuning leiden tot meer 
milieuvriendelijk gedrag in samenwonende en op 
elkaar betrokken groepen. 

Bovendien maakt het collectieve zelfbeheer dat de 
bewoners meer sleutels in handen hebben en samen 
meer slagkracht hebben om duurzame keuzes waar 
te maken.

Sociale duurzaamheid
Als je duurzaamheid ruimer ziet dan het louter 
ecologisch verantwoord handelen, dan komen 
daar aspecten bij kijken zoals bvb. sociale 
rechtvaardigheid, emancipatie, participatie, 
verantwoordelijk burgerschap. Ook dit zijn thema’s 
waar gemeenschappelijk wonen goed op scoort. 

Voedselproductie
Een eigen groente- en kruidentuintjes, of zelfs 
een boomgaard kunnen aangelegd en samen 
onderhouden worden, wat meteen toegang geeft tot 
vers, goedkoper (en eventueel biologisch) voedsel 
en tot een optimaal benutten van beschikbare 
onbebouwde grond. 

    Abtshof, Borlo, moestuin en serre 

Meerhem, Gent, afval en compost 
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            meerwaarde van GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.3.4
23-6-2021

zie ook : 

→ 1.3.1 Praktische meerwaarden van gemeenschappelijk wonen

→ 1.3.2 Sociale en maatschappelijks meerwaarden van GW

→ 1.4.6 Bouwen en verbouwen bij cohousing

Voorwaarden voor duurzaamheid

Niet enkel de ruimtelijke aspecten van 
gemeenschappelijk wonen belichamen de 
duurzaamheid ervan.  Het zijn de - daarmee 
verbonden - sociale aspecten en hoezeer die 
ontwikkeld zijn die de mate van positieve impact op 
ons leefmilieu vorm geven.  

De ruimtelijke aspecten bevatten de voorwaarden 
en de sociale invulling biedt dagelijkse inspi-ratie, 
aanmoediging en collectief draagvlak om gerichte 
duurzame keuzes (in de brede betekenis) uit te 
voeren en vol te houden. 

Voorwaarden die uitmaken hoe sterk een GEW 
project de duurzaamheid kan realiseren zijn:

-  de authentieke, bewuste, expliciete en collectief 
gedragen keuze voor het woonmodel

-  de even uitdrukkelijke keuze om de intrinsiek 
duurzame aspecten te ontvouwen 

-  de mate waarin informatie en vaardigheid 
voorhanden is

-  de mate waarin de financiële middelen dit 
mogelijk maken

-  de mate waarin de wet- en regelgeving dit 
omkaderen 

Ruimtegebruik en mobiliteit

Efficiënter gebruik van de ruimte
Samenhuizen biedt de mogelijkheid om compacter 
te wonen met gedeeld gebruik van een aantal 
ruimtes en functies, zonder daarbij toegevingen te 
doen op vlak van open ruimte (voor publiek, voor 
de natuur), en zonder in te boeten op wooncomfort. 
Gemeenschappelijk wonen en verdichting gaan hand 
in hand.

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

Alternatieve mobiliteit 
Samenhuizers delen meer functies en hebben 
meer nabije relaties dan doorsnee en hebben dus  
vlottere mogelijkheden tot het voorzien in een ruime 
opslagruimte voor fietsen, leveringen collectief 
aan huis te laten brengen, het organiseren van 
carpooling en autodelen. Daardoor vertonen zij 
een verminderd gebruik van de wagen en kunnen 
hun wagenpark inkrimpen, voor sommige urbane 
woongemeenschappen zelfs tot nul. 

  cohousing Waasland, electrische deelauto (SH-LJ) 
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Cohousing Windsong, 34 units, CA, vergeleken met ‘gewone’ verkaveling, (gebouwen / verharding / nutsleidingen)

Cohousing Eikenberg, photovoltaische cellen (facebook)

Groepen kunnen er voor zorgen op wandelafstand 
van openbaar vervoer en andere openbare diensten 
te wonen. Grotere gemeenschappen in het 
buitenland slaagden er in een extra bushalte nabij 
de cohousing te bekomen. 

Water, energie, materialen en afval

Waterbeheer
Het collectief verzamelen van regenwater kan het 
watergebruik verminderen. Aandacht voor compact 
ruimtegebruik en de juiste materialen betekent 
een voordeel voor de permeabiliteit van de bodem. 
Recyclage van grijs water of zelfs zwart water 
(+zuivering) drukken het waterverbruik. Door dit 
collectief te organiseren – eventueel met betrekken 
van buren buiten de woongemeenschap - worden 
dergelijke opties haalbaar. 

Efficiënt energiebeheer en alternatieve 
energiebronnen 
Diverse samenhuisprojecten hebben aangetoond dat 
de kosten-batenanalyse van alternatieve energie 
positief wordt, ook hier dank zij de collectieve 
organisatie er van. Het gebruik van zon- en 

windenergie (naast goede isolatie) werd in meerdere 
projecten toegepast. Door het dichter inrichten of 
bouwen van de wooneenheden en het delen van de 
muren vermindert eveneens de vraag naar energie. 

Duurzame materialen
Bij de aankoop van bouwmaterialen kan gekozen 
worden voor opties die meer milieuvriendelijk 
zijn. De eventuele hogere kost van bio-
ecologische materialen wordt gecompenseerd door 
schaalvoordelen en volumekortingen. 
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Efficiënt afvalbeheer en hergebruik
Door de schaalvoordelen kunnen een aantal 
gemeenschappelijke recyclage-initiaitieven ontstaan: 
composteren van groenafval, installeren van een 
mini containerpark, uitwisselen van kinderkledij, 
speelgoed en allerhande, een repair café: zelf 
herstellingen doen in een goed uitgerust atelier, … 

Hergebruik van klein materiaal 
Ook dit kan je gemakkelijker organiseren. Alleen 
al een aantal kosten i.v.m. de kinderen kunnen 
bijvoorbeeld door meerderen gedeeld worden, 
zoals de baby-uitzet, fietsjes, schoenen, speelgoed, 
schoolboeken, e.d.m. Sommige groepen hebben 
permanent een ‘tweedehandswinkeltje’ of ‘weggeef-
kast’ met boeken, kleding, huishoudgerief, etc… 

Sociale aspecten, zelfvoorziening

Milieuvriendelijk gedrag
Binnen de woongemeenschap leren bewoners elkaar 
milieuvriendelijke keuzes te maken en wordt de 
toepassing er van praktisch vergemakkelijkt en door 
sociale interactie gestimuleerd. Onderzoek toonde 
aan dat wederzijdse beïnvloeding, uitwisseling, 
samenwerking en ondersteuning leiden tot meer 
milieuvriendelijk gedrag in samenwonende en op 
elkaar betrokken groepen. 

Bovendien maakt het collectieve zelfbeheer dat de 
bewoners meer sleutels in handen hebben en samen 
meer slagkracht hebben om duurzame keuzes waar 
te maken.

Sociale duurzaamheid
Als je duurzaamheid ruimer ziet dan het louter 
ecologisch verantwoord handelen, dan komen 
daar aspecten bij kijken zoals bvb. sociale 
rechtvaardigheid, emancipatie, participatie, 
verantwoordelijk burgerschap. Ook dit zijn thema’s 
waar gemeenschappelijk wonen goed op scoort. 

Voedselproductie
Een eigen groente- en kruidentuintjes, of zelfs 
een boomgaard kunnen aangelegd en samen 
onderhouden worden, wat meteen toegang geeft tot 
vers, goedkoper (en eventueel biologisch) voedsel 
en tot een optimaal benutten van beschikbare 
onbebouwde grond. 

    Abtshof, Borlo, moestuin en serre 

Meerhem, Gent, afval en compost 
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1.4.1  Is gemeenschappelijk wonen 
             iets voor mij? (zelfreflectie)

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.1
25-6-2021

zie ook : 

→ 1.2.1 Wat is wel en wat is niet gemeenschappelijk wonen

→ 1.2.2 De types gemeenschapelijk wonen

Informatie en zelfreflectie

Wat weet je over gemeenschappelijk wonen? Is het 
iets voor jou? Heb je meer informatie nodig? 

En wat zijn je verwachtingen en passen die bij een 
bestaande woongemeenschap of een opstartend 
project waar je interesse voor zou hebben?

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

Sta even stil bij jezelf. Het vraagt soms wat tijd om 
helder te krijgen wat je verlangt van je woonsituatie, 
en dat is zeker het geval als het gaat over 
gemeenschappelijk wonen. 

    De Sinkel, Schaffen (FB)

                       SNELTEST
Ben je er niet helemaal zeker van of gemeenschappelijk 
wonen iets voor jou is, of het een samenlevingsvorm is 
waarin je je thuis zou voelen? Een kleine vragenlijst kan je 
misschien op weg helpen: 

Beantwoord onderstaande vragen met JA of NEE:

r  Vermijd je om uitleg of advies te vragen?

r  Voel je je dikwijls misbegrepen? 

r  Voel je je onder druk staan als iemand je een plezier 
       heeft gedaan? 

r  Kijk je voortdurend of ieders inbreng gelijk is? 

r  Voel je je gefrustreerd of word je boos als anderen hun 
       werk niet doen? 

r  Weet je meestal wat het beste is voor de andere?

r  Communiceer je gemakkelijker per mail dan via 
       persoonlijk contact? 

r  Vind je dat mensen die de regels niet volgen gedwongen 
       moeten/kunnen worden om dat toch te doen? 

r  Vind je het moeilijk om je persoonlijke noden en 
       individuele voorkeuren onder woorden te brengen? 

r  Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen wanneer iemand 
       je een gunst vraagt die je liever niet zou willen doen?

r  Vind je andere mensen soms overdreven sociaal? 

r  Als je een probleem hebt met een buur, zou je dan eerder 
       aan iemand anders vragen om de buur hem aan te 
       spreken dan het zelf te doen? 

r  Ben je geneigd om andermans problemen allerhande 
       te helpen oplossen? 

Als je op veel van deze vragen JA antwoordt, is de kans 
groot dat je je in een woongemeenschap dikwijls ongemak-
kelijk, boos, niet gehoord of genegeerd voelt. Het is dan 
misschien best om eerst als huurder in een project te stappen 
(of  er een tijdje te logeren als huren niet kan) en pas na een 
testfase definitief te beslissen. 
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Motieven en wensen verhelderen

Je kan voor jezelf of in gesprek met iemand 
uitzoeken wat je motieven en wensen zijn. Als je 
dit met een groepje mensen doet kan dit eventueel 
het beginpunt zijn van visievorming voor een nieuw 
project. 

Hieronder vind je een aantal vragen die 
richtinggevend kunnen zijn: 

I. Visie en doelstellingen

•  Wat hoop je te halen uit het leven in een 
woongemeenschap? 

 - voor jezelf, je familie? 

 - voor de andere leden van de gemeenschap?

 - voor de samenleving, de planeet? 

•  Welke dingen wil je er zien gebeuren? 
(wees zo specifiek mogelijk) 

•  Welke dingen zouden volgens jou het samenleven 
in een woongemeenschap ondersteunen, 
bevorderen? (wees zo specifiek mogelijk) 

Maak van je antwoorden een rangorde van 1-10 
(1 is het minst belangrijk voor jou en 10 heel erg 
belangrijk).

Waar ergens in die rangorde ligt de lijn tussen 
        - wat je echt nodig hebt om een goed gevoel 
           te hebben en vooruit te kunnen 
                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        - ten opzichte van dingen die je graag zou 

          willen, maar ‘zonder’ zou ook wel OK zijn? 

Voor de punten boven die lijn (degene waarvan je 
voelt dat je ze echt nodig hebt) is het belangrijk om 
extra specifiek te zijn. Neem dus de tijd om ze nog 
eens uitvoerig te overlopen, er extra details aan toe 
te voegen i.v.m. wat je precies zoekt en waaraan je 
de nood voelt in de woongemeenschap. 

Neem tenslotte nog eens de volledige lijst door 
en kijk of er belangrijke punten bij zijn die op een 
andere manier kunnen worden vervuld, binnen of 
buiten de woongemeenschap. 

Bijvoorbeeld, misschien is het voor jou belangrijk 
dat er een fietswinkel in het project is, een 
kraamcentrum of een pluktuin (CSA), maar je zou er 
ook mee kunnen leven als die er in de buurt waren.

Het is goed om over deze zaken duidelijkheid te 
krijgen, voor jezelf of voor de startende groep 
waartoe je misschien behoort. 

II. Tijd en relaties

Het belangrijkste in een woongemeenschap zijn de 
mensen. Dus is het interessant om een beeld te 
krijgen over hoe je met hen wil omgaan. Hieronder 
vind je enkele vragen om aan jezelf te stellen.

•  Wat voor soort relaties wil je hebben met 
je medebewoners? Denk je aan hen als dichte 
collega’s, vrienden, buren, vrienden, familie, iets 
anders, een mix van verschillende relaties? Hoe 
open sta je voor mensen die minder betrokken 
op elkaar leven (of plannen te leven) dan je had 
verwacht? 

Sta je er omgekeerd voor open om meer 
tijd te investeren dan je had gedacht in de 
gemeenschapsrelaties om zo dichter bij de 
medebewoners te komen? 

•  Aan wie zou je meer aandacht willen besteden, 
aan mensen binnen de woongemeenschap of er 
buiten, en in welke mate? Zou je het OK vinden als 
die verhouding anders gaat liggen dan nu? 

•  Hoeveel tijd wil je eigenlijk ter plaatse in de 
woongemeenschap doorbrengen? Hoe vaak denk je 
dat je elders zal zijn voor werk, familie, plezier of 
wat dan ook? 

•  Hoeveel tijd heb je nodig om alleen te zijn of 
gewoon met je gezin/huisgenoten? 

•  Met wat voor soort gedrag of levensstijl om je 
heen zou je het moeilijk hebben?
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•  Hoeveel tijd veronderstel je te willen doorbrengen 
met de woongemeenschap of met het doen 
van gemeenschapsgerichte activiteiten? Zou je 
(ongeveer) hetzelfde verwachten van de anderen 
of kan je ook tevreden zijn als de anderen minder 
geëngageerd zijn? Denk aan:

- Vergaderingen met de hele woongemeenschap

- Werkgroepen 

- Informele gemeenschappelijke bijeenkomsten / 
feesten / rituelen 

- Gedeelde maaltijden 

- Trainingen of opleidingen voor de hele 
woongemeenschap

- Conflictoplossing, waar je al dan niet rechtstreeks 
bij betrokken bent 

- Gewoon een beetje rondhangen in de gedeelde 
ruimtes of in de tuin.

•  Welke soort ondersteuning ben je bereid te 
bieden aan medebewoners? Geld lenen? Delen 
van je ruimte? Opvang voor hun kinderen? Ritjes 
verzorgen? Koken? Klusjes doen? Iemand een 
job helpen vinden? Iemand begeleiden naar het 
ziekenhuis, de dokter, het gerechtshof, enz.? 

•  Op wat voor soort ondersteuning vanuit de 
gemeenschap zou je zelf willen kunnen rekenen? 
In welke omstandigheden zou je steun willen 
ontvangen van je medebewoners? 

•  Zijn er bepaalde situaties of verzoeken/
verwachtingen vanwege anderen die misschien  
‘over je grens gaan’ of er te dicht bij komen?     

Denk aan het soort situaties die ook kunnen 
voorkomen  bij vrienden, familieleden, collega’s, 
enz. (bvb. als iemand gewond is, zijn baan verloren 
heeft, depressief is, …) 

•  Hoeveel tijd en inspanningen ben je bereid 
ter beschikking te stellen om anderen in de 
woongemeenschap te helpen? 

III. Fysieke ruimte & locatie

•  In wat voor soort omgeving zou je graag wonen? 
Stad, dorp, platteland, landelijk bosrijk, landelijk rijk 
aan reliëf, water in de buurt, ...?  

•  Hoe zal je werk worden beïnvloed door het leven 
in deze woongemeenschap? Zal je een nieuwe job 
moeten zoeken of maakt het niet uit? Welke site 
biedt de beste kansen voor het vinden van werk dat 
goed voor je is? 

•  Hoe dicht of ver wil je wonen van je naaste 
buur, de stad? De dichtstbijzijnde bibliotheek, 
café, koffiehuis, winkel, supermarkt, school? Het 
dichtstbijzijnde bus- of treinstation, de luchthaven? 

•  Wat zou je nog graag in de buurt hebben? 
Mogelijkheid tot zwemmen? Wandelen? Film? Yoga? 
Een schrijf- of leesgroep? Welke soorten school of 
kinderopvang zou je graag in de buurt vinden?

•  Hoe sta je tegenover diversiteit in de buurt? Geef 
je om de lokale politieke omgeving? 

•  Hoeveel grond heb je om je heen nodig voor 
jezelf? Wat voor soort land wil je graag rond je 
woonst?  Gras? Tuin? Bomen? Weide? Bewerkbare 
grond? Hoeveel en welk soort land en voorzieningen 
denk je nodig te hebben voor het soort projecten, 
het werk, de geneugten die belangrijk voor je zijn 
als onderdeel van de woongemeenschap? 

•  Hoeveel ruimte heb je nodig voor jezelf en je 
gezin? Wat bevat je privé woonunit? 

IV. Geld

•  Hoe onafhankelijk of gedeeld zie je de 
financiën van de bewoners? In zeldzame 
woongemeenschappen wordt alles gedeeld, soms 
zelfs ook de inkomsten. In andere is het zo dat 
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de financiën van de bewoners volledig privé 
zijn, zij betalen een vastgesteld bedrag om in de 
gemeenschap te wonen en gebruik te maken van 
de gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten, maar 
hoe ze verder hun geld verkrijgen en uitgeven is 
volledig aan hen. 

En er zijn vele opties, varianten en gradaties die 
tussen deze twee vallen. 

Mensen kunnen ter plaatse werken in ruil voor 
kost en inwoon, ze kunnen betaald worden door de 
woongemeenschap, soms betalen mensen minder of 
meer op basis van hun inkomen. De groep kan een 
fonds oprichten om mensen te helpen in tijden van 
nood, of om de woongemeenschap toegankelijk te 
maken voor mensen met weinig financiële middelen. 

Elke woongemeenschap maakt haar eigen keuzes en 
stelt haar eigen kader op.

•  Hoe zal het leven in een woongemeenschap 
invloed hebben op je persoonlijke financiën? Zal het 
bepalen waar en hoe je werkt? 

Reken je er op dat je je financiële behoeften binnen 
de woongemeenschap kan realiseren, door er één of 
andere economische activiteit op te zetten, of wens 
je te kunnen werken voor de woongemeenschap in 
ruil voor kost en inwoon? 

•  De woongemeenschap zal aan de bewoners een 
bijdrage vragen voor het dekken van de kosten 
(punctueel, permanent,…) Hoeveel kan je eigen 
budget aan om dit te betalen?  

•  Hoe sta je tegenover het delen van spullen: 
gezamenlijke aankoop van voeding, een gedeelde 
wagen, een gedeelde keuken,… ? Ook hier zijn vele 
varianten en gradaties mogelijk. 

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.1
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1.4.2  Kennis maken met 
            gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.2
25-6-2021

zie ook : 

→ 1.4.1 Is gemeenschappelijk wonen iets voor mij?

→ 4.1.6 Informatie en bronnen over gemeenschappelijk wonen

Bezoek aan een woongemeenschap 

Bestaande en bewoonde woongemeenschappen 
openen regelmatig of op bepaalde gelegenheden 
(bijvoorbeeld het Ecobouwers-weekend, de 
Molenfeesten, Open Monumentendag, Dag van de 
architectuur,…) hun deuren voor het grote publiek. 
Het is interessant om even de sfeer op te snuiven 
en te zien hoe mensen zich in hun dagelijkse leven 
organiseren. 

Eén keer per jaar, in het derde weekend van mei, 
organiseert Samenhuizen vzw de “Samenhuizendag”, 
die ook internationaal weerklank vindt. Tientallen 
bestaande woongemeenschappen en projecten in 
ontwikkeling openen dan hun deuren tijdens een 
volledig weekend, zodat bezoekers de gelegenheid 
hebben om kennis te maken met een diversiteit aan 
woonprojecten.

De Samenhuizen reis

Wil je intensiever kennis maken met het idee, 
dan is de Samenhuizenreis misschien iets voor 
jou. Elk jaar kan je inschrijven op een studiereis 
van een 5-tal dagen waarop men een 10-tal 
woongemeenschappen  van uiteenlopende types 
bezoekt in Europa. Tot nu toe kwamen Denemarken, 
Duitsland, Engeland, Nederland en Frankrijk aan de 
beurt. 

Je krijgt er informatie over hun realisatietraject, 
over de organisatie van het samenleven, 
verschillende rechtsmodellen, financieringsmethodes 
en architecturale oplossingen, en je proeft er 
even (soms letterlijk) van het dagelijkse leven. 
Je maakt er kennis met bewoners en soms met 
vertegenwoordigers van gemeentes en sociale 
huisvestingsmaatschappijen, architecten, coaches, 
begeleiders, etc ... 

En - last but not least - je trekt er de hele tijd op 
met een 50-tal andere geïnteresseerden in het 
thema en trekkers van woongemeenschappen.   

 Samenhuizen busreis 2019, Denemarken en Duitsland (SH-LJ)

Enkele tips bij het bezoek aan een bestaande 
woongemeenschap: 

•  Denk er aan, je komt in de woonruimte van deze 
mensen, en dat geldt zowel voor de privé woningen 
als voor de gemeenschappelijke delen

•  Wees attent en respectvol voor de regels en 
verwachtingen van de bewoners (bijvoorbeeld 
wel of niet schoenen uit bij het betreden van de 
woonruimte, roken of niet, …)

•  Ga verder, ga binnen waar je uitgenodigd wordt, of 
vraag of je verder mag gaan of binnen mag

•  Maak foto’s, maar vraag wel toestemming 
en informeer onder welke voorwaarden dit kan 
(bijvoorbeeld foto’s van personen, kinderen, privé 
interieur, …) 

•  Stel gerust vragen, er zijn geen domme vragen

•  Als je iets waardeert, zeg dat maar tegen de 
gastheer/vrouw

•  Keur je iets af, zeg dit niet zomaar, stel eventueel 
een vraag, bespreek dit zo nodig achteraf met je 
medebezoeker(s)

•  Denk vooraf na over welke informatie je uit je 
bezoek wil halen zodat je meer gericht kan kijken of 
vragen 

•  Geniet van de je bezoek! 
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Infomomenten

Samenhuizen organiseert regelmatig infomomenten 
in heel Vlaanderen. Je krijgt er algemene info, 
het ABC van Samenhuizen, of meer specifieke 
informatie rond een bepaald thema zoals ‘centen en 
documenten’, juridische structuren’, ‘doelgroepen’,… 

In de kalender op de website vind je altijd een 
overzicht van geplande infomomenten. Je kan ook – 
op maat van je groep of situatie – een infomoment 
aanvragen en organiseren. 

Regiokernen

Samenhuizen vzw werkt met ‘regiokernen’, dat zijn 
lokale antennes van de organisatie die - net als de 
koepelorganisatie - informatie en advies geven, 
maar dan lokaal geënt. Zo is er op dit ogenblik een 
regiokern actief in Brugge, en in mindere mate in 
Gent, Mechelen en Roeselare. 

Regiokernen ontstaan op initiatief van lokale 
vrijwilligers die het belangrijk vinden dat het thema 
in hun regio de ruimte krijgt om te ontwikkelen. 

Ze organiseren zich en nemen contact met 
Samenhuizen vzw. Van zodra ze drie vrijwilligers 
hebben en voldoen aan enkele voorwaarden, erkent 
Samenhuizen vzw de groep als regiokern en ontstaat 
er een samenwerking en uitwisseling. Regiokernen 
kunnen via het Samenhuizen lidmaatschap een 
kleine toelage ontvangen. 

Initiatiefgroepen

Naast Samenhuizen vzw en de regiokernen geven 
ook de initiatiefgroepen regelmatig infomomenten. 
Dat zijn opstartende groepen in verschillende stadia 
van ontwikkeling, sommige in het prille begin van 
hun reflectie, sommige met een specifiek concept en 
soms al met een plek voor hun project. 

Die infomomenten zijn meer gericht op de specifieke 
noden en objectieven van deze initiatiefgroepen 
(zoals werven van geïnteresseerden), maar bieden 
ook altijd informatie rond het opstarten van hun 
project, het vinden van een site, het samenstellen 
van de groep, … 

    Samenhuizen Regiokern Brugge, info & workshop 
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1.4.3  In een woongemeenschap 
             gaan wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.3
27-6-2021

zie ook : 

→ 1.4.1 Is gemeenschappelijk wonen iets voor mij? (zelfreflectie)

→ 1.4.2 Kennis maken met gemeenschappelijk wonen

Als je duidelijk voelt dat samen huizen iets voor jou 
is, en je hebt goed nagedacht over je motieven en 
verwachtingen, dan kan je verdere stappen nemen 
naar het effectief wonen in een gemeenschap. 

Hou altijd rekening met je voorkeuren en wensen: 
•    Kies je voor een bepaalde regio?
•    Stedelijk of landelijk?
•    Een groter of eerder kleiner project? 
•    Welk type project? (huisdelen, cohousing, 
      cohousing light, leefgemeenschap, …?) 

 zie  ‘1.2.1 wat is wel en wat is  niet GW?’
 ‘1.2.2 de types GW’
 ‘1.2.3 varianten en bijzondere accenten’

Als je jouw lijstje met voorkeuren kent, kan je 
initiatiefgroepen opzoeken en toetsen in hoeverre 
die er aan beantwoorden of zelf een initiatief nemen. 

    Brutopia, plaatsbezoek (SH-LJ)

Aansluiten bij een bestaande 
woongemeenschap

Hoe kan je een plek vinden in een bestaande 
woongemeenschap? Je kan al via via gehoord hebben 
over een project dat aan je basiswensen voldoet. In 
bewoonde projecten komen niet zo vaak plaatsen 
vrij, maar er zijn dezer tijden heel wat opstartende 
projecten waarbij je kan inschrijven en al mee vorm 
geven aan de gemeenschap in ontwikkeling.

Als je niet meteen weet waarheen, vind je via 
www.samenhuizen.be een kalender met een 
aantal infodagen door opstartende initiatieven en 
in de Samenhuizen zoekertjes staan naast enkele 
vacaturezs in bewoonde projecten nog meer 
oproepen van opstartende projecten. Bij deze 
initiatieven kan je je meestal rechtstreeks aanmelden 
voor een infomoment of een eerste contact. 
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Als je kennismaakt met een bestaand of een 
opstartend project ga je door verschillende fasen:

•    je krijgt informatie over het concept, de 
onderliggende basisideeën en de concrete 
woonvorm, 

•    je maakt kennis met de mensen die al betrokken 
zijn bij het project (en ‘klikt’ het een beetje?)

•    je wordt onderwerp van ‘selectie’ (want het 
moet niet alleen voor jou klikken maar ook voor de 
deelnemers aan de reeds bestaande groep)

•    er volgt een vraag tot aansluiting bij de groep 
(met een minimaal financieel engagement)

•    Soms wordt een inloopperiode gevraagd, een 
soort stage, een kennismaking met deelname 
aan een aantal formele en informele momenten 
(maaltijd, overlegmoment, samen klussen, ...).

•    je gaat verdere engagementen aan in de 
voortgang van het project. 

Dit traject verschilt van project tot project en 
staat in verhouding tot de grootte van het initiatief 
en de ambitie (graad van betrokkenheid van de 
toekomstige buren of samenwoners, vastgoed in 
eigendom of niet, verbouwen of niet, mate van 
zelfontwikkeling en zelfbeheer, totale prijs, …). 

Zelf een project opstarten

Je kan ook zelf de sprong wagen en een 
initiatiefgroep opstarten. 

Elke woongemeenschap die wordt opgestart is 
anders, maar iedereen doorloopt wel een aantal 
fasen: 

•    je moet een site of pand vinden, 

•    een groep medebewoners verzamelen

•    en samen een visie ontwikkelen, “Wat willen wij 
precies met deze woongemeenschap?”

Voor cohousing, zie ook: 

‘2.2.1 Eerste stappen naar cohousing’

‘2.2.2 Visie, trajectkeuze bij startende cohousing’ 

‘2.2.3 Interne organisatie bij cohousing’

‘2.2.4 Ontwikkelingstraject van een 
cohousingproject’

‘2.2.5 Begeleiders en experten bij cohousing’
  

Voor huisdelen zie ook: 

‘3.2.1 Principes en doelen bij huisdelen’

‘3.2.2 Een geschikte plek en medebewoners vinden 
bij huisdelen’

    Cohousing Burcht (cohousingprojects)

    Huisdelen Antwerpen (vrt) informele maaltijd
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1.4.4  Over waarden, visie en missie 
             bij gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.4
30-6-2021

zie ook : 

→ 2.2.2 visie en trajectkeuze van een startende cohousing

→ 2.2.3 Interne organisatie bij cohousing

→ 3.2.1 Principes en doelen bij huisdelen 

Visietekst

Wanneer je zover bent om aan te sluiten bij 
een opstartende woongemeenschap, of zelf een 
initiatiefgroep op te richten, begint het grote 
werk: samen met de toekomstige medebewoners 
een visie ontwikkelen. Een visie geeft aan welke 
(gedeelde) onderliggende waarden de groepsleden 
belangrijk vinden en welke algemene woonvisie 
daaraan verbonden is. Deze beginselen vinden een 
weerslag in een geschreven visietekst. Wanneer 
aan dergelijke tekst een engagement gekoppeld is, 
wordt het ook soms charter genoemd.

Het is heel belangrijk een gezamenlijke visie over 
je woongemeenschap uit te spreken, af te toetsen 
en best ook uit te schrijven. Daarin geven de 
bewoners vorm aan hun collectief streven voor het 
samen wonen. Dat biedt houvast, geeft richting 
aan de individuele en gezamenlijke inspanningen 
en versterkt de verbondenheid, waar we in een 
woongemeenschap immers op zoek gaan. 

Het is ook goed om te beseffen dat een visie kan 
evolueren. Het is goed om op een veilige basis te 
beginnen met de gedeelde ervaringen en bestaande 
plannen en geleidelijk te evolueren naar meer. 

De visietekst is ook handig voor geïnteresseerden 
die zich tot de woongemeenschap aangetrokken 
voelen en die moeten beslissen of die hen al dan 
niet zou passen. 

De visietekst:

•  drukt een toekomstbeeld uit waarin alle 
deelnemers zich kunnen vinden, 

•  inspireert de groep en stroomlijnt de inspanningen 
in functie van dat toekomstbeeld, 

•  is een referentie in tijden van verwarring of 
onenigheid, 

•  geeft aan welke engagementen de groepsleden 
hierbij aangaan. 

Onderdelen van een visietekst

Elementen waarover moet nagedacht worden en een 
plaats krijgen in een visietekst zijn: 

de waarden 
bvb. oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid naar 
de buurt, solidariteit, dienstverlening, ecologische 
keuzes, duurzaamheid, zorg, enz ...  

de algemene visie 
De visie zegt iets over het “wie, wat en waarom” 
Het is een korte weergave (20 à 40 woorden) van 
verlangens, wensen, motieven, doelstellingen in 
grote lijnen, ...  Het is helder, beknopt en boeiend. 
Je kan het (bijna) memoriseren. Het is wat de 
buitenstaander het eerste ziet/voelt. 

de missie 
De missie werkt de algemene visie verder uit in het 
concrete doelen, het “hoe, waar, wanneer”, bvb. 
regio, type van woongemeenschap, grootte, budget, 
mate van ecologische keuzes, extra aspecten zoals 
spiritualiteit, betaalbaarheid, zorg, woonwerken, ... 

        cohousing De Sijs, overleg
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de wijze van realisatie 
Visie en missie worden naderhand concreet gemaakt 
in een planning. Aan de concrete doelen worden een 
tijdspad en budgetten gekoppeld. 

, je gaat omschrijven op welke manier je je 
visie als groep zal realiseren, welke stappen je 
zal ondernemen om de visie levend te maken. 
Bvb. als solidariteit een gedeelde waarde is in de 
woongemeenschap, kan je de vraag stellen: “op 
welke manier gaan we dat concretiseren?” Wat 
wordt de beoogde timing. Werken we in fasen of 
niet. Doen we dit in zelfontwikkeling of met een 
ontwikkelaar. Welke vakmensen trekken we aan voor 
de realisatie van de ruimtes en voor de ‘bouw’ van 
de groep.

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

De organisatie moet afgestemd zijn op een lichte 
realisatie (bvb. enkele overlegmomenten om een 
huis te huren voor huisdelen) of een zware (bvb. 
volledige bouwproject  van een cohousing met 20 
units) en op de vereisten van het dagelijks beheer 
van het samenwonen. 

Dat gaat o.a. ook over juridische structuur en hoe 
die op papier te zetten, over financiële organisatie, 
over bouw / renovatie of enkel aankleding , over 
administratief beheer van de woongemeenschap, 
solidariteit en sociale activiteiten, over wisselwerking 
met de omgeving, enz … 

Wanneer en hoe opstellen

Het opstellen van deze zaken die 
deel gaan uitmaken van de visietekst 
of charter) is dus een belangrijk 
element in de ontwikkeling van een 
woongemeenschap, en soms ook wel een 
moeilijke oefening.

 Het op papier zetten van waarden in 
een visie maakt immers duidelijk wat 
belangrijk is voor de woongemeenschap 
en wat niet of minder belangrijk. 

Het is dan ook aangeraden om deze 
oefening in de allervroegste beginfase 

van het woonproject te doen, ook al is de groep nog 
niet voltallig. Het is ook mogelijk dat een kerngroep 
van bewoners een coherente visie ontwikkelt, 
waarna nieuwe deelnemers zich aan deze bestaande 
visie spiegelen (“kan ik me hierin vinden ?”). 

? Hoe ga je ermee om als je, na weken of maanden 
van visie-sessies, ontdekt dat de groep uit twee 
potentiële gemeenschappen bestaat? Wat als er 
veel mensen vertrekken of de groep zich opsplitst? 
Dit kan chaotisch en desoriënterend aanvoelen voor 
nieuw aansluitende groepsleden of oude vrienden 
die elkaar lijken te verliezen. Maar dit is  niet 
abnormaal, het kan deel uitmaken van het traject.

Reeds in de fase dat je samen een visie bent aan 
het samenstellen, kan het nuttig zijn om externe 
begeleiding aan te trekken [zie: ‘1.7.4 Begeleiders 
gemeenschappelijk wonen’]

Er bestaan tools die het opmaken van een visie 
kunnen ondersteunen, die kan je opvragen bij 
Samenhuizen vzw. 

    initiatiefgroep Cohouisng Kempen, keuze projectgroote

Samenhuizen
Charterspel, 
lijst en kaart
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1.4.5  Beleidsplan, financieel plan 
             en traject bij GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.4.5
1-7-2021

zie ook : 

→ 1.4.4 Over waarden, visie en missie

→ 2.6.3 financieel plan voor cohousing

→ 3.5.1 financieel beheer bij huisdelen

Of het beleidsplan (waaronder financieel plan) op 
één A4-tje uitgeschreven kan staan of dat het een 
volledig uitgewerkt dossier moet worden, hangt af 
van de ambities en de grootte van een project. 

Daarin spelen o.a. mee : 

•  het type samenhuizen (huisdelen of cohousing)

•  de graad van betrokkenheid van de samenwoners

•  of er vastgoed in eigendom is of niet

•  of er (ver)bouwen aan te pas komt

•  de mate van zelfontwikkeling en zelfbeheer 

•  de totale kostprijs

•  …. 

Dit plan geeft een overzicht van het project en 
dient voor de bewoners (of deelnemers) om 
te kunnen inschatten waar ze zich kunnen aan 
verwachten, voor mogelijke nieuwe bewoners, voor 
andere partijen (bank, bouwbedrijf, sponsor, lokale 
overheid, enz. …) om een voorstelling te geven van 
het project en vertrouwen te wekken. 

Beleidsplan

Voor een beleidsplan geldt niet één enkel model. Het 
bevat doorgaans wel volgende elementen : 

  Samenvatting van je project in 1 korte paragraaf

  Motieven tot het initiatief, haar troeven, de 
     verwachte (sociale en/of financiële) meerwaarde

  eventueel een korte voorgeschiedenis, …

  Initiatiefnemers, partners, … 

  Rechtsvorm, interne organisatie, aanpak van de 
     communicatie, …

  Visie, missie en onderliggende waarden

  Concrete doelen: type project, doelpubliek, …

  Aanpak, traject, timing

  Externe factoren om rekening mee te houden 

  Financieel plan

Hieronder vind je enkele elementen toegelicht.

Visie, missie en waarden
De visie geeft uitdrukking aan het gezamenlijk 
streven: wat willen we realiseren, waarom gaan we 
dat doen en met wie? 

Via welke kanalen gaan we medebewoners zoeken? 
Welk profiel zoeken we (alle leeftijden, enkel 
senioren,…)? 

( zie: ‘1.4.4 over waarden, visie en missie’)

Financieel plan
Het financieel plan is een onderdeel van het 
beleidsplan. Het opzetten van een project 
gemeenschappelijk wonen vraagt enige aandacht 

    maud&co, initiatief woongroep kwetsbare mensen (FB) 
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voor de centen. Je wil niet voor verrassingen 
komen te staan. Het financieel aspect wordt des te 
belangrijk naarmate het initiatief complexer is en er 
grotere bedragen op het spel staan. 

Eenvoudig gesteld zijn er de INKOMSTEN 
(investeringen) en van waar het geld komt 
(financiering) en de UITGAVEN (kosten), en tenslotte 
het VERSCHIL tussen beide (het resultaat).  

Je kan starten vanuit de inkomsten en daarna kijken 
hoever je raakt om de kosten te dekken. Of je kan 
eerst de uitgaven inschatten (investeringsplan) en 
kijken welke inkomsten hiervoor nodig zijn. 

Voor grotere initiatieven wordt een inschatting 
gemaakt voor een periode van 3 jaar. Aanloopfase, 
bouwfase en bewoningsfase zijn erg verschillend, 
distilleer hieruit ook een (minder uitgewerkte) 
inschatting als de verschillende fases verder dan 
3 jaar vooruit liggen. En wees zoveel mogelijk 
voorbereid: maak dus een realistische inschatting 
met een best case en een worst case scenario. 

Als je deze prognose hebt gemaakt en het resultaat 

is negatief (of erg nipt, of het kan in bepaalde 
omstandigheden negatief worden) dan moet je 
in het financieel plan ook mogelijke maatregelen 
vermelden om dit te verhelpen (inkomsten verhogen 
en/of kosten verlagen).

( zie: ‘2.6.3 financieel plan voor cohousing’) 
( zie: ‘3.5.1 financieel beheer bij huisdelen’) 

Ontwikkelingstraject
Een woongemeenschap op poten zetten kan op 
verschillende manieren: je kan het als groep 
volledig zelf ontwikkelen, je kan beroep doen op een 
projectontwikkelaar, een begeleider(s), … Je kan de 
capaciteiten die in de groep aanwezig zijn al dan niet 
inzetten of daar afspraken over maken. 

( zie: ‘2.2.4 ontwikkelingstraject bij cohousing’)

Stappenplan (tijdslijn)
Een stappenplan (of tijdslijn) is een schema waarop 
alle acties en mijlpalen gebeurtenissen van het 
ontwikkelingstraject op een overzichtelijke manier 
chronologisch en in onderlinge beïnvloeding geschikt 
staan. Het helpt om geen noodzakelijke stappen 
over te slaan en ze op het juiste moment uit te 
voeren. Het plan helpt alles vlotter en sneller te 
doen verlopen. Het geeft een goed zicht voor zowel 
de groep zelf als voor kandidaat deelnemers en 
andere betrokkenen. 

Trajecten m.b.t. de verschillende thema’s 
(visievorming, groepsvorming, site, bouw, juridische 
en financiële aandachtspunten) kunnen gelijktijdig 
lopen. In rustiger tijden kan er – voor zover mogelijk 
– gewerkt worden aan thema’s die in drukkere 
periodes achteruit geschoven worden, en ze op die 
manier al een voorsprong geven.  

De living, Gent, tijdslijn en stappenplan (Symbiosis)

Molen van Rotselaar, bespreking (FB)
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1.5.1  jonge mensen in 
            gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.1
4-7-2021

zie ook : 

→ 2.1.2 Definitie en eigenschappen van cohousing

→ 3.1.2 Wat is huisdelen

Sommige projecten mikken bewust op een 
welomschreven doelgroep om deze in sterke mate 
(of soms exclusief) in een project te betrekken. 
Het kan gaan over zeer verscheiden groepen, zoals 
bijvoorbeeld alleenstaande ouders, holebi, enkel 
vrouwen,… 

Dit gebeurt vanuit het idee dat – hoewel het 
niet gaat om een geïdentificeerde kwetsbare 
groep – zij toch welbepaalde gedeelde 
noden hebben waaraan vlotter kan worden 
tegemoet gekomen door de concentratie 
van gelijkgestemden of van mensen in 
gelijkaardige situaties.

In deze fiche vind je meer over jongeren en 
jongvolwassenen in gemeenschappelijk wonen. 

In andere fiches bekijken we even de link 
tussen deze woonvormen en senioren ( 
zie: ‘1.5.2 senioren in GW’), de kwetsbare 
doelgroepen (-> zie 1.5.3 kwetsbaren in GW’) 
en mensen met een beperking (-> zie: 1.5.4 
mensen met een beperking in GW’). 

Jonge mensen in gemeenschappelijk 
wonen (GW)
Nieuwe woonvormen ontstaan ook in het kielzog van 
een volatiele jongere generatie: zij bewegen zich in 
een ruimere omgeving en willen op elke plek min 
of meer tijdelijk een huiselijk onderkomen vinden: 
huisdelen co-living is aan de orde. Bestaande 
woongemeenschappen zijn nog niet klaar om hier 
vlot op in te spelen, dus pikken commerciële spelers, 
zoals www.cohabs.com het idee op, zij noemen het 
‘co-living’. 

Vele jongeren en jongvolwassenen doorlopen het 
vertrouwde traditionele traject van onder moeders 
vleugels naar zelfstandig wonen, alleen of met een 
partner. 

In de nieuwe generaties gaan er echter steeds 
meer jongeren door een fase van collectief wonen, 
meestal eerst als kotstudent, in een kleinschalige 
of grootschalige context, op privaat initiatief 
of gebruikmakend van een aanbod door de 
onderwijsinstellingen en tegenwoordig door een 
(groeiende) commerciële sector. 

Na de studies behouden een aantal van deze jonge 
mensen hier een goede herinnering aan; zij kiezen 
dan op een zeker moment in hun verdere leven 
voor een vorm van gemeenschappelijk wonen 
met meer privéruimte. In peilingen ligt het aantal 
jongvolwassenen met interesse en een woonwens 
naar samenhuizen hoger dan bij de rest van de 
bevolking. 

Er is een duidelijke toenemende trend bij de jonge 
generatie om gemeenschap op te zoeken, en 
dit niet langer enkel op café, jeugdverenigingen 
en sportclubs, maar ook via nabijheid door de 
woonsituatie. 

    gemeenschapshuis Ongewoon Samen, Antwerpen 
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Betaalbaarheid is een belangrijke reden om 
kwalitatief wonen op een collectieve manier te 
realiseren. Een huis kopen als alleenstaande jonge 
werkende of startend gezin is niet altijd en overal 
haalbaar. Instappen in een gemeenschappelijk 
wonen project dan eerder wel. Sommige jonge 
werkenden maken ook de omgekeerde beweging: 
ze kopen een huis op de markt en gaan dan op 
zoek naar een medebewoner om op die manier hun 
aankoop betaalbaar te maken. 

Daarnaast wordt een deel van deze generatie 
mobieler qua wonen, hecht minder belang aan 
eigendom ten voordele van gebruik, zo worden 
fietsen en auto’s vlotter gedeeld. Ook woonruimtes 
delen hoort in deze evolutie.

Een segment van deze jongeren wordt weleens 
benoemd als digitale nomaden. Zij rijden met 
deelfietsen of deelauto’s, werken in co-working, 
wonen in tijdelijke co-living voorzieningen, en 
vormen tijdelijke online en off-line gemeenschappen.

De nieuwe generatie zal vorm geven aan een type 
woonvorm dat tot nu toe minder in de kijker kwam, 
en zal in de toekomst wellicht haar stempel drukken 
op onze vormen van (gemeenschappelijk) wonen. 

Dit is ook het leeftijdssegment dat zich nog niet wil 
settelen en dat bij multigenerationele cohousing 
projecten eerder minder vertegenwoordigd is. 

Jonge gezinnen en starters
Het segment 28+-jarigen die op het punt staan zich 
een eigendom aan te schaffen zijn wel al zichtbaar 
in de cohousing wereld. Deze levensfase is een 
kantelpunt waarop mensen vanuit een nieuwe 
gezins- of werksituatie een keuze kunnen maken. 
Hetzelfde kantelpunt zien we bij 50+-ers bij wie 
de kinderen uit huis vertrekken. Er opent zich een 
ruimte. 

Hierbij zien we dat jongvolwassenen die zich in 
hun studententijd een beeld konden vormen van 
gemeenschappelijk wonen nu meer zin hebben om 
dit te verlengen en te verdiepen naar cohousing 
toe: de mix van een privé woning en gedeelde 
faciliteiten, met als bonus een burengemeenschap 
zijn daar de grote  troeven. 

Ook de praktische redenen om cohousing te 
organiseren (gezamenlijke maaltijden, gedeelde 
kinderopvang) zijn aantrekkelijk voor deze 
doelgroep.

De Kazerne, vier jonge gezinnen (Patrick De Ceuster, Samenhuizen fotoboek)
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1.5.2  Senioren in 
            gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.2
4-7-2021

zie ook : 

→ 1.2.2 De types gemeenschappelijk wonen

→ 4.3.4 Senior woongemeenschappen [in voorbereiding]

Hoezo senior samenhuizen

Steeds meer mensen worden ouder. Volgens de 
WHO is de vergrijzing één van de belangrijkste 
ontwikkelingen die de 21ste eeuw kenmerken. In 
Vlaanderen is bijna een kwart van de bevolking 
ouder dan 60 jaar. In 2060 zouden er meer dan 30% 
60-plussers zijn

De nieuwe senioren
Er komt een nieuwe groep van ouderen aan, 
toekomstige senioren, mannen en vrouwen van 
55 tot 65 jaar met andere en nieuwe noden en 
behoeften, onder meer op het vlak van wonen. 

Uit onderzoek blijkt dat deze ‘nieuwe ouderen’ 
geheel andere ideeën hebben over de laatste fase in 
hun leven. Ze willen zo lang, zo goed en zo plezierig 
mogelijk kunnen leven. Zij willen deel uitmaken 
van de maatschappij en er een rol van betekenis in 
blijven spelen. Ze zijn een ‘grijze motor’: minder 
speelbal, meer spelbepaler van wat er met hen gaat 
gebeuren. Wat het wonen betreft willen zij zo lang 
mogelijk zelfstandig en thuis blijven wonen, liefst 
in een omgeving waar nog veel te beleven is. De 
nieuwe ouderen willen kiezen met wie, hoe en waar 
zij gaan wonen. Zij denken vanuit een wellness-idee 
en zeker niet vanuit ‘ouderen’ als probleemgroep en 

onafhankelijkheid en die de controle op hun eigen 
leven en hun toekomst willen behouden. Wat we 
volgens hem nodig hebben is een woonconcept 
met autonome eigen woonunits in combinatie 
met de vele voordelen van een eigen gekozen 
gemeenschap.

Enkel senioren samen of meerdere 
generaties gemengd ?
Er zijn gemeenschappelijke woonvormen die zich 
specifiek op ouderen richten onder alle mogelijke 
vormen: enkel senioren, multigenerationeel (alle 
generaties), intergenerationeel (bvb. jongeren 
met senioren), vanaf een bepaalde leeftijd 
(60+, 50+, 40+, dit laatste), enkel vrouwen/
mannen, kunstenaars, soms met een maximale 
aansluitingsleeftijd (bvb. max 70+) om de groep 
voldoende sterk te houden, … 

Er is voor elk wat wils. Sommige ouderen willen 
geen lawaai en kleine kinderen om zich heen en

zoeken omgang met gelijkgestemden die op het 
zelfde ritme leven en dezelfde interesses delen.     
Zij kiezen voor de monogenerationele vorm.

    Ithaca Abbeyfield (KUL-UCL 2019)

nog minder als ‘patiënt’ waarvoor 
er moet gezorgd worden. 

De traditionele huisvestings-
vormen voor ouderen 
beantwoorden niet langer aan 
de noden van een nieuwe groep 
van ouderen. Actieve en nog fitte 
ouderen leven steeds langer en 
gaan op zoek naar alternatieven. 

Charles Durrett, cohousing 
architect en pionier,  spreekt 
over de doelgroep als ‘jong-
oude’ senioren die staan op hun 
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Anderen genieten van de stimulus die uitgaat van 
jongere mensen en kinderen door het samenleven 
in een multigenerationeel project. 

In de 40+ woongemeenschappen, ook wel ‘second 
half of life cohousing’ genoemd leven verschillende 
generaties samen, maar zijn kinderen enkel 
toegelaten om op bezoek te komen of te logeren 
en om vertroeteld te worden.  

Thuis ouder worden 
‘Ageing in place’, de tendens waarbij ‘ouderen’ 
zo lang mogelijk thuis wonen, lijkt het ideaal te 
zijn van een grote groep van ouderen. Zij willen 
niet thuis vereenzamen maar ook niet naar het 
woonzorgcentrum. 

Dit principe gaat verder dan deurbreedtes en liften, 
de ruimere context dient te worden bekeken. Een 
studie van de KULeuven beschrijft het belang van 
de fysieke, sociale en psychologische dimensies van 
de woonomgeving voor ouderen en hun specifieke 
verbondenheid met een leeftijdsvriendelijke buurt. 

Tussendoor even dit: Over het aangepast ontwerpen 
voor seniorenwoningen en collectieven van/voor 
senioren bestaat er ‘Meegroeiwonen’, een online tool 
met informatie, richtlijnen en tips: 
http://www.meegroeiwonen.info/item.asp?ID=12 . 

De hamvraag is in hoeverre gemeenschappelijke 
woonvormen tegemoet komen aan de behoeftes 
aan ‘ageing in place’ en een leeftijdsvriendelijke 
buurt? En of er een voldoende groot segment van de 
‘oudere populatie’ gewonnen is voor een vorm van 
gemeenschappelijk wonen? 

Zorgwonen en zorgduo’s
Het vermelden waard zijn nog het zorgwonen en de 
duowoonsten. 

Zorgwonen. Dit betreft een maatregel van de 
Vlaamse Overheid, waarbij enkel meldingsplicht 
geldt (geen bouwaanvraag) voor de wijziging van 

een woning - onder welbepaalde voorwaarden -  met 
creatie van 2 woonsten met een zorgrelatie tussen 
beiden. Dat kan gaan over 65-plussers of mensen 
met een erkende beperking. Een kleine tijdelijke 
zorgwoning (container of tiny house) in detuin 
behoort ook tot de mogelijkheden. [ meer info op 
https://www.vlaanderen.be/zorgwonen ]

Duo-wonen. Meestal in grote steden bestaan er 
intiatieven die hulpvragende senioren in een duo 
(soms binoom genoemd) samen brengen met 
jongere mensen. Vaak gaat het over studenten of 
jongvolwassenen, die in ruil voor een lagere huur 
enkele taken op zich nemen ten behoeve van een 
persoon die deze zorg goed kan gebruiken. In de 
praktijk brengt dergelijk samenwonen ook iets bij 
aan de ‘verzorgende partij’. 

Over hoeveel mensen spreken we?
Onderzoek in België over het thema is nog beperkt. 
Een ILIV peiling in 2013 vindt 12% van 60-plussers 
geïnteresseerd in cohousing, andere onderzoeken 
geven geen cijfers specifiek voor senioren. Er zijn 
vandaag (2021) in Vlaanderen en Brussel ongeveer 
50 senior projecten bekend (de 3.400 gevallen van 
zorgwonen niet meegerekend) en we tellen een 
veelvoud van projecten met gemengde leeftijden. 

In Nederland zijn er alvast tal van woon-
gemeenschappen die zich ofwel specifiek tot 
ouderen richten of waar ouderen wonen in een 
bestaand gemeenschappelijk wonen project. 
Afhankelijk van de bron en de definiëring van wat 
men onder gemeenschappelijk wonen verstaat gaat 
het over 270 tot 450 woongemeenschappen die zich 
specifiek tot ouderen van boven de 54 jaar richten. 
Den Haag alleen al telt meer dan 60 woongroepen 
van ouderen. Nederland laat vooral zien dat alles 
staat of valt met een (lokaal) overheidsbeleid dat 
het groepswonen faciliteert. Door het concept van 
groepswonen te integreren in bijvoorbeeld het 
sociaal huisvestingsbeleid. 

    Senioren Thuis, De Ideale Woning, sociale huisvesting

    Molen van Rotselaar, multigenerationeel samenhuizen 
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Privacy én gemeenschappelijkheid
Er lijkt in de moderne samenleving een 
spanningsveld te bestaan tussen een toenemende 
individualisering en het ‘wonen in gemeenschap’. 
Maar het gaat om een schijnbare tegenstelling. 
Een aantal kernwaarden en motivaties van deze 
woonvorm sluiten juist wel aan bij de wensen en 
behoeften in een toekomstige samenleving. 

Waarom senioren samenhuizen

Kernwaarden 
Sandvliet, voortrekker van het groepswonen van 
ouderen in Den Haag (stad met meer dan 60 senior 
woongroepen) benoemt volgende kernwaarden van 
gemeenschappelijk wonen: 

•  Het kunnen delen en uitdragen van een 
eigen leefstijl binnen een woonomgeving van 
gelijkgestemden,

•  Een zinvol leven leiden, door gezamenlijke 
activiteiten die het wonen veraangenamen en 
stimuleren tot een gezonde actieve leefstijl,

•  Het eigen leven zo lang mogelijk regisseren en 
het behouden van activiteiten en diensten die het 
mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig te 
wonen en te functioneren.

•  Sociale verbondenheid binnen een beschermende 
en gestructureerde woonomgeving. 

Waarom kiezen senioren voor 
gemeenschappelijk wonen?
De motieven van ouderen om te kiezen voor 
gemeenschappelijk wonen zijn: 

•  zo lang mogelijk zelfstandig wonen en 
functioneren binnen een omgeving die boeit en 
bindt,

•  het kunnen opbouwen en onderhouden van een 
natuurlijk ondersteuningssysteem gebaseerd op 
erkenning, waardering en wederkerigheid,

•  gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke 
voorzieningen die het wonen veraangenamen 
en mogelijkheden bieden voor persoonlijke 
ontwikkeling,

•  het opdoen en toepassen van sociale en 
praktische vaardigheden, zoals omgaan met 
leeftijdsgenoten, organiseren van groepsactiviteiten 
en dragen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid. 

Meerwaarden van senior samenhuizen
Sandvliet (GDO, Den Haag) wijst nog op tal van 
andere voordelen van het gemeenschappelijk wonen 
voor ouderen. 

•  Voor de  overheid draagt investeren in 
gemeenschappelijk wonen bij tot het versterken van 
de vaardigheden van burgers. 

•  Het bevordert een sportieve en actieve leefstijl en 
een gezond bestaan. 

•  Het voorkomt sociaal isolement en eenzaamheid 
bij kwetsbare groepen 

•  en zorgt voor een beter sociaal beheer binnen en 
rondom wooncomplexen. 

    Pastorie van Kleit, woongroep, OCMW Maldegem (VVSG)

    Akelei, woongroep in Den Haag, NL
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•  Het versterkt de buurtzorg en formele zorg 

•  en past in een strategie van kostenbeheersing in 
de formele en residentiële zorg. 

•  Groepswonen past ook in wijk- en 
buurtontwikkeling. 

Gemeenschappelijk wonen voor mensen op leeftijd 
biedt dus heel wat persoonlijke en maatschappelijke 
meerwaarde en betekent dus veel meer dan een 
warm en veilig nest. 

Enkele actoren en voorbeelden van 
senior samenhuizen

Abbeyfield Vlaanderen
Dit is een onafhankelijke vzw die tot doel 
heeft kleinschalige, betaalbare en duurzame 
cohousingprojecten op te zetten voor 55-plussers. 
Het Abbeyfieldconcept, overgewaaid uit de UK, 
wil een antwoord bieden aan hun specifieke 
woonnoden: compact maar comfortabel leven in een 
aangepaste woonomgeving, en deel zijn van een 
actieve sociale gemeenschap. Het Abbeyfield-wonen 
brengt evenwicht tussen het zelfstandig privé-leven, 
het leven met de anderen en de uitwisseling met de 
buurt. De sociale en dynamische interactie draagt 
bij tot een gezonde en veilige toekomst voor de 
bewoners. 

De eerste Abbeyfield huizen in Vlaanderen zijn De 
Notenkraker in Leuven en Bowoaters in Gent, beide 
sinds 2020 bewoond. Andere zijn in ontwikkeling.
Meer info: www.abbeyfield.be

De Living
Dit initiatief voorziet in solidaire 
woongemeenschappen van mensen in hun tweede 
levenshelft op een inspirerende plek, met respect 
voor éénieders privacy. Er zijn 4 basisingrediënten: 

•  de kracht van verbinding

•  heilzame effecten van onderlinge solidariteit

•  Focus op wat echt telt

•  “Healing Environments” voor bewoners en 
buurten. 

Dit initiatief ontstond vanuit de burger-zoektocht 
naar een warme, autonome manier van leven, 
wonen en zorg voor de 2elevenshelft. De eerste 
‘Livings’ openen in Deurne en Gent. 

Meer info: https://www.wonenindeliving.be/

In het buitenland
In de UK heb je ‘Older Women Co-Housing - New 
Ground’ als mooi voorbeeld van een groep oudere 
dames die op die manier samenwonen: 
https://www.owch.org.uk/ (Engels)

In Denemarken werd de eerste golf van cohousing 
sinds de jaren ’80 gevolgd door een nog sneller 
groeiende golf van senior cohousing (pieken van 
nieuwe projecten in 2003 en 2020). Er zijn vandaag 
meer dan 400 gekende woongemeenschappen van 
ouderen met een 7.000-tal woningen. Ongeveer 
80.000 senioren hebben interesse om binnen de 5 
jaar in een senior cohousing te gaan wonen. 

Ook in de Verenigde Staten zijn er verschillende 
senior cohousings, een van de  voorbeelden is Silver 
Sage in Colorado, meer info: ‘Elder Cohousing: 
The Future of Eldercare’ (blogartikel over senior 
cohousing in de USA, in het Engels)

In Nederland is in verschillende steden een sterke 
beweging op gang gekomen van senior woongroepen 
en mini-cohousings. Naast de oer-Hollandse groepen 
zijn er projecten met een eigen culturele kleur, 
zoals bvb. Marokkaanse, Ambonese en Chinese 
woongemeenschappen. Bijvoorbeeld over Den Haag, 
waar meer dan 60 senior woongroepen bestaan, 
vind je meer info bij de ‘Vereniging Groepswonen 
Door Ouderen’ (GDO), op https://gdo-denhaag.nl/

De overkoepelende organisatie voor senior 
samenwonen in Nederland is de LVGO, de Landelijke 
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen, 
zie: https://www.lvgo.nl/

Bij onze Noorderburen worden er meer dan 400 
senior woongemeenschappen geteld, en elk jaar 
zouden er een kleine honderd bij komen. 

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.2

  New Ground, senior cohousing (OWCH, High Barnet, UK)
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1.5.3  Kwetsbare personen in 
            gemeenschappelijk wonen (GW)

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.3
6-7-2021

zie ook : 

→ 1.5.4 Mensen met een beperking in GW

→ 4.5.2 Hoe GW betaalbaar maken [in voorbereiding]

Kwetsbare mensen

Maatschappelijk kwetsbare personen of kansarmen 
vormen een gemengde doelgroep. De mate van 
kwetsbaarheid wordt beïnvloed door het samenspel 
van verschillende factoren, dat zijn interne factoren 
(eigen gezondheid, vaardigheden en persoonlijkheid) 
en externe factoren (gunstige of ongunstige 
levensloop en omgevingsfactoren). 

Kwetsbare personen vinden we in o.a. volgende 
subgroepen: mensen met een laag inkomen 
(armoede en armoederisico), vluchtelingen, 
migranten uit bepaalde landen, oudere personen,  
mensen met een mentale, fysieke of psychische 
beperking, ex-gevangenen, alleenstaanden, 
éénoudergezinnen, mensen in sociaal isolement, 
dak- en thuislozen, … . 

Deze mensen kunnen binnen een woongemeenschap 
de ondersteunende omkadering vinden die ze op 
een bepaald moment in hun leven nodig hebben. 
Dat biedt een veilige basis om een goed leven te 
leiden of om van daaruit hun leven weer te kunnen 
opbouwen. 

Inclusieve woongemeenschappen 
en solidair samenhuizen

Initiatiefnemers van een project gemeenschappelijk 
wonen (GW) moeten vaak een hoop tijd en geld 
investeren om hun samenhuis-droom waar te 
maken. Diezelfde droom wordt echter even goed 
gedeeld door mensen met minder middelen. Voor 
sommigen onder hen is dit echter geen bewuste 
keuze, maar bittere noodzaak om een woonsituatie 
te kunnen vinden die financieel, praktisch of 
emotioneel haalbaar is. Voor de ene is het vinden 
van een woning om samen te huizen eerder een 
korte termijn oplossing en een overgangsfase, voor 
de andere is dit een lange termijn antwoord gericht 
op het ‘samen’ zijn en het delen van wonen en 
activiteiten.

Veel projecten gemeenschappelijk wonen plannen 
aanvankelijk om mensen uit diverse kwetsbare 
categorieën mee te nemen in hun project. Vaak 
echter kunnen gezinnen en personen met beperkte 
financiële middelen en vaardigheden niet deelnemen 
of moeten ze afhaken. 

Er zijn projecten die specifiek gericht zijn 
op kwetsbare personen, ook soms ‘solidair 
samenhuizen’ of ‘solidair gemeenschappelijk wonen’ 
genoemd. Deze woonvorm biedt mensen in een 
kwetsbare situatie ondersteuning zowel op financieel 
vlak als op sociaal en emancipatorisch vlak en dit 
met een goede woonkwaliteit. 

Een ondersteuning bij de realisatie en bij de 
bewoning is essentieel om deze doelgroepen 
op grotere schaal te laten genieten van de 
meerwaarden van gemeenschappelijk wonen.

Een aantal woongemeenschappen slaagt er ondanks 
alle moeilijkheden in om inclusie te realiseren. 
Dat is in de omringende landen meestal te danken 
aan de inbreng van sociale huisvestingsactoren 
en welzijnsorganisaties (door voorfinanciering, 
participatie in het vastgoed, gespecialiseerd     
advies en ondersteuning). 

    House of colours, vluchtelingen, multicultureel 
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Ook bij ons spelen OCMW’s (Openbare Centra 
Maatschappelijk Welzijn) en SVK’s (Sociaal 
VerhuurKantoor) hierin een bescheiden rol en 
worden er projecten opgezte door enkele SHM’en 
(Sociale HuisvesingsMaatschappijen). 
(zie: 1.7.2 Sociale huisvestingsactoren en GW) 

Een paar organisaties en initiatieven zijn ontstaan 
met de doelstelling om (subcategorieën van) 
de kwetsbare doelgroep te helpen integreren in 
woongemeenschappen. We denken aan ‘Oak Tree 
Projects’ en ‘Gipso’ voor mensen met een beperking, 
‘CLT Vlaanderen’ en ‘CLT Brussel’’ voor mesnen met 
een bescheiden inkomen, … .  

Inspirerende voorbeelden 

Voorbeeld: Woongroepen van kwetsbaren 
- Solidair Wonen, Sint-Niklaas 
Enkele welzijnsorganisaties uit Sint-Niklaas stelden 
al langer vast dat hun doelpubliek maar moeizaam 
aan een woning geraakt. Ze wilden niet langer 
het probleem enkel aankaarten, maar gingen aan 
de slag om zelf een oplossing te zoeken. Sinds 
2010 begeleidden ze drie solidaire woningen in 
het centrum van Sint-Niklaas. Daar woont telkens 
een mix van vier of vijf Belgen en vluchtelingen. 
De bewoners bevinden zich allemaal in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze kampen 
allemaal met een sterke woonnood, staan open voor 
andere culturen en zijn bereid om solidair samen te 
wonen.

Solidair Wonen brengt vier of vijf personen die 
elkaar vooraf niet kennen letterlijk bij elkaar in één 
woning. Binnenshuis lopen ze elkaar voortdurend 
tegen het lijf, leren ze elkaar kennen, ieder met 
zijn (het zijn enkel mannen) eigen gewoonten en 
gebruiken. Ze dragen zorg voor hun gedeelde thuis 
maar ook voor elkaar. In geval van nood kunnen ze 

rekenen op hun medebewoners. Zo verruimen ze 
hun blik en groeit hun interesse en erkenning voor 
andere culturen.

Diverse personen die gaan samen wonen, brengen 
verschillende levensstijlen en verwachtingen 
met zich mee. Dit vraagt aanpassingen en 
tegemoetkomingen van alle bewoners. Al doende 
leren zij rekening te houden met elkaar enom het 
samen wonen zo goed mogelijk te organiseren. 
Dat vraagt niet alleen tijd en oefening, maar ook 
ondersteuning van een woonbegeleider.

Met het organiseren van deze alternatieve 
woonvorm stonden de initiatiefnemers doorheen 
de jaren voor heel wat uitdagingen. Ze zoeken 
hun weg doorheen de bestaande regelgeving en 
proberen groepswoningen een plaats te geven in het 
bestaande woonbeleid en -praktijk.

Voorbeeld: Duo’s van vluchtelingen en 
buddy’s - Curant, Antwerpen 
Van november 2016 tot oktober 2019 liep het 
uniek huisdelenproject Curant van de Stad 
Antwerpen. In dit vernieuwende project deelden 
jonge nieuwkomers (vluchtelingen, asielzoekers) 
en Vlaamse jongeren gedurende minstens een jaar 
een appartement of woning. De tweetallen werden 
ondergebracht in het 60-tal woningen dat het 
project telde. 

Door met een leeftijdsgenoot samen te huizen 
integreren de nieuwkomers zich gemakkelijker en 
leren ze sneller Nederlands.

Curant is de afkorting van ‘Cohousing and case 
management for Unaccompanied young adult 
Refugees in ANTwerp’. Het project werd deels 
gefinancierd door het Urban Innovative Actions-
fonds van de Europese Commissie. Zowel de buddies 
als de nieuwkomers kregen intensieve begeleiding. 
Partners waren Vormingplus regio Antwerpen, Atlas, 
Solentra en Cemis (Universiteit Antwerpen).

    Curant, duo’s vluchteling en buddy, Stad Antwerpen

    Solidair WonenSint Niklaas, antwoord op woonnood
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Voorbeeld: Cohousing van kansarmen - 
Casa Viva, Brussel 
In 12 degelijke woningen in een appartements-
gebouw wonen mensen met een beperkt inkomen en 
uit kwetsbare doelgroepen samen. Van de woningen 
zijn er 7 toegankelijk voor mensen met een beperkte 
mobiliteit. Op het dak bevinden zich een collectief 
terras en een groentetuin. Op het gelijkvloers is een 
lokaal dienstencentrum voor de wijk. 

Initiatiefnemers en partners: ‘LivingStones’, 
een coöperatie opgericht door ‘SVK Baita’, is 
eigenaar, verbouwde en beheert het project. 
‘De Kajotterscentrale VZW’ heeft het pand 
in natura ondergebracht in een coöperatie. 
‘LD³vzw’, ‘Kenniscentrum WWZ Brussel’ en 
‘Samenlevingsopbouw vzw’ begeleiden de groep, 
‘Forum vzw’ begeleidt individuele bewoners. 

Voorbeeld: Sociaal wonen via SVK - in 
Cohousing De Okelaar, Wolvertem
In Cohousing De Okelaar worden 2 woningen 
verhuurd via het SVK (Sociaal Verhuurkantoor, zie: 
https://www.vlaanderen.be/uw-woning-verhuren-
aan-een-sociaal-verhuurkantoor) aan mensen uit 
kwetsbare doelgroepen met hulp van ‘Oak Tree 
Projects’.  . 

Voorbeeld: Inclusie van kwetsbare 
personen in cohousing Bio-tope, Gent   
In cohousing Biotope (19 woonsten) wordt één 
woonst voorbehouden voor een vluchtelingenfamilie. 
Deze cohousing herbergt ook een wijkcentrum, 
het ligt samen met 2 andere cohousings (Wijgaard 
en De Spore) in het geïntegreerd wooncomplex 
‘Bijgaardenhof’.

        Cohouisng Biotope, opvangwoonst voor een vluchtelingen gezin, in het complex Bijgaardenhof (sogent)  

    Casa Viva (Kenniscentrum WWZ Brussel)

    Cohousing De Okelaar, kwetsbaren (SH-LJ)
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            gemeenschappelijk wonen

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.4
6-7-2021

zie ook : 

→ 1.2.2 De types gemeenschappelijk wonen

→ 1.5.3 Kwetsbare personen in gemeenschappelijk wonen

Samenredzaamheid

Ook voor mensen met een beperking kan 
gemeenschappelijk wonen een oplossing bieden. De 
sociale omgeving biedt hen de mogelijkheid mits 
minimale burenondersteuning zelfstandig te wonen. 
Ze zijn opgenomen in een groep en doen er hun 
bijdrage. 

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

De Nederlanders hebben hier een mooi woord voor. 
Naast zelfredzaamheid van een persoon spreken zij 
van ‘samenredzaamheid’ van een groep.

Er zijn twee modellen gangbaar: ofwel gaan 
de mensen met een beperking met lotgenoten 
samenwonen in een  vorm van huisdelen ofwel 
integreren zij zich in één (of meerdere) unit(s) 
binnen een cohousing. 

Mensen met een beperking samen

Mensen met een beperking gaan samenwonen 
in een vorm van huisdelen. Zij functioneren als 
een klein gezinnetje of als studenten op kot. Bij 
dergelijke projecten kunnen er ook meerdere 
deelwoningen zijn, verspreid in de gemeente (of 
regio) of gegroepeerd. 

In enkele gevallen zijn de individuele woonsten meer 
autonoom (studio’s of zelfs kleine appartementjes) 
en kan je spreken van een kleine cohousing met

De initiatiefnemers (en trekkers) van deze projecten 
zijn doorgaans de ouders van de mensen met een 
beperking, al dan niet in nauwe samenwerking met 

    Casa di Mauro, huisdelen en boerderij
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een verzorgings- of welzijnsorganisatie, die aan huis 
diensten aanbiedt. 

Het samenleven wordt zo goed mogelijk 
georganiseerd, de bewoners nemen hun 
verantwoordelijkheid in het huishouden. Ze worden 
hierin extern begeleid in een mate afgestemd op hun 
vaardigheden en beperkingen.

Voorbeelden van huisdelen

Convent 22 in Gent 

ligt in het groot begijnhof van Sint-Amandsberg. 
In dat huis leven 8 mensen met autismespectrum 
stoornis samen in een woongroep. Zij beschikken elk 
over een studio en delen een gemeenschappelijke 
leefruimte.

Dit is een initiatief van Autimismus vzw, opgericht 
door ouders en sympathisanten. Partners zijn: 
ObraBaken begeleidingsdienst en SVK Gent 

Villa Vanilla in Heverlee 

herbergt een woongroep van 4 jongvolwassenen met 
mentale beperking in een huis in de rij. 

Initiatiefnemer was vzw Alvinnenberg, een 
naastgelegen verzorgingsinstelling met diverse 
huizen rondom waarin de bewoners meer of minder 
zelfstandig leven. Bij Villa Vanilla zijn de bewoners 
redelijk autonoom, maar krijgen begeleiding vanuit 
de instelling. Het huis wordt gehuurd van de ouders 
van één van de bewoners. 

In Vriendenhuis in Schilde 

wonen 12 jongvolwassenen met een mentale 
beperking samen onder één dak.

Initiatief van vzw ‘think out of the box’, 
opgericht door ouders van mensen met een 
mentale beperking. Partners zijn: Gipso vzw, 
projectbegeleiding, Pegode vzw, ondersteuning, 
Rotonde vzw, dagbesteding, Inclusie-Invest, 
financiële steun voor vastgoed  

De Binnenwereld, 

is een huis voor 6 mensen met een beperking, in 
Adegem, een unieke woonplek. 

Initiatief: een groep enthousiaste bewoners en hun 
achterban namen ‘Wooncoop cv’ (voor coöperatieve 
onderbouwing) en ‘De Vierklaver vzw’ (voor 
begeleiding) onder de armen creërden dit thuis, 
ingebed in de buurt en breed gedragen. 

    Villa Vanilla (woningdelen, Provincie Vlaams Brabant)

    Vriendenhuis (outofthebox)

    De Binnenwereld (wooncoop)

    Convent 22 (autimismus)
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Inclusief wonen binnen een         
cohousing project 

De betrokkenheid en samenwerking van mensen in 
een cohousingproject maakt het op sociaal vlak (en 
soms zelfs op financieel vlak) mogelijk om inclusief 
te zijn naar mensen met een beperking. 

Er zijn voorbeelden van individuele bewoners die in 
een eigen woonst kunnen functioneren dankzij de 
voorzieningen en het kader van de cohousing buren. 
Ook zijn er voorbeelden van kleine woongroepjes 
met mensen met een beperking die binnen een 
cohousing gemeenschap zijn ingebed. 

Soms wordt voor dit samenwonen de hulp 
ingeroepen van Oak Tree Projects, een 
organisatie die sociale uitsluiting wil voorkomen 
en betaalbaar inclusief wonen in een cohousing 
mogelijk maakt voor (jong)volwassenen met een 
ondersteuningsnood. Zij helpt bij de werving, 
organisatie en begeleiding van de bewoners met 
een beperking. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht 
voor kandidaat-bewoners met minder inkomen en/
of zonder netwerk. Oak Tree Projects heeft reeds 
gezorgd voor wooneenheden in o.a. Cohousing 
Eikenberg, Cohousing Wijg&co, Cohousing De 
Okelaar en Q-ville. 

Voorbeelden van inclusie binnen 
cohousing

Cohousing De Okelaar 

in Wolvertem, een woongemeenschap met  20 
woonsten herbergt in drie kleine zorgunits 
jongvolwassenen met een zorgvraag, die 
geïntegreerd leven binnen het project. 
Initiatief: de bewonersgroep. Partners: Oak Tree 
Projects, SVK (Sociaal VerhuurKantoor). 

Bij Cohousing Eikenberg 

in Brugge zijn 4 van de 18 woonsten voorbehouden 
voor mensen met een zorgvraag. 
Initiatief: de bewonersgroep. Partners: Oak Tree 
Projects.

Cohousing Wijg & Co 

in Wijgmaal telt 33 woonsten. Hier komt een 
inclusiehuis met 4 studio’s, één op het gelijkvloers 
voor een persoon met motorische beperking en drie 
op de 1e verdieping. 
Initiatief: de bewonersgroep. Partners: Oak Tree 
Projects, lokale professionals voor het zorgaanbod

    Cohousing De Okelaar (Oak Tree Projects)

    Cohousing Eikenberg (FB)

    Cohousing Wijg&co (website)

    Qville (Oak Tree Projects)
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             een woongemeenschap

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.5
7-7-2021

zie ook : 

→ 1.2.2 De types gemeenschappelijk wonen

→ 1.5.3 Kwetsbare personen in gemeenschappelijk wonen

Een zekere mate van diversiteit in een 
woongemeenschap kan als positief ervaren worden. 
Andere eetgewoontes, esthetiek, denkwijzen, 
vaardigheden, enz. … het kan erg boeiend en 
verrijkend zijn, het kan even goed een uitdaging 
betekenen en heeft te maken met de aanwezige 
vaardigheden om met verschillen om te gaan. Elke 
persoon, en ook elke groep heeft daarover natuurlijk 
eigen wensen in functie van comfort en welbehagen. 

Diversiteit kan hier gezien worden in de brede 
betekenis van het woord, het kan gaan over 
diversiteit op het vlak van cultuur, leeftijd, inkomen, 
interesses, enz …

Te grote culturele verschillen of verschillen in 
financiële draagkracht leveren – gewild of ongewild 
– spanning op. Te weinig mensen binnen de 
gemeenschap bij wie men aansluiting vindt, dat 
voelt ook niet lekker aan. Dat betekent dat hoe 
groter de groep is, hoe meer en hoe breder de 
diversiteit mag zijn om het geheel werkbaar en 
leefbaar te houden. 

Als samenwonenden erg uiteenlopende kenmerken 
en achtergronden hebben, dan helpt een 
gemeenschappelijk bindmiddel om de ‘afstanden’ te 
overbruggen en de samenwerking en uitwisseling te 
bevorderen. Religie, kunstbeoefening, een ideologie, 
tuinieren, sport, een collectief bedrijf, het kan 

allemaal maken dat erg verschillende mensen vlotter 
met elkaar omgaan en samenwerken. 

Leeftijd
Er zijn woongemeenschappen met enkel jongeren 
zoals er gemeenschappen zijn die enkel oudere 
bewoners hebben. Combinaties bestaan er in 
diverse vormen, zoals multigenerationele projecten, 
menging van enkel ouderen met studenten of 
jongvolwassenen in duo’s of in grotere groepen, 
projecten met bewoners vanaf een bepaalde leeftijd 
(bvb. 18+, 40+, 50+, …), soms met een bovengrens 
(bvb . 35+, 70+, …). 

(Voor meer informatie en voorbeelden 
 zie ‘1.5.1 Jonge mensen in GW’ 
en ‘1.5.2 Senioren in GW’): 

Inkomen
Vele woongemeenschap¬pen zoeken mensen bij 
hun project te betrekken met diverse inkomens. Dat 
hoeft geen principiële of ideologische keuze te zijn. 
Zij vloeit voort uit de toegenomen contacten met 
mensen uit onderscheiden milieus. 

Als er al een selectie is op financiële draagkracht dan 
gebeurt die door de aard van het project.

Voor woongroepen (woningdelen, onder 1 dak) valt 
dit best mee, maar eens er eigendom 
bij komt kijken kunnen enkel mensen 
met gemiddeld of hoger inkomen 
deelnemen. Dat geldt tegenwoordig voor 
de gehele woonmarkt en dus ook voor 
gemeenschappelijk wonen. 

In een opstartende groep roept dit 
spanningen op, soms moeten deelnemers 
zelfs afhaken, hetgeen pijnlijk is. Ook 
later in de bewoningsfase kunnen 
sommigen moeilijker mee dan anderen. 

    Pachthof Hertoginnendal, multigenerationele cohousing (FB) 
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De initiatieven en uitgaven worden dan afgestemd 
op de lagere inkomens. In enkele woongroepen 
wordt een vorm van financiële solidariteit ingevoerd 
als alle bewoners daar achter staan of als dit vanaf 
de start het opzet was van de initiatiefnemers. 
Externe steun van sociale huisvestingsactoren (die 
bvb. het vastgoed inbrengen in huurprojecten) 
maakt alles haalbaarder, maar dat staat – in 
tegenstelling tot andere landen – bij ons nog in de 
kinderschoenen

Voor informatie en voorbeelden: 
 zie: ‘4.5.2 Hoe gemeenschappelijk wonen 
betaalbaar maken?’  

Etnisch - cultureel 
Elk gezin is sowieso een kern met een heel eigen 
‘cultuur’, eigen interesses en gewoontes, ook binnen 

Biloba, multicultureel seniorenwonen & buurtcentrum (Pierre)

La Poudrière, christelijkesolidaire leefgemeenschap (MOOC urbanisme UCL)

de omgeving van een woongemeenschap met bvb. 
allemaal  jonge Vlaamse middenstandsgezinnen. 

Iets ruimer bekeken kunnen gezinnen of 
woongemeenschappen (zelfs deze met 
‘multiculturele’ samenstelling) de gedeelde interne 
‘cultuur’ hebben van een bepaalde wijk, stad of 
provincie. Zij kunnen ook een subcultuur delen 
binnen bepaalde kringen waar zij vaak contact 
mee hebben (bvb. skateboarders, zakenmannen, 
motards, anglicanen, vogelspotters, syndicalisten, 
orkestmuzikanten, duivenmelkers, enz., enz. …). 

Sommige woongemeenschappen kiezen er voor om 
hun interne cultuur zeer homogeen te houden, wat 
hen niet per se belet om op wijkniveau of ruimer 
betrokken en actief te zijn en uit te wisselen. 

De meeste jongeren vinden het steeds meer 
vanzelfsprekend om contacten te hebben 
met mensen uit zelfs heel diverse culturen. 
Uitwisselingsprogramma’s voor studenten, 
beroepsmatige uitwisseling met andere landen, 
grotere mobiliteit over de wereld heen en een 
gemeenschappelijke internetcultuur dragen hiertoe 
bij. Als zij gaan samenhuizen speelt dit dan ook mee 
in de keuzes voor de groepssamenstelling. 

Voor ouderen is het lastiger om vlot te schakelen 
tussen culturen. Dat verklaart waarom bvb. senior 
woongroepen in grote Nederlandse steden vaak 
bestaan uit monoculturele groepen. 
( zie: ‘1.5.2 senioren in GW’ en  zie: GDO, 
Senioren gemeenschappen Den Haag: https://gdo-
denhaag.nl/woongroepen/)
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             een woongemeenschap

Samenhuizen Wegwijzers    1.5.5
7-7-2021

zie ook : 

→ 1.2.2 De types gemeenschappelijk wonen

→ 1.5.3 Kwetsbare personen in gemeenschappelijk wonen

Een zekere mate van diversiteit in een 
woongemeenschap kan als positief ervaren worden. 
Andere eetgewoontes, esthetiek, denkwijzen, 
vaardigheden, enz. … het kan erg boeiend en 
verrijkend zijn, het kan even goed een uitdaging 
betekenen en heeft te maken met de aanwezige 
vaardigheden om met verschillen om te gaan. Elke 
persoon, en ook elke groep heeft daarover natuurlijk 
eigen wensen in functie van comfort en welbehagen. 

Diversiteit kan hier gezien worden in de brede 
betekenis van het woord, het kan gaan over 
diversiteit op het vlak van cultuur, leeftijd, inkomen, 
interesses, enz …

Te grote culturele verschillen of verschillen in 
financiële draagkracht leveren – gewild of ongewild 
– spanning op. Te weinig mensen binnen de 
gemeenschap bij wie men aansluiting vindt, dat 
voelt ook niet lekker aan. Dat betekent dat hoe 
groter de groep is, hoe meer en hoe breder de 
diversiteit mag zijn om het geheel werkbaar en 
leefbaar te houden. 

Als samenwonenden erg uiteenlopende kenmerken 
en achtergronden hebben, dan helpt een 
gemeenschappelijk bindmiddel om de ‘afstanden’ te 
overbruggen en de samenwerking en uitwisseling te 
bevorderen. Religie, kunstbeoefening, een ideologie, 
tuinieren, sport, een collectief bedrijf, het kan 

allemaal maken dat erg verschillende mensen vlotter 
met elkaar omgaan en samenwerken. 

Leeftijd
Er zijn woongemeenschappen met enkel jongeren 
zoals er gemeenschappen zijn die enkel oudere 
bewoners hebben. Combinaties bestaan er in 
diverse vormen, zoals multigenerationele projecten, 
menging van enkel ouderen met studenten of 
jongvolwassenen in duo’s of in grotere groepen, 
projecten met bewoners vanaf een bepaalde leeftijd 
(bvb. 18+, 40+, 50+, …), soms met een bovengrens 
(bvb . 35+, 70+, …). 

(Voor meer informatie en voorbeelden 
 zie ‘1.5.1 Jonge mensen in GW’ 
en ‘1.5.2 Senioren in GW’): 

Inkomen
Vele woongemeenschap¬pen zoeken mensen bij 
hun project te betrekken met diverse inkomens. Dat 
hoeft geen principiële of ideologische keuze te zijn. 
Zij vloeit voort uit de toegenomen contacten met 
mensen uit onderscheiden milieus. 

Als er al een selectie is op financiële draagkracht dan 
gebeurt die door de aard van het project.

Voor woongroepen (woningdelen, onder 1 dak) valt 
dit best mee, maar eens er eigendom 
bij komt kijken kunnen enkel mensen 
met gemiddeld of hoger inkomen 
deelnemen. Dat geldt tegenwoordig voor 
de gehele woonmarkt en dus ook voor 
gemeenschappelijk wonen. 

In een opstartende groep roept dit 
spanningen op, soms moeten deelnemers 
zelfs afhaken, hetgeen pijnlijk is. Ook 
later in de bewoningsfase kunnen 
sommigen moeilijker mee dan anderen. 

    Pachthof Hertoginnendal, multigenerationele cohousing (FB) 
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De initiatieven en uitgaven worden dan afgestemd 
op de lagere inkomens. In enkele woongroepen 
wordt een vorm van financiële solidariteit ingevoerd 
als alle bewoners daar achter staan of als dit vanaf 
de start het opzet was van de initiatiefnemers. 
Externe steun van sociale huisvestingsactoren (die 
bvb. het vastgoed inbrengen in huurprojecten) 
maakt alles haalbaarder, maar dat staat – in 
tegenstelling tot andere landen – bij ons nog in de 
kinderschoenen

Voor meer informatie en voorbeelden: 
zie: ‘4.5.2 Hoe gemeenschappelijk wonen 
betaalbaar(der) maken?’  

Etnisch - cultureel 
Elk gezin is sowieso een kern met een heel eigen 
‘cultuur’, eigen interesses en gewoontes, ook binnen 

Biloba, multicultureel seniorenwonen & buurtcentrum (Pierre)

La Poudrière, christelijkesolidaire leefgemeenschap (MOOC urbanisme UCL)

de omgeving van een woongemeenschap met bvb. 
allemaal  jonge Vlaamse middenstandsgezinnen. 

Iets ruimer bekeken kunnen gezinnen of 
woongemeenschappen (zelfs deze met 
‘multiculturele’ samenstelling) de gedeelde interne 
‘cultuur’ hebben van een bepaalde wijk, stad of 
provincie. Zij kunnen ook een subcultuur delen 
binnen bepaalde kringen waar zij vaak contact 
mee hebben (bvb. skateboarders, zakenmannen, 
motards, anglicanen, vogelspotters, syndicalisten, 
orkestmuzikanten, duivenmelkers, enz., enz. …). 

Sommige woongemeenschappen kiezen er voor om 
hun interne cultuur zeer homogeen te houden, wat 
hen niet per se belet om op wijkniveau of ruimer 
betrokken en actief te zijn en uit te wisselen. 

De meeste jongeren vinden het steeds meer 
vanzelfsprekend om contacten te hebben 
met mensen uit zelfs heel diverse culturen. 
Uitwisselingsprogramma’s voor studenten, 
beroepsmatige uitwisseling met andere landen, 
grotere mobiliteit over de wereld heen en een 
gemeenschappelijke internetcultuur dragen hiertoe 
bij. Als zij gaan samenhuizen speelt dit dan ook mee 
in de keuzes voor de groepssamenstelling. 

Voor ouderen is het lastiger om vlot te schakelen 
tussen culturen. Dat verklaart waarom bvb. senior 
woongroepen in grote Nederlandse steden vaak 
bestaan uit monoculturele groepen. 
(zie: ‘1.5.2 senioren in GW’ en zie: GDO, Senioren 
gemeenschappen Den Haag: https://gdo-denhaag.
nl/woongroepen/)
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1.6.1  Goed vergaderen bij 
            gemeenschappelijk wonen (GW)

Samenhuizen Wegwijzers    1.6.1
21-1-2022

zie ook : 

→ 1.6.2 Afspraken, groepsregels en besluitvorming bij GW

→ 1.6.3 Consent bij gemeenschappelijk wonen

→ 2.3.1 Goed vergaderen bij cohousing

Afstemmen op elkaar, overleggen en beslissen 
zijn belangrijk in elke groep, zo ook bij 
gemeenschappelijk wonen. Een manier om dat te 
doen is elkaar ontmoeten en verwoorden wat je 
wensen en bekommernissen zijn. 

Dat is niet de enige manier van afstemmen 
op elkaar, maar voor overleg en beslissingen 
heeft verbale uitwisseling in onze samenleving 
haar nut bewezen. Niet iedereen heeft even 
veel zin om te vergaderen en is er evenveel in 
geoefend. In cohousing middens wordt er dan 
ook soms gesproken over de vergaderbeesten en 
de praktijkbeesten. Maar, zolang eenieder aan 
zijn trekken komt en vergaderingen echt dienen 
waarvoor ze bestemd zijn is dat OK. 

De manier waarop je vergaderingen organiseert, hoe 
formeel of informeel, hangt af van de grootte van 
de groep, de onderwerpen die aan bod komen en de 
activiteiten die je voert (bvb. met een gezamenlijke 
bouw ga je veel strakker om dan met de organisatie 
van een feestje).

Het praktische, formele van een vergadering gaat 
hand in hand met een goede afstemming op elkaar. 
Het hoofd is belangrijk, het hart minstens evenzeer.

Meestal worden er drie soorten vergaderingen 
gehouden: 

•  De algemene vergadering waar thema’s 
besproken worden en beslissingen genomen, en 
waar iedereen verwacht wordt. 

•  De werkgroep- of comitévergaderingen waar 
kleinere werkgroepjes specifieke onderwerpen 
voorbereiden en uitwerken. (zie verderop bij 
vergadertechnieken: werkgroepen)

•  De bijeenkomsten die dienen voor onderlinge 
afstemming, voor het delen van verlangens, 
bekommernissen, overwegingen, indrukken, … . 
Er kan naargelang behoefte en wens zelfs ruimte 
gemaakt worden voor praktisch of emotioneel 
groepswerk, al dan niet met een externe 
begeleiding. 

Efficiënt vergaderen is niet evident. Veel mensen 
zijn het niet gewoon om te vergaderen. Nog minder 
mensen zijn het gewoon om in een burengroep te 
werken waar ieders mening evenwaardig is en waar 
de focus ligt op het thema wonen. 

Daarom hieronder enkele tips: 

Voorwaarden voor vergaderen

Omstandigheden 
Zorg voor een gezellige ruimte, voldoende verwarmd 
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 gezorgd worden voor papier 
en pennen, een flapbord, stiften, een projector, 
een goede verbinding voor online (of gemengde) 
vergaderingen, andere benodigdheden,...

    Land van Aa, intiatiefgroep
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Kader
Maak duidelijk wie toegelaten is tot de vergadering, 
en in welke hoedanigheid: leden, aspirant-leden, 
bezoekers, 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 van de mensen: 
neem een pauze om even uit te blazen, een hapje 
en drankje, maak plaats voor emotionele behoeftes 
(gevoelens luchten, gehoord worden,...), geef kans 
om even te bewegen, … 

Wie verhinderd is of pas later kan komen, 
waarschuwt 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 persoon 
of overgelaten worden aan de gehele groep. 

Over welke taken hebben we het ? 

De voorzitter of moderator: 
De moderator, ook wel voorzitter, begeleider, 
facilitator brengt de onderwerpen aan, start een 
discussie, beëindigt ze, duidt de volgorde van de 

Cohousing La Grande Cense, deels online vergadering in covid-tijden (SH-LJ)

sprekers aan, stimuleert of remt af als nodig, geeft 
een samenvatting 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): 
neemt nota’s, ordent, schrijft een verslag uit. 

Deze eerste 4 taken kunnen ingevuld worden door 
één vaste persoon of door meerdere in een beurtrol. 

Aanvullend kan ook iemand aangeduid worden voor 
volgende functies: 

Thermometer (procesbewaker): 
De procesbewaker (ook wel thermometer of 
kanarievogel genoemd) houdt de groep in de gaten 
en verwoordt de sfeer en de gevoelens die hij/zij 
opmerkt. Geeft aan of er mensen (te ) weinig aan 
het woord komen, en of de gmoederen verhite gr-
eraken of integendeel verveling toeslaat. 

Deurman: 
Soms wordt er iemand aangesteld die de later 
toekomende mensen bij het binnenkomen discreet 
op de hoogte stelt van wat er tot dan toe gebeurde.

Advocaat: 
Iemand kan aangeduid worden om een groepslid te 
steunen dat onder vuur is komen te liggen.

Verzoener: 
Deze 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. 
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De agenda 

Een agenda wordt best voor de vergadering 
opgesteld en rondgestuurd, maar bij kleinere of 
informele bijeenkomsten kan dat ook bij het begin 
gebeuren. De voorzitter of agendabheerder noteert 
de vaste onderdelen, de punten vanuit een vroegere 
vergadering, de aangemelde onderwerpen, vraagt 
ter plekke (als dit mag) of er nieuwe onderwerpen 
moeten toegevoegd worden; overloopt eventueel 
een geschatte tijd per onderwerp, noteert wie welk 
agendapunt inleidt, zet dit alles eventueel op flap... 

Voorbeeld van een agenda

22 gedragsregels voor                
goed vergaderen 

Een aantal fundamentele houdingen en gedragingen 
maken van je vergadering een goede plek om tot 
overleg en resultaat te komen, en zorgen er voor 
dat iedereen zich er ook goed kan bij voelen. Dit 
gaat o.a. over wederzijds vertrouwen en respect, 
verdraagzaamheid, geweldloosheid, maar ook 
duidelijkheid, luisterbereidheid, … . Bevorder 
deze houdingen zoveel mogelijk en formuleer ze 
eventueel in gedragsregels of aanbevelingen. Laat 
mensen daarin ook groeien. 

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 
generaliseren (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)

17.  gebruik 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’
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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 tenslotte:

22.  zet je ook buiten de vergadering in voor de 
doelstellingen, door de verslagen goed te lezen, je voor 
te bereiden, eventueel mensen te bellen, ‘huiswerk’ te 
maken, informatie te verzamelen e.d.

Het is de bedoeling dat positief gedrag, zoals hierboven 
beschreven, zoveel mogelijk erkend en aangemoedigd 
wordt. Dit is de verantwoordelijkheid van alle groepsleden.

Enkele vergadertechnieken 

In grotere groepen is het nuttig om enkele van de 
volgende technieken te gebruiken. In kleine groepen 
gaat het er meer informeel aan toe, maar ook daar 
kan je soms hierop terugvallen.

Open discussie 
Een onderwerp wordt ingeleid, waarna alle 
leden hun ideeën, bedenkingen, suggesties en 
argumenten kunnen spuien, meestal in de volgorde 
van tussenkomst, dus na handopsteking of bvb. 
met behulp van kleurkaarten in grote groepen [zie 
26-2 besluitvorming]. De begeleider kan achteraf 
een samenvatting maken van hetgeen werd 
aangebracht. 

Rondje (check in en out)
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 vrijuit ideeën 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 ideeën 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. 

Vergadering opsplitsen in groepjes
Soms kan je discussies of een brainstorm 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 ook één persoon zijn) die aan de slag gaan 
rond een onderwerp. De resultaten worden daarna 
samengebracht in de volledige groep (plenum). Dit 
kan het beslissingsproces een beetje versnellen (zo 
nodig). 

Werkgroepen 
Als er heel veel werk te verzetten is, of als een 
bepaald onderwerp ingewikkeld is, of moeilijk tot 
een conclusie leidt, kan je opzoekingswerk en 
voorbereidende taken voor een besluitvorming best 
verdelen en toevertrouwen aan een persoon of een 
tijdelijke of langwerkende werkgroep.  

Zij werken rond welbepaalde thema’s en krijgen 
goed omschreven opdrachten vanuit de algemene 
vergadering. Voor elke werkgroep wordt een 
contactpersoon aangeduid die zorgt voor het verslag 
naar de grotere groep 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 
welomschreven zaken zelfstandig te beslissen, zij 
kan opdracht krijgen om zich over een onderwerp 
verder te informeren, mogelijke oplossingen uit te 
werken en voor te leggen aan de gehele groep. Een 
werkgroep kan voor haar activiteiten een budget 
toegewezen krijgen, dat dan bvb. jaarlijks wordt 
aangepast. 

[Rond besluitvorming  zie:’1.6.2 afspraken, 
groepsregels en besluitvorming’
en: ‘1.6.3 consent bij GW’] 

Samenhuizen Wegwijzers    1.6.1

    Cohousing Ekelen, aanloopfase, bespreking
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1.6.2  Communicatie en 
             besluitvorming bij GW

Samenhuizen Wegwijzers    1.6.2
21-1-2022

zie ook : 

→ 1.6.1 Consent bij gemeenschappelijk wonen (GW)

→ 2.2.3 Interne organisatie bij cohousing

Communicatie en besluitvorming

Communicatie 
Sommige mensen zijn van nature vaardige en 
effectieve communicatoren. Anderen, waarschijnlijk 
de meesten van ons, moeten hierin bijleren of 
zelfs veel van onze gebruikelijke manieren van 
communiceren afleren. Helaas neigt de westerse 
cultuur ertoe mensen systematisch weg te leiden 
van samenwerking, openhartigheid en mededogen. 
We hebben geleerd competitief te zijn, kost wat 
kost te willen winnen en dat we ofwel winnaars of 
verliezers zijn. 

Gelukkig zijn er tal van boeken, cursussen, docenten 
en workshops over communicatiemethoden die 
hartelijk en inclusief zijn en niet tot conflicten leiden. 

Geweldloze communicatie
Een communicatiemethode die in functie van 
het vermijden van conflicten veel gebruikt wordt 
in woongemeenschappen is de geweldloze 
communicatie (ook wel verbindende communicatie 
genoemd), geïntroduceerd door Marshall Rosenberg. 
Hij stelt dat de meesten van ons reageren op 
conflicten met een houding en taal die, direct of 
subtiel, de persoon met wie we communiceren 
bedreigt, oordeelt of bekritiseert, zelfs als dat niet 
onze bedoeling is. 

Geweldloze communicatie is een proces in vier 
stappen waarbij bepaalde soorten woorden en 
zinsdelen worden gebruikt die de ander ontwapenen 
door openheid, begrip en non-reactiviteit te bieden. 

1.  Wat ik waarneem  –  wat jij waarneemt

2.  wat ik voel  –  wat jij voelt

3.  waar ik behoefte aan heb  –  waar jij behoefte 
aan hebt

4.  welke concrete handeling ik graag zou zien  –  en 
welke jij graag zou zien  

Op die manier wordt het niveau van conflict in de 
situatie onschadelijk gemaakt. We kunnen nog 
steeds het kernconflict bespreken - het misverstand, 
of dat wat we willen veranderen of wat de andere 
wil dat we veranderen. Maar we doen dit neutraal 
en met mededogen en elimineren het ‘secundaire’ 
conflict dat ontstaat uit de manier waarop de 
meesten van ons met elkaar in conflictsituaties 
omgaan. [meer info op humanmatters.eu]

Tips over goed communiceren
Er bestaan handige tips over hoe concreet goed te 
communiceren, zowel in formele overlegmomenten 
als in dagelijkse situaties. Sommige tips liggen 
voor de hand, maar zijn het waard om even aan te 
herinneren, hier zijn er alvast enkele: 

•  luister echt naar wat de ander zegt 
•  spreek vanuit jezelf (ik-boodschappen) 
•  wees specifiek en geef argumenten en 

achterliggende overwegingen 
•  richt je eerder naar oplossingen dan naar 

verwijten of beschuldigen 
•  onvrede of kritiek kan op gedrag, niet op een 

persoon (speel op de bal, niet op de man) 

[ zie voor meer tips: 1.6.1 ‘Hoe goed vergaderen 
bij GW - 22 gedragsregels voor goed vergaderen’]

    De Okelaar (Patrick De Ceuster - SH Fotoboek)
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Online communicatie
In de communicatie spelen de niet-verbale 
boodschappen (gezicht, lichaamshouding, 
stembuigingen) een grote rol. Daarvan gaat een deel 
verloren in een telefoongesprek en het kan helemaal 
fout lopen in een mail of chat. 

Daarom wordt er aangeraden emotioneel geladen 
boodschappen of uitingen die emoties kunnen 
oproepen nooit online te delen. Het rechttrekken van 
eventuele misverstanden, de spanning en de pijn, 
het mogelijke relationele opknapwerk achteraf zijn 
dat niet waard. 

Besluitvorming

3 stappen tot een beslissing
Een besluit nemen moet goed voorbereid worden. 
Het kan structuur en rust brengen als je duidelijk 
3 stappen onderscheidt en die ook van elkaar 
losmaakt. Als daar tijd voor is kunnen deze stappen 
over 3 verschillende vergaderingen lopen. Dit wordt 
soms het ‘drietrapsmodel’ genoemd:

- stap 1 infofase: verzamelen van informatie rond 
een te nemen besluit

- stap 2 dialoogfase: bespreking, bij elkaar leggen 
van informatie, standpunten, …

- stap 3 besluitfase: nemen van een besluit 

In de eerste twee fasen kunnen presentaties hun 
plaats hebben, brainstorming sessies, voorkauwen 
van een onderwerp door een werkgroep, opsplitsen 
van de vergadergroep in subgroepjes, … 

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. 

    Cohousing Eikenberg, overleg en keuzes (website) 

    Abbeyfield ‘Entre Voisins’, informeel overleg (Tess Vonck) 

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 
geven. Daarbovenop zullen de omstandigheden in 
de voortgang van het project er stelselmatig voor 
zorgen dat sommige keuzes onherroepelijk worden. 

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 
nog allerhande percentages afspreken, die kan je 
zelfs afstemmen per onderwerp (verschil tussen 
basisbegiselen en dagelijkse beslissingen. Je kan 
een aanwezigheidsquorum vooropstellen (hoeveel 
van de leden moeten minimaal aanwezig zijn), je 
kan onthouding voorzien, waarbij de onthoudingen 
wel of niet meetellen bij de telling. 

Consent
Keuzes en beslissingen in een bedrijf of een overheid 
worden in onze samenleving doorgaans genomen 
met besluiten bij meerderheid tegen minderheid. 
Maar een woongemeenschap is geen bedrijf maar 
neigt meer naar een vriendengroep. Daarom wordt 
bij cohousing vaak gekozen voor een systeem van 
consent (in Vlaanderen soms consensus genoemd). 

In tegenstelling tot unanimiteit (in Nederland 
consensus genoemd) betekent consent letterlijk 
‘toestemming’: “ik ben het er niet helemaal mee 
eens, maar ik heb er geen bezwaar tegen”. Als er 
wel bezwaren zijn wordt samen gezocht naar een 
besluit waar iedereen zich in kan vinden. Door dit 
toe te passen krijg je breed gedragen beslissingen 
en gaat niemand met een verslagen gevoel blijven 
zitten of - erger nog – tegenwerken of afhaken. 
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Wie consent verleent geeft aan: ‘ik ben het er 
niet helemaal mee eens, maar kan er mee leven’, 
hetgeen als VOOR gerekend wordt, maar wel extra 
informatie geeft in vergelijking met stemmen. Er 
wordt dan verder gezocht naar compromissen. 

Je kan een combinatie gebruiken van consensus en 
stemming (bvb. voor dringende besluiten). Leg dan 
wel vast wanneer je welke methode toepast.

De consent methode kan je enkel toepassen als de 
groep duidelijke gemeenschappelijke doelstellingen 
heeft en iedereen het gemeenschappelijk belang 
erkent, als er voldoende vertrouwen bestaat en 
er open gecommuniceerd wordt. Verder is het 
belangrijk dat verschillen aanvaard worden en dat 
van daaruit oplossingen worden gezocht. Tenslotte is 
het nodig dat voldoende deelnemers geoefend zijn in 
de methode en dat de anderen er op zijn minst van 
op de hoogte zijn. 

Consent vraagt aanvankelijk meer tijd en focus 
maar de beloning is groot onder de vorm van 
stevig gedragen beslissingen, blijvend welgevoelen, 
betrokkenheid en deelname van alle bewoners. 

[ zie meer uitgebreid: 1.6.3 Consent bij GW]

Kleurkaarten methode
Om het verloop van discussies en stemmingen 
vlotter te laten gebeuren kan je een systeem 
invoeren, waarbij elke deelnemer een set van 5 
gekleurde kaarten krijgt. In het begin is het even 
wennen, maar groepen die ermee werken zijn er 
heel enthousiast over. Hoe werkt het? 

Bij de discussie: 

Op elk moment van de discussie kan je een kaart 
omhoog steken om het woord te vragen.

       Rood: Ik heb een opmerking over het   
      proces (vb. we wijken af van het          
      onderwerp, of we gaan over onze tijd,…) 

       Oranje: Ik wil instemmen met iets, een   
         bekrachtiging uitspreken of een 
         compliment geven 

       Geel: Ik wil een vraag stellen of een   
     verduidelijking vragen

       Blauw: Ik wil een opinie of commentaar kwijt 

       Groen: Ik kan opheldering geven over het           
        huidige onderwerp

Het woord wordt gegeven in de volgorde zoals 
hierboven (rood, oranje, geel, …), dus eerst 
komen de proces opmerkingen aan bod, dan de 
bevestigingen of complimenten, de vragen, enz ...

Bij de besluitvorming: 

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

   Rood: Ik heb een bezwaar en ik ben daarom   
      tegenhet voorstel

       Oranje: Ik heb voorbehoud (bedenkingen),     
         maar zal de consent niet blokkeren

       Geel: Ik heb eerst een vraag of wil toelichting   
      voor ik kan besluiten

       Blauw: Ik ben neutraal of heb slechts licht            
        voorbehoud

       Groen: Ik ben voor het voorstel 

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. 
Dan volgt geel. 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 verlegen of minder 
verbaal vaardige mensen om beter aan bod te 
komen. Het laat ook discussies en stemmingen 
veel sneller verlopen. De gespreksleider kan in 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 vooraf besluiten tot het inlassen 
van een testperiode met een genomen besluit, voor 
1 maand, 6 maanden, een jaar, … 

Gedurende die testperiode houdt men vragen en 
opmerkingen bij in een register. 

Na de testperiode wordt er opnieuw gestemd. 

    Cohousing Corvalis, kleurkaarten (USA)
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Externe begeleiding voor het groepsproces
Soms zit het groepsproces vast, je geraakt niet 
door een conflict heen of alles stagneert, de 
bijeenkomsten verkopen chaotisch of gespannen, 
knelpunten duiken telkens opnieuw op… 

Als de groep zelf al verschillende pogingen heeft 
ondernomen om het euvel op te lossen is misschien 
het moment gekomen om een externe begeleider 
aan te trekken. 

Sommige groepen wachten niet tot het misloopt, 
maar maken de keuze voor een groepsbegeleider 
op een moment dat dit nog vlot kan. Ze maken 
kennis met een begeleider die ofwel stand-by 
blijft ofwel af en toe gevraagd wordt voor een 
vergadering (eventueel ook een themavergadering 

rond vb. angst, privacy, conflictbeheer, 
vergadertechnieken,…) 

Voor de keuze van een groepsbegeleider kan 
je afgaan op de reputatie van een persoon (via 
via) 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 
groepsbegeleider gaan naar vergadertechnieken, 
verhelderen van basispunten en doelstellingen, 
omgaan met verschillen, emotionele uitwisselingen 
tussen groepsleden,… 

[Zie: 1.7.4 Begeleiders gemeenschappelijk wonen]

    Cohousing La Grande Cense, externe groepsbegeleiding (SH-LJ)
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21-1-2022

zie ook : 

→ 1.6.2 Communicatie en besluitvorming bij GW

Meerderheid of consent?

Opgelet: In Vlaanderen wordt ‘consent’ soms 
‘consensus’ genoemd. maar in Nederland betekent 
‘consensus’ hetzelfde als ‘unanimiteit’. 

Eens je op het punt staat om knopen door 
te hakken, keuzes te maken kan je daarvoor 
verschillende modellen gebruiken. Klassiek in onze 
samenleving wordt er gewerkt met besluiten bij 
meerderheid tegen minderheid. Een ander model 
is besluitvorming op basis van consent. De term 
betekent in wezen ‘instemmen’.

In een woongemeenschap worden er continu over 
eenvoudige en complexere zaken beslissingen 
genomen. Als je daarover stemt, riskeer je dat 
een deel van de groep teleurgesteld achterblijft. 
Bij consent worden bedenkingen/bezwaren 
ge¨dentificeerd en opgelost. Indien een groep 
heel gemakkelijk communiceert en vlot beslist met 
meename van iedereen, hoeven ze deconsent als 
techniek wellicht niet te gebruiken.

waarom consent
Consent zorgt dus voor een coöperatieve 
dynamiek, de groep gaat op zoek naar de 
best mogelijke oplossing voor de groep. Het is 
een creatief samenspel van ideeën. Iedereen 
neemt deel aan het beslissingsproces, dat 
vertraagt het beslissingsproces maar versnelt de 
implementatietijd: want deelnemers zijn overtuigd 
van de beslissing omdat ze eraan deelgenomen 
hebben. Consent is een proces van synthese en niet 
van competitie. Je maakt de beslissing gedragen 
door iedereen te laten participeren. 

Consent betekent: “ik ben het er niet helemaal 
mee eens, maar ik heb er geen bezwaar tegen”. 
Dit vraagt veel meer tijd en inspanning dan 
stemmen, maar na een stemming is er altijd 
een ‘weggestemde’ minderheid waardoor de 
neiging komt om druk uit te oefenen, te lobbyen, 
‘campagne’ te voeren met mogelijke  spanning en 

verdeeldheid in de groep. Als iedereen de kans heeft 
gehad om zijn mening te uiten en als door discussie 
een gezamenlijk gedragen oplossing kan gevonden 
worden, dan wordt deze achteraf ook veel beter 
nagevolgden. 

combinatie
Je kan een combinatie van consent en 
meerderheidsstemming gebruiken. Het is goed op 
voorhand te bepalen in welke gevallen je consent 
zoekt en wanneer je voor een stemming kiest (bvb. 
bij tijdsgebrek). Soms is het ook interessant te 
bepalen met hoeveel % van de leden een reeds 
genomen beslissing opnieuw ter discussie kan 
worden gesteld. 

Verloop van een consent beslissing

Consent betekent dus niet eenstemmigheid 
(unanimiteit), maar wel het samen zoeken naar een 
oplossing waar eenieder zich kan mee verzoenen. 
Consent betekent letterlijk ‘toestemming’.

Gebruikelijk verloopt een consent beslissing in drie 
rondes: brainstorm, discussie, beslissing.

    Mosaic Commons, besluitvorming (USA)
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1. brainstorm: 
Tijdens een eerste ronde wordt het onderwerp 
aangebracht (waarom komen we met dit voorstel, 
wat brengt het nu op de agenda?) en verklaard 
zodat het voor iedereen duidelijk is wat er mee 
bedoeld wordt. Er is ruimte voor een brede 
verkenning rond het onderwerp: waarom is het een 
goed idee? Wat komt er bij kijken? Waar moeten we 
aan denken? Wat weten we al, wat nog niet?

Ga in deze fase niet in op een specifieke 
bekommernis van één iemand, maar hou het 
algemeen: wat zou het effect zijn van deze 
beslissing op de lange termijn van de groep? Welke 
precedenten worden eentueel gecreëerd?  Ideeën 
worden verzameld. Het moeilijke in deze fase is het 
feit dat je (nog) niet in discussie mag gaan. 

Als men merkt dat er na deze brainstorm geen echte 
bezwaren zijn in de groep, kan men hier al overgaan 
tot een vraag tot consent. De centrale vraag is 
echter niet “bestaat er consent hierover?” maar wel 
“zijn er nog onopgeloste bezwaren?” Elk bezwaar 
wordt ter harte genomen.

    Cohousing Eikenberg, groepsdiscussie (FB) 

2. discussie 
Bij een tweede bijeenkomst, wanneer iedereen 
de tijd gehad heeft om het idee te laten “zinken” 
worden bezwaren en vragen geformuleerd. Het 
is belangrijk dat de voorstellen loskomen van de 
“indiener”, dus dat voorstellen op zich bekeken 
worden. 

De vragen worden verzameld, (nog) niet besproken. 
Geef de groep even de tijd om de aangebrachte 
bekommernissen te overdenken. Kijk of sommige 
vragen kunnen gebundeld worden, misschien popt 
er een algemeen bezwaar op, en kan dat gebundeld 
opgelost worden? Als er niet veel vragen zijn, 
kunnen die één voor één beantwoord worden. Als er 
veel vragen zijn kunnen ze best gebundeld worden 
en samen bekeken. 

In deze fase worden nog geen oplossingen 
geformuleerd. Belangrijk is om geen stappen terug 
te zetten: een discussie moet vooruit geraken. Dus, 
voeg in de discussie enkel die elementen toe die 
nieuw en aanvullend zijn, vermijd herhalingen. Zo 
voorkom je dat je in rondjes terecht komt, verhinder 
je lobbywerk en je helpt iedereen om bij de les te 
blijven.

3. beslissing 
Bij een derde bijeenkomst worden alle bezwaren 
terug overlopen en bekeken of er een oplossing 
voor is gevonden. Tot er een gedragen beslissing 
genomen. Als er meerdere valabele oplossingen 
voorgesteld worden, kan je met handopsteking 
meten waar de meeste mensen voor warm lopen en 
nagaan of dit ook voor de anderen zou kunnen. 

Consent is niet zoeken naar een gemiddelde 
oplossing (compromis), het is streven naar 
een zo goed mogelijke oplossing voor de 
woongemeenschap. Een consent beslissing is goud 
waard, kom er niet op terug, maar koester ze. 

Indien er nog bezwaren onopgelost blijven dan kan 
men verschillende opties overwegen: 

•  een werkgroep kan een oplossing zoeken tegen 
een volgende vergadering (doe dit enkel wanneer 
strikt noodzakelijk)

•  het overblijvende bezwaar kan mee opgenomen 
worden in de besluitvorming (waarbij die ene 
deelnemer zich akkoord verklaart om niet akkoord 
te gaan, eventueel met het vooruitzicht van een 
herevaluatie na een vastgestelde tijd)

•  er wordt geen consent bereikt, men gaat over 
naar het volgende agendapunt als er tijd is om dit 
punt te laten rusten.  
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Voorwaarden voor consent

Om bij consent te kunnen beslissen zijn de volgende 
voorwaarden nodig :

•  hetzelfde gezamenlijke doel: we streven naar 
de beste oplossing voor de groep, zelfs wanneer dit 
spanningen tussen mensen oproept; we geloven dat 
we samen een goede oplossing gaan vinden

•  samenwerking: we delen informatie en middelen 
en zorgen voor wederzijdse steun en suggesties; 
we spannen samen om een oplossing te vinden die 
het beste tegemoet komt aan ieders wensen; als 
we willen overtuigen doen we dit met creativiteit, 
waarheid, logica, respect en liefde

•  wederzijds vertrouwen: we voelen ons vrij 
om open en zonder angst onze ideeën, gevoelens 
en conclusies mee te delen, omdat we weten dat, 
ondanks onze verschillen, de anderen ons zullen 
respecteren en ons en onze gevoelens waarderen

•  iedereen weet hoe het verloopt: een consent 
beslissing en de ideeën die eraan ten grondslag 
liggen zijn in gelijke mate eigendom van ons 
allemaal, ze worden gedeeld. Als dit daarentegen 
aan een persoon gebonden wordt, dan komt het 
consent-proces in het gedrang

•  erkennen van gevoelens: gevoelens bevatten 
ook hun wijsheid; emoties toelaten komt ten goede 
aan het proces van goede besluitvorming

•  waarderen van conflicten: discussies en 
conflicten komen nu eenmaal voor; een conflict kan 
belangrijk zijn om klaarheid te brengen en meer 
creativiteit; laat ieder die bedenkingen heeft bij een 
voorstel de moed opbrengen om zich te uiten, ook 
als dit een risico tot conflict inhoudt, op die manier 
kom je tot een oplossing

•  gelijke macht: we streven ernaar iedereen 
gelijke toegang te geven tot participatie, 
leidersrollen, informatie; dit doen we omdat 
voor consent een hoge betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid nodig is van alle leden 

•  tijd en proces: om goede beslissingen mogelijk 
te maken en de groepsgeest gezond te houden, 
respecteren wij de voortgang van het proces en 
laten het de nodige tijd

•  willen leren: omgaan met de consent methode 
vereist een paar vaardigheden die de meesten 
van ons misschien nog moeten leren; we spreken 
over communicatie, facilitatie, deelname aan 
overleg; willen eraan werken deze vaardigheden te 
ontwikkelen maakt werken met consent mogelijk.

•  Bekwaamheid en ervaring: om goed met 
consent te werken is het noodzakelijk dat enkele 
bewoners geoefend zijn in deze methode en dat de 
anderen er op zijn minst de beginselen van kennen.  

Meerwaarde van consent 

Als je een consent 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 ideeën en brengt je er toe om ruimer te denken, 

•   Beslissingen die in consent genomen werden, 
worden ook gedragen door de groep,

•   Consent verkleint het risico dat een minderheid 
een beslissing aanvoelt als opgedrongen. Het 
vermijdt dat bewoners zich als verliezend of 
‘weggestemd’ beleven en dat interesse en 
participatie verminderen. 

    Schema van stappen bij consent



64

1.7.1  Lokale overheid en 
            gemeenschappelijk wonen (GW)

Samenhuizen Wegwijzers    1.7.1
14-7-2021

zie ook : 

→ 1.7.2 sociale huisvestingsactoren en gemeenschappelijk wonen

→ 2.4.2 regelgeving en contact met lokale overheid bij cohousing

→ 3.8.1 inschrijving in het bevolkingsregister bij huisdelen

De gemeente of stad is een belangrijke speler bij 
het realiseren van een project gemeenschappelijk 
wonen. Net zoals bij de andere niveaus - provinciaal, 
regionaal (Vlaams, Brussels, Waals) en federaal - 
onderscheidt men op het lokale niveau de politiek en 
de administratie. De politici geven het beleid vorm, 
zij dragen er de verantwoordelijkheid voor terwijl de 
ambtenaren toezien op de organisatorische aspecten 
en de juiste toepassing van de regels. 

Opdrachten en bevoegdheden
Een gemeentelijke of stedelijke overheid heeft 
de taak om de lokale gemeenschap goed te laten 
draaien, door de burgers te ondersteunen en de 
voorschriften te doen naleven op het vlak van 
ruimtelijke ordening en erfgoed, wonen en welzijn, 
sociaal beleid en het dagelijks samenleven in de 
wijken. Ze kan je informeren en soms bijstaan in 
de noodzakelijke stappen bij een ontwikkelings- en 
bouwtraject en wijzen op de zaken waarmee je 
rekening moet houden. Dat zijn de gegevens rond 
een beoogde site, de geldende wet- en regelgeving, 
administratieve vereisten, termijnen, etc … 

De voorbije jaren kregen steden en gemeenten 
meer bevoegdheden op vlak van ruimtelijke 
ordening van hun grondgebied. Ze hebben samen 
met het Ruimtelijk Structuurplan de middelen om 
hun beleid op een doordachte en consequente 
manier uit te bouwen met kennis van de lokale 
sociale en economische situatie en de behoeften 
van de bevolking. Ze treden ook op als coördinator 

van de lokale huisvestingsactoren en dragen 
de eindverantwoordelijkheid voor het lokale 
woonbeleid. Steden en gemeenten zijn daarom 
belangrijke partners voor samenhuis-initiatieven. 

Hoe maak je de lokale overheid warm voor 
je project? 
Hier is geen éénduidig antwoord op maar er zijn, 
ongeacht het type project dat je wil realiseren, een 
aantal stappen die interessant zijn: 

•  Contacteer de lokale dienst Ruimtelijke 
Ordening (RO) en pols naar hun bekendheid met 
gemeenschappelijk wonen en hun houding t.a.v. 
dergelijke projecten, 

•  Presenteer je project aan de ambtenaar RO, 
de stadsarchitect of de schepen belast met RO. 
In de mondelinge of schriftelijke voorstelling 
geef je inzicht in het klassiek (ver)bouwdossier, 
maar geef je ook uitleg over de meerwaarden van 
dergelijk project: ecologisch, sociaal, cultureel, 
architecturaal,...

•  Nodig de dienst RO of de stadsarchitect uit voor 
een kennismaking met de groep en de locatie (site 
of pand). Op die manier kan de dienst RO het 
enthousiasme van de groep ervaren. Maak van 
die gelegenheid gebruik om ook de (toekomstige) 
buren uit te nodigen en in te lichten. Dit vermijdt al 
wat mysterie rond het project en kan in een later 
stadium een positieve houding van de buurt t.a.v. 
het project opleveren. 

•  Stel voor aan de dienst RO/Stedenbouw dat zij 
andere woongemeenschappen bezoeken, zodat 
ze kunnen kennis maken met de structuur van 
dergelijke projecten maar ook met de realiteit van 
het samenleven.

•  Als er bij de gemeentelijke diensten nog twijfel 
is, breng de dienst RO/Stedenbouw in contact 
met een andere gemeente/stad waar al een 
woongemeenschap bestaat, zodat zij zich kunnen 
informeren bij hun collega’s. 

    gemeenteloket Bonheiden (radioreflex)



65

Samenhuizen Wegwijzers    1.7.1

Informatie voor lokale overheden
OM gemeentes en steden goed te informeren en te 
sensibiliseren stelde Samenhuizen vzw de brochure 
“Samenhuizen in je lokaal beleid” samen. Deze 
brochure geeft vijf bouwstenen die gemeenten 
kunnen aanwenden om in hun beleid aandacht te 
besteden aan gemeenschappelijk wonen en deze 
woonvormen te bevorderen : 

Bouwsteen 1: Creëer een positief klimaat rond goed 
nabuurschap, delen en samenwerken

Bouwsteen 2: Ondersteun het concept en plaatselijke 
initiatieven voor bevordering van gemeenschappelijk 
wonen 

Bouwsteen 3: Informeer over gemeenschappelijk 
wonen en de meerwaarden er van

Bouwsteen 4: Overleg en werk samen rond 
gemeenschappelijk wonen binnen de gemeentelijke 
diensten en met andere instanties (rond regelgeving, 
ondersteuning, ...) 

Bouwsteen 5: Ondersteun een pilootproject of treed 
zelf op als trekker, bvb. door een projectoproep 

Het Samenhuizen Charter
Samenhuizen vzw nodigt gemeenten en steden of 
lokale sociale woonactoren ook uit om het “Charter 
gemeenschappelijk wonen” te ondertekenen. 

Hiermee tonen ze hun interesse en bereidwilligheid 
om met het thema aan de slag te gaan. Al meer dan 
60 van de 300 Vlaamse gemeenten ondertekenden 
de voorbije jaren het charter en dit aantal evolueert 
continu. Elke gemeente of stad engageert zich 
hierbij tot 3 concrete actiepunten.

    Projectoproep Stad Leuven (AGSL), Cohousing De Sijs

Projectoproep door lokale overheden 
Sommige lokale besturen gaan actief aan de 
slag met het idee en zoeken, al dan niet met 
ondersteuning van Samenhuizen vzw, hoe ze op een 
bepaalde site een woongemeenschap kunnen laten 
realiseren. 

Dit kan uitgaan van de stad of gemeente of van een 
autonoom gemeentelijk bedrijf (AG), het OCMW 
[zie hiervoor 1.7.2 Sociale huisvestingsactoren en 
GW] of een intercommunale. Zij kan dan gronden 
en/of gebouwen voor woonprojecten aanbieden, 
zelf (woon)projecten ontwikkelen, regisseren of 
ondersteunen. 

Als een lokaal bestuur besluit om een gebouw of 
grond ter beschikking te stellen met als bestemming 
‘gemeenschappelijk wonen’, dan kan zij dit doen 
via een openbare projectoproep. Hiervoor stelde 
‘Samenhuizen vzw’ i.s.m. ‘Bond Beter Leefmilieu’ 
een brochure op voor lokale woonactoren,  
‘Gemeenschappelijk eco-wonen - Draaiboek 
Projectoproepen’, een hulp bij het uitdenken 
en opzetten van dergelijk initiatief. Deze is te 
downloaden via de Samenhuizen website. 

( Een samenvatting vind je in: ’4.5.1 
Projectoproep door een lokale overheid of 
woonactor’ )

    ondertekening Samenhuizen Charter door Stad Mechelen 
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zie ook : 

→ 1.7.1 lokale overheid en gemeenschappelijk wonen

→ 4.5.2 hoe gemeenschappelijk wonen betaalbaar maken?

Spelers in de sociale huisvesting

Op de woonmarkt spelen, naast private eigenaars 
en ontwikkelaars, ook publieke en semi-publieke 
instellingen mee die bouwgronden en vastgoed 
kunnen ontwikkelen en aanbieden of een andere 
rol spelen bij het ontwikkleen en aanbieden 
van betaalbare huisvesting, zoals financiering, 
begeleiding, enz .

Je vindt hier een omschrijven van instellingen die 
deel uitmaken of uitgaan van lokale overheden 
en van organisaties die vallen onder de sociale 
huisvesting, zoals SHM en SVK.  

Openbare Centra voor maatschappelijk 
welzijn (OCMW) 
Deze diensten zijn in elke stad en gemeente 
actief in de welzijnssector. Ze kunnen dus ook 
voor het thema wonen een rol spelen. Sommigen 
bieden woningen aan voor bijzondere doelgroepen 
(o.m. senioren, mensen met een beperking, 
vluchtelingen). Het OCMW zou een partner kunnen 
zijn als het GW project een sociale dimensie heeft. 
[zie: https://www.belgium.be/nl/familie/sociale_
steun/ocmw]

Andere lokale sociale actoren met 
maatschappelijke functie 
autonome gemeentebedrijven (AG), zijn 
actief binnen 1 gemeente of stad) [zie: https://
lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-
samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/
autonoom-gemeentebedrijf] 

intercommunales (verenigingen door meerdere 
gemeentes) [zie: https://www.vlaanderen.be/de-
intercommunales-of-verenigingen-van-gemeenten] 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS, tijdelijke verbanden tussen gemeentes) 
[zie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.
be/verzelfstandiging-en-samenwerking/
intergemeentelijke-samenwerking)]

Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
Deze organisaties worden erkend en gesteund door 
de Vlaamse Overheid. Zij verhuren en verkopen 
woningen aan gezinnen met een lager inkomen, 
of bieden sociale kavels aan. Sinds enkele jaren 
zijn er een aantal huisvestingsmaatschappijen die 
experimenteren met cohousing binnen de sociale 
huisvesting, o.a. de Ideale Woning in Antwerpen en 
De Ark in Turnhout. 
[zie: https://www.vlaanderen.be/een-
sociale-woning-huren-bij-een-sociale-
huisvestingsmaatschappij]

Samenhuizen brochure over het ‘Land van Aa’, Turnhout
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Sociale verhuurkantoren (SVK) 
Zij zijn lokaal actief als intermediair tussen 
eigenaars en mensen met een bescheiden inkomen, 
vooral zij in een kwetsbare situatie. Zij ondersteunen 
hierbij de beide partijen met advies en begeleiding, 
soms met financiële steun. 

[zie: https://www.vlaanderen.be/een-sociale-
woning-huren-bij-een-sociaal-verhuurkantoor]

Samenwerking met spelers in de 
sociale huisvesting 

Een groep zou vanaf de startfase contact kunnen 
nemen en onderhandelen met een non-profit 
huisvestingsmaatschappij, die dan het vastgoed 
bezit en ontwikkelt (bouwt, verbouwt, opknapt) en 
de woningen verhuurt aan de bewoners (als groep of 
individueel). 

Op die manier kunnen met de hulp van 
overheidssubsidies goedkope(re) huurwoningen 
gerealiseerd worden, niet enkel voor alleenstaanden 
en gezinnen, maar ook voor mensen die als 
huisgenoten willen wonen (huisdelen) of als buren 
willen samenwerken (cohousing). 

Deze werkwijze wordt in ons land, in tegenstelling 
tot bvb. Nederland, nog weinig toegepast, maar er 
komt steeds meer belangstelling voor. Enkele sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM) en Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en 
andere sociale woonactoren hebben vernieuwende 
projecten opgezet van bvb. woongroepen of mini-
cohousing van senioren, of opvangwoningen voor 
kwetsbare mensen of mensen in nood binnen een 
woongemeenschap, of een multigenerationele 
cohousing. Cohousing groepen sluiten 
overeenkomsten af met een Sociaal Verhuurkantoor 
(SVK) voor betaalbare huurwoningen, met 
hulporganisaties voor opvangwoningen, enz … 

mate van zelfbeheer
Een mogelijk nadeel is dat tijdens het 
ontwikkelingsproces en ook bij het beheer achteraf 
de bewoners heel wat autonomie zouden moeten 
afstaan. Ook worden er om in aanmerking te komen 
voor subsidies, beperkingen opgelegd in verband 
met de toewijs van bewoners, kosten, oppervlakte 
van de woningen en gemeenschappelijke 
voorzieningen, die niet rijmen met de bedoelingen 
van gemeenschappelijk wonen. 

Mits ruimte voor zelfbeheer of minstens verregaande 
participatie en mits respect voor de autonomie van 
de bewonersgroep bij keuze van nieuwe bewoners, 
en als er dan ook nog eens projecten ontstaan met 

een bewonersmix van lagere en hogere inkomens, 
wordt het aanbod van sociale woonactoren 
een interessante aanvulling op het gamma van 
gemeenschappelijk wonen. 

Voorbeelden van projecten door of 
i.s.m. sociale huisvestingsactoren

‘Pastorie van Kleit’ en ‘Pastorie van 
Adegem’, Maldegem  - OCMW
Deze 2 kleinschalige seniorenprojecten door het 
OCMW van Maldegem bestaan onder het statuut 
van assistentiewoningen. Er wonen 8 à 12 senioren 
samen, die hun dagelijks leven zelf regelen. 

Abbeyfield Bowoaters, Gent - OCMW
Abbeyfield zoekt steeds een partner die zorgt voor 
het gebouw en soms voor enige omkadering. Zo 
wonen sinds 2020 een 10-tal senioren in een kleine 
cohousing samen in Gent, dank zij de samenwerking 
tussen OCMW Gent en Abbeyfield Vlaanderen. 

    Abbeyfield Bowoaters, Gent (abbeyfield vzw)

    Pastorie van Kleit (OCMW Maldegem)
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Cohousing ‘De Okelaar’, Wolvertem - SVK
Door de samenwerking met een Sociaal Verhuur 
Kantoor (SVK) worden 3 van de woningen 
beschikbaar voor mensen met een lager 
inkomen. Door deelname van De Okelaar aan de 
proefomgeving voor experimentele woonvormen 
met regelluwte is het mogelijk af te wijken van de 
standaardregels woningtoewijzing zodat de groep 
zelf geschikte kandiadaten kan uitzoeken. 

Casa Viva, Brussel - SVK 
Livingstones, een coöperatie gesticht en gesteund 
door 3 SVK’s realiseerde i.s.m. Samenlevingsopbouw 
en een lokaal dienstencentrum dit intercultureel en 
intergenerationeel project van solidair samenwonen. 

Autimismus, Sint-Amandsberg - SVK
In het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth wonen 
acht mensen met vormen van autisme samen in 
een woongroep, ‘Convent 22’. De verbouwing en 
inrichting door de vereniging Autimismus gebeurden 
met aandacht voor een sobere, prikkelarme 
omgeving. Het SVK van Gent hielp om de bewoning 
betaalbaar te houden.  

‘De Werve Hoef’, Wijnegem - SHM
SHV De Ideale Woning initieerde dit cohousing-
project met een 25-tal woningen als deel van een 
nieuwe sociale woonwijk Het richt zich uitsluitend op 
sociale huurders. In 2023 zou het project klaar zijn.  

Senioren Thuis, Borgerhout - SHM
Vijf senioren wonen sinds 2014 in een zelfstandige 
woongroep, die in de media wel eens werd 
omschreven als ‘senioren op kot’. Het project is het 
resultaat van een samenwerking tussen SHM De 
Ideale Woning, Okra, en nog een aantal ambulante 
hulp- en zorgaanbieders. 

Cohousing ‘Land van Aa’, Turnhout- SHM
Het cohousingproject Land van Aa, van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Ark, voorziet tegen 
2021 24 woningen voor zowel sociale huur als koop.

Een aantal  projecten (‘De Werve Hoef’ en ‘Land van 
Aa’, ‘De Okelaar’, …) werden sinds 2019 weerhouden 
door de Vlaamse regering in de proefomgeving 
voor experimentele woonvormen. Hieraan zijn 
geen subsidies verbonden, maar de projecten 
krijgen afwijkingsmogelijkheden van de bestaande 
regelgeving voor sociale huisvesting. Men kan bvb. 
afwijken van de minimale oppervlakten en die dan 
compenseren door de gedeelde ruimtes Of men kan 
afwijken van de chronologische inschrijvingslijst voor 
een sociale huurwoning wat dan moet zorgen voor 
het vormen van een hechte bewonersgroep. 

De bevindingen uit deze proefperiode moeten dienen 
om de regelgeving aan te passen aan nieuwe trends. 

zie: Samenhuizen - Proefomgeving Nieuws (2017)

    

    Pastorie van Kleit (OCMW Maldegem)

    Abbeyfield Bowoaters, Gent (abbeyfield vzw)

    

    Abbeyfield Bowoaters, Gent (abbeyfield vzw)

    Abbeyfield Bowoaters, Gent (abbeyfield vzw)
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            van gemeenschappelijk wonen 

Samenhuizen Wegwijzers    1.7.3
7-8-2021

zie ook : 

→ 4.1.3 Samenhuizen, de vzw: werking en aanbod

Om informatie te vinden, om met anderen vragen 
en aanbiedingen uit te wisselen, adviezen te 
ontvangen over gemeenschappelijk wonen, enz...,  
kan je in heel wat landen terecht bij allerhande 
koepelverenigingen, kenniscentra, netwerken, 
platforms en zo meer.  

Hieronder vind je een aantal organisaties die je 
informatie kunnen geven of die je kunnen verder 
helpen. 

Commerciële organisaties (bouwbedrijven, 
thuiszorgdiensten, woonmagazines, 
architectenbureaus, immobedrijven, betalende 
zoekertjesplatforms, e.d.) staan hier niet vermeld. 

In eigen land

Samenhuizen vzw

Samenhuizen vzw, platform, informatiecentrum, 
koepel en ondersteuning voor alle vormen van 
gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen en 
Nederlandstaligen in Brussel

[zie ook: 4.1.3 Samenhuizen, de vzw: werking en 
aanbod]

Habitat Groupé (Habitat et Participation asbl) 

Habitat Groupé, als afdeling van Habitat et 
Participation vzw is de Franstalige tegenhanger van 
Samenhuizen vzw voor Wallonië en Brussel 

Belgeco vzw 

Belgeco vzw is de koepel van Belgische eco-
communities (ruraal en urbaan, ecodorpen, eco-
cohousing,…), opgericht door o.a. Samenhuizen en 
Habitat et Participation.

Abbeyfield Vlaanderen

Abbeyfield Vlaanderen vzw initiatieert en 
ondersteunt kleinschalige senior cohousing projecten 
voor 55-plussers. De vereniging is gegroeid vanuit 
Abbeyfield Belgium.

Inter vzw

Inter vzw is een expertisecentrum rond een 
integraal toegankelijke en inclusieve samenleving in 
functie van beperkingen van senioren, kinderen en 
personen met een handicap.

GiPSo vzw

Deze vereniging biedt ondersteuning bij de opstart 
van woongroepen voor mensen met een beperking
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Oak Tree Projects cv 

Deze organisatie zorgt voor inclusie van mensen met 
een beperking in cohousing projecten. 

Kenniscentrum Wonen Werken Zorg 

Hier vind je info over alle soorten woonzorg voor de 
Brusselse regio.

Seniorennet

Website voor de actieve 50-plusser, met o.a. 
informatie over wonen en nieuwe woonvormen.

Buitenland 

Nederland

Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) 

Dit is de Nederlandse koepelorganisatie voor alle 
vormen van GW. Op hun website vind je een lijst van 
woongemeenschappen bij onze noorderburen. 

Landelijke vereniging gemeenschappelijk 
wonen van ouderen (LVGO)

De LVGO biedt informatie en ijvert om groepswonen 
van ouderen te bevorderen in Nederland. 

Woongroepen.nl

Deze site verzamelt alle informatie over Nederlandse 
woongroepen, waar bewoners dus een huis delen. 
Je vindt er afzonderlijke kaarten waarop begeleid en 
bescherms wonen, woongroepen van 55-plussers, 
van mensen met autismestoornis en ADHD of met 
een NAH, en woongroepen van mensen met een 
verstandelijke, fysische, psychische of meervoudige 
beperking.  

Omslag      

Hier vind je praktische informatie voor ieder die wil 
wonen en leven in een ecologische en meer sociale 
omgeving, in een duurzaam huis, in een woongroep 
of leefgemeenschap. 

Frankrijk

Habitat Participatif France

Dit is de nationale koepel van een 30-tal 
landelijke, regionale en lokale verenigingen voor 
gemeenschappelijk wonen in Frankrijk. Deze koepel 
heette tot voor kort Coordin’action.

Oasis coopérative  (Colibris)

Oasis is een project vanuit de beweging ‘Colibris’, 
dat aan netwerkvorming doet en informatie 
en vorming over ecologisch en duurzaam 
gemeenschappelijk wonen in Frankrijk aanbiedt. 
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Duitsland

Forum Gemeinschaftliches Wohnen 

Deze vereniging is uitwisselingsforum, 
netwerk, lobbying groep en vraagbaak rond 
gemeenschappelijk wonen in Duitsland. 

Wohnprojekte Portal 

Informatieve site door de Stichting Trias, met een 
lijst van Duitse projecten.

Mietshäuser Syndikat 

Mietshäuser Syndikat, organisatie voor betaalbaar 
gemeenschappelijk wonen via een specifieke 
formule, met informatie en een lijst van hun 
projecten (webpagina’s in Duits, Engels en Frans).

Denemarken

boffaelleskab.dk

Deens platform voor cohousing met informatie, een 
zoekrsrubriek en een lijst van bestaande projecten.

Zweden

Kollektivhus nu  

Koepelorganisatie van gemeenschappelijk wonen in 
Zweden.

UK

UK Cohousing Network

Koepel, platform, netwerk voor cohousing in de UK

Diggers & Dreamers

https://www.diggersanddreamers.org.uk/

‘Diggers and Dreamers’ biedt informatie over 
collectieve woonvormen met ecologische, 
ideologische en woon-werk kenmerken

Community Led Homes

Dit is een platform voor bouwen en wonen in eigen 
beheer, hetgeen in het UK nog niet zo lang op 
gang is gekomen. Het gaat over individueel maar 
ook collectief bouwen en wonen in eigen beheer. 
De beweging wordt gedragen door 3 partners: 
‘Confederation of Co-operative housing’, ‘Locality’ 
(Netwerk lokale overheden), de ‘National Community 
Land Trust Network’ en ‘UK Cohousing Network’. 

Italië

Cohousing Italia 

Deze vereniging informeert, promoot en ondersteunt 
cohousing in Italië. 

USA

Cohousing US 

‘The Cohousing Association of the United States’ is 
een koepelorganisatie die de specifieke woonvorm 
van cohousing in de Verenigde Staten promoot. 
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Wereld

Foundation for intentional community (FIC) 

De ‘Foundation for intentional communitiy’ is 
een wereldwijd platform en netwerk. Zij levert 
informatie, educatie en publicaties rond alle types 
van gemeenschappelijk wonen. 

Global Ecovillage Network (GEN) 

Deze vereniging is het wereldwijde netwerk en 
platform van ecovillages en eco-gemeenschappen, 
en heeft 5 regionale afdelingen, namelijk in Europa 
(Gen-Europe), Oceanië&Azië, Noord-Amerika, 
Latijns-Amerika en Afrika.  

GEN Europe     

GEN-Europe coördineert de Europese tak van het 
Global Ecovillage Network (GEN), met per land nog 
eens lokale verenigingen. In ons land wordt dat 
Belgeco vzw. 

Nog meer landen

Australië 
Collaborative Housing Australia 

(web guide) 

ICSA - Intentional Communities of South 
Australia

Canada
Canadian Cohousing Network

(engels & frans)

Canadian Senior Cohousing Society 

Nieuw-Zeeland
Cohousing New Zealand 

Eco-village & Cohousing Association New 
Zealand

Ierland
Self Organised Architecture - SOA

Oostenrijk
Gemeinsam bauen und wohnen

Spanje
Cohousing Spain

Asociación Jubilares

(senior cohousing) 

Tsjechië
Czech cohousing
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1.7.4  Begeleiders voor  
            gemeenschappelijk wonen (GW)

Samenhuizen Wegwijzers    1.7.4
20-8-2021

zie ook : 

→ 1.7.5 Juridische en financiële adviseurs bij GW

→ 1.7.6 Professionelen rond site en bouw bij GW

Samenhuizen vzw begeleidt zelf geen start- en 
initiatiefgroepen procesmatig, d.w.z. van opstart tot 
realisatie van een project of tijdens de bewoning. 

Bij Samenhuizen vzw kan je wel terecht voor een 
eerste ‘exploratie’, een vrije gedachtewisseling 
over je plannen en (hopelijk) zoveel mogelijk 
richtinggevende antwoorden op je vragen. Kom je 
naar het kantoor in Schaarbeek (op afspraak), dan 
is dit gratis. Daarnaast bieden we ook vormingen 
aan rond specifieke thema’s die je vooruit kunnen 
helpen.

Voor een opgevolgde trajectbegeleiding of een 
begeleiding voor specifieke deelaspecten verwijzen 
wij door naar groepsbegeleiders. 

Er zijn professioneel gevormde begeleiders en 
vrijwillige of freelance ervaringsdeskundigen. Er 
zijn begeleiders die groepen van A tot Z coachen 
en er zijn er die gerichte ondersteuning bieden 
vanuit hun vakgebied of expertise. Afhankelijk van 
de aanwezige kennis, vaardigheden en tijd van de 
groepsleden kan deze begeleiding zeer uitgebreid 
zijn of eerder beperkt

Samenhuizen vzw vindt het belangrijk om een goede 
connectie te onderhouden met de groepsbegeleiders 
aangezien we als beweging dichtbij de praktijk van 
realisatie en functioneren van projecten willen staan. 
De groepsbegeleiders zijn hier een belangrijke 
schakel in. 

Welke begeleidingstaken
Begeleidingstaken kunnen zich op heel wat 
vlakken bevinden, ze zijn even divers als de 
woongemeenschappen zelf: groot/klein, bouwen/
verbouwen, huren/kopen, landelijk/stedelijk, ...

Bij grotere projecten gemeenschappelijk wonen waar 
(ver)bouwen aan te pas komt, kan je al spreken van 
een heuse onderneming. 

We onderscheiden taken die betrekking hebben op 
de groepsdynamiek, de groepsorganisatie en het 
ontwikkelingstraject van het project. Verder zijn er 
de financiële en juridische aspecten en het eventuele 
(ver)bouwproces. Dat alles moet verlopen in goede 
afstemming met de groep en met het oog op 
samenwerking met diverse externe partijen (zoals 

diverse andere professionals, lokale 
overheden, ...).  

Er kunnen overlappingen 
zijn tussen wat elk van deze 
begeleidingen inhoudt, somige 
begeleiders hebben ervaring 
met bvb. én organisatie én 
groepsdynamiek. 

Zelf doen?
Dan ga je ook nog moeten 
uitmaken welke aanvulling van 
buitenaf jouw specifiek project 
nodig heeft en waar je zelf kan 
voor instaan. Dat gaat niet enkel 
over aanwezige vaardighden in de 
groep maar voor sommige zaken 
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ook over de meerwaarde van een externe kijk of een 
neutrale positie. 

Soms weet je als groep duidelijk wat je nodig hebt, 
soms niet echt. In elk geval is het goed om bij 
aanvang met een begeleider kennis te maken en af 
te checken wat er best (eerst) wordt aangepakt en 
welke expertise je nodig hebt. 

Begeleiding bij het groepsproces, 
de groepsdynamiek 

Op een heel ander vlak ligt de mogelijke inbreng 
van een procesbegeleider. Deze helpt bij het goed 
functioneren van de groep als dynamisch geheel. 
Als je de communicatie tussen de mensen wil 
verbeteren met hulp van een externe tussenkomst, 
dan zoek je een groepsprocesbegeleider. 

Er zijn verschillende soorten groepsbegeleiders, 
naargelang de focus van expertise en naargelang 
aanpak en gebruikte methodes. Sommige leunen 
meer aan bij het bedrijfsleven, anderen bij 
hulpverlening en bij persoonlijke ontwikkeling van 

personen en groepen. Er is vaak overlapping met 
begeleiding voor interne organisatie. 

Taken van een groepsprocesbegeleider
Hieronder vind je enkele voorbeelden van 
opdrachten rond groepsdynamiek:

•  Afstemmen op elkaar (emotioneel en relationeel)

•  Omgaan met verschillen 

•  Herkennen en verbeteren van dynamiek van de 
groepsuitwisselingen

•  Communicatievaardigheden vergroten en 
bevorderen van goede onderlinge communicatie

•  Teamwerking bevorderen

•  Visie en doelstellingen helpen opstellen (charter) 

•  Creëren van groepsregels en afspraken in omgang 
met elkaar, met anderen 

•  Helpen tot besluiten komen

•  Helpen conflicten oplossen

    Cohousing La Grande Cense (LJ2009) begeleiding groepswerking
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Begeleiding bij groepsorganisatie

Advies en begeleiding kan geboden worden rond 
diverse aspecten van de interne organisatie, 
afhankelijk van de bekwaamheden, de noden en de 
fase van het project. 

[zie: 1.6.1 Hoe goed vergaderen, 1.6.2 Afspraken, 
groepsregels, besluitvorming en 1.6.3 Consensus]

Interne organisatie:
•  Verhelderen door de groep van visie, basispunten 
en doelstellingen 

•  Opzetten of verbeteren van de interne 
organisatiestructuur

•  Taakverdeling tussen de deelnemers

•  Opzetten van het formele interne communicatie-
systeem (en communicatie met erbuiten) 

•  Opzetten van werkgroepen 

•  Organisatie van de vergaderingen en 
verslaggeving

•  Verbeteren van vergadertechnieken (aanbrengen 
en oefenen)

•  Afspraken maken en methoden kiezen voor 
besluitvorming (bvb. consent)

•  Idem voor aanpak van conflicten 

•  Soorten leden, stadia van betrokkenheid

•  Selectiecriteria en -procedure voor onthaal van 
nieuwe leden

Elementen voorzien die nodig zijn voor de 
projectvoering:
•  Helpen opstellen van een haalbaarheidsstudie + 
risicofactoren

•  marktonderzoek en promotie

•  Keuze van ontwikkelingswijze (mate van 
zelfontwikkeling, van zelfbouw, van zelfbeheer bij 
bewoning)

•  Aanspreken en verbeteren van de bekwaamheden 
aanwezig in de bewonersgroep (organisatie, 
administratie, financieel beheer, boekhouding, 
groepsopbouw, ontwerp, bouw, …) 

•  Inschatten van taken en functies op te nemen 
door  externe professionals

•  Externe professionals helpen kiezen (architect, 
notaris, jurist, financieel adviseur, projectbegeleider, 
groepsbegeleider, …)

•  Een stappenplan uitstippelen en een tijdslijn 
opzetten 

•  In contact brengen en coördineren van de 
diverse partijen (eigenaar site, lokale overheid, 
professionelen, experten, financiers, etc. …)

•  Opzetten van interface tussen groep en 
bouwprofessionals (bouwteam)

•  Opzetten van externe communicatie (met 
gemeente, buren, geïnteresseerden, …) 

•  Bewaken van stappen en termijnen voor het 
project

Begeleiding bij de projectvoering 

Een projectleider staat in voor de opzet en opvolging 
van het ontwikkelingstraject. Deze kan worden 
geëngageerd bij projecten die een complex traject 
hebben of professionele inbreng voor vele aspecten. 

[zie: 2.2.3 Interne organisatie bij cohousing, en 
2.2.4 Ontwikkelingstraject bij cohousing]

Taken van een projectbegeleider
Deze kan bij het hele verloop van een project 
betrokken worden of aangesproken worden 
voor een deelaspect of een bepaalde fase. 
Daarbij zijn er groepen die hem/haar graag alle 
beslissingsbevoegdheid laten en andere die hun 
gemeenschap grotendeels zelf willen vorm geven. 

    Groepscoaching (blog voormalige Cohousing Kortrijk)



76

Samenhuizen Wegwijzers    1.7.4

De verstrekte adviezen, ondersteuning en 
begeleiding zijn o.a. de volgende:

•  helpen opstellen of uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie, en identificeren van 
risicofactoren (en mogelijke maatregelen)

•  helpen opstellen van missie en concrete 
doelstellingen (charter) 

•  een stappenplan met tijdslijn opzetten 

•  marktonderzoek, bekendmaking en werving van 
deelnemers

•  in contact brengen en coördineren van de diverse 
partijen (eigenaar van site, lokale overheid, diverse 
professionelen en experten, financiers, etc. …)

•  bewaken van stappen en termijnen voor het 
project in de realisatiefase. 

(–  planning en opvolging van een bouwfase vallen 
onder de taken van de architect) 

Een projectontwikkelaar heeft een andere positie 
dan een project begeleider. Een ontwikkelaar neemt 
behalve deze begeleidingstaken ook de financiële en 
juridische opvolging en het ontwerp- en bouwtraject 
op zich, heeft vaak de site in bezit en zorgt voor de 
nodige voorfinanciering. 

Dat is een zorg minder, maar de ‘prijs’ daarvoor 
bestaat niet alleen uit een financiële meerkost 
maar ook uit een verlies aan zelfbeschikking door 
de toekomstige bewoners. En je moet nog meer 
inboeten op het beheer van je woongemeenschap 
als het over een huurproject gaat. 

Wat kost het advies van een 
groepsbegeleider ?

Begeleider groepsdynamiek en/of 
organisatie
De tarieven kunnen erg uiteenlopen. Begeleiders die 
meer in de bedrijfswereld en bij openbare besturen 
actief zijn kosten doorgaans meer. Vaak worden 
wel 2 tarieven gehanteerd, 1 voor commerciële 
bedrijven, 1 voor non-profit. Er wordt per uur of 
per dagdeel of per begeleidingspakket gerekend. 
Afhankelijk van welke begeleider en wat er verwacht 
wordt kunnen de prijzen variëren van 75 tot 250 
Euro per uur (excl. vervoersonkosten) en soms 
meer. 

Begeleider project, traject
Je kan overeenkomen te betalen voor een vooraf 
afgesproken takenpakket (forfait of in verhouding 

tot de te verrichten werken) of aan een uurloon. De 
begeleiding kan in subpakketten worden opgedeeld 
die afzonderlijk bij de begeleider worden ‘besteld’ 
(vb.: ‘vinden van een site’ ; ‘haalbaarheidsstudie’ 
; ‘werven van deelnemers’ ; ‘assistentie van de 
bouwheer bij de bouw’ ; …) 

Wie zijn de begeleiders

Er zijn in ons land reeds een aantal begeleiders 
die zich specifiek toeleggen op gemeenschappelijk 
wonen. Ook bij hen zijn de expertise en de focus 
van hun aanbod uiteenlopend. Dat kan gaan van het 
coachen van de groep tot het begeleiden van het 
projecttraject. 

Bij Samenhuizen vzw kan je een lijst vinden van de 
ons bekende begeleiders GW. 

[Zie:https://www.samenhuizen.be/begeleiding ]

Afhankelijk van de beroepsdeskundigheid 
van de begeleider en de aanwezige kennis en 
vaardigheden in de groep moet er daarnaast in 
meer of mindere mate beroep gedaan worden op 
andere externe professionals. Dat gebeurt ten 
dele voor het functioneren van de groep en bij het 
ontwikkelingstraject van het project en voor de 
meeste taken bij een bouwfase.

Overige begeleiders en adviseurs

Behalve voor groepsbegeleiding en 
trajectbegeleiding kan het nuttig zijn (en soms 
onontbeerlijk) om je te laten bijstaan voor:  

- Juridische en financiële aspecten [ zie: 1.7.5 
Juridische en financiële adviseurs]

- Vinden van een site, ontwerp en (ver)bouwtraject 
[ zie: 1.7.6 Professionelen rond site en bouw]

    Cohousing Gecco (FB) visievorming groep
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zie ook : 

→ 1.7.4 Begeleiders voor gemeenschappelijk wonen (GW)

→ 1.7.6 Professionelen rond site en bouw bij GW

Juridische begeleiding 

Notaris 
Zowel voor kleinere samenwoningsvormen 
(woongroepen, huursituaties, …) als voor grote 
of complexe projecten (met eigen rechtsvorm, 
collectieve bouw, ondernemingsaspect, …) is een 
notaris de geschikte adviseur. Hij is een tot notaris 
gespecialiseerd jurist die als neutrale persoon 
optreedt, een onpartijdig raadsman die geacht wordt 
de belangen van alle betrokken partijen in het oog 
te houden. Hij giet afspraken in de juiste vorm en 
maakt ze ‘officieel’ naar de buitenwereld toe. 

De notaris kan de groep bijstaan bij het opstellen 
van onderlinge akkoorden tussen de bewoners 
(oprichting van verenigingsvormen) of akten (van 
aankoop, …), convenanten en samenwerking met 
derden (individuen, organisaties of instanties. Dit 
is belangrijk want degelijk opgestelde afspraken 
zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. 

Je kan vrij je notaris kiezen (als individu, en 
als je akkoord geraakt ook als groep). 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 
gecompliceerde of vernieuwende projecten. 

Diensten van de notaris
Hij kan je helpen om bij belangrijke gebeurtenissen 
overeenkomsten te sluiten die op een degelijk 
juridisch onderbouwde 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 structureren van verhoudingen tussen 
mensen (huwelijks- of samenlevingscontracten, 
echtscheiding door onderlinge toestemming) en 

met het uitwerken van samenwerkingsverbanden 
(verenigingen, vennootschappen...).

In al deze materies en ook andere kan hij je 
waardevol advies verstrekken.

Concreet kan een notaris voor een 
gemeenschappelijk wonen project: 

•  advies verlenen rond de keuze van de 
rechtsvorm(en) en de groep oriënteren naar 
een juridische vorm en structuur die het meest 
aangepast is je wensen en aan de situatie (VME, 
COOP, VZW,...), dit voor de verschillende fasen 
(aanloop, bouw, bewoning) en voor het wonen, 
eventueel voor andere functies in het project

•  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 en van het collectief ...

•  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 andere betrokken notarissen

Cohousing Stoer Huus - ondertekening van aankoopaktes
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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. Eerste of eenvoudige adviezen 
krijg je in veel gevallen kosteloos. 

Andere juristen 
Andere juristen met hun specifieke expertise kunnen 
huurcontracten op stellen of nalezen, contracten met 
bijvoorbeeld architecten en aannemers opstellen of 
als raadsman optreden voor advies, bemiddeling of 
verdediging in het geval van juridische geschillen. 

De tarieven voor andere juridische specialiteiten 
kunnen sterk uiteen lopen. 

Je kan (via Samenhuizen vzw) voorbeelden van 
aktes en contracten van bestaande projecten ter 
inspiratie. Het kan je al een eind op weg helpen. 

Financiële begeleiding 

Bij je bank (en bij de 
concurrenten) vind je alvast 
informatie rond leningen, 
beleggingsinstrumenten en 
desgevallend verzekeringen. 

Financieel adviseur
Voor projecten met een belangrijke financiële 
investering is het goed om in een vroege fase een 
financieel adviseur aan te spreken. De verschillende 
aspecten van financieel beheer verdienen zeker 
zorg en bijstand bij de opstart van grotere en meer 
complexe woonvormen. 

Zo is bvb. bij opstart van een cohousing project een 
financieel plan nodig om een juridische structuur 
op te zetten (zeker bij bedrijfsvormen), leningen 
te bekomen, investeerders aan te trekken (giften, 

leningen, aandelen), en - last but not least - zicht te 
krijgen en vat te houden op je ‘financiële koers’. 

Een financieel adviseur of bureau kan daarbij 
ondersteuning bieden. Er bestaan ook organisaties 
afgestemd op social profit (Febecoop, Hefboom, 
etc …). Zeker bij een meer complexe structuur is 
professioneel advies echt nodig. 

Tijdens de bewoningsfase kan volstaan om verder 
te werken met het opgestarte systeem en enkel 
wanneer nodig advies in te winnen.

Diensten van de financieel adviseur, de 
boekhouder
•  helpen uitdenken en opstellen van een financieel 
plan (prognose)

•  wijzen op opportuniteiten en risico’s 

•  zoeken van financieringsbronnen (voor leningen 
kan je informeren bij je bank en bij de concurrentie)

•  afsluiten van financieringen

•  adviseren over het financieel beleid, beleggingen, 
verzekeringen, … 

•  opvolgen van het financieel beheer tijdens 
de ontwikkelingsfase (en raadpleegbaar in de 
bewoningsfase)

•  inschatting en opvolging van de financiële 
aspecten rond bouw of verbouwing vallen onder de 
taken van de architect, zijn bevindingen worden 
natuurlijk opgenomen in het globaal financieel plan

Boekhouder
Bij kleine en eenvoudige woonvormen kan een 
bewoner met een heldere kijk en basiskennis 
huishoudbudget de zaak opvolgen. 

Maar zodra er consistente sommen circuleren of een 
rechtsvorm wordt opgericht, kan een boekhouder 
een grote hulp betekenen. Die gaat binnen de 
bestaande financiële planning (waarvoor een 
financieel adviseur voor zorgde) de rekeningen 
bijhouden volgens de regels van de kunst, financieel 
verslag en begroting opstellen, de regelgeving rond 
boekhouding opvolgen, etc. ... 

Wat kost het advies van een financieel 
adviseur, een boekhouder ?
De prijzen zijn zeer uiteenlopend en er worden door 
adviseurs soms verschillende tarieven gehanteerd 
voor profit of non-profit organisaties. Sommige 
kantoren of organisaties leggen zich specifiek toe op 
advies en begeleiding van non-profit. 

    De Tolhuizers (blog) bij de notaris
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zie ook : 

→ 1.7.4 Begeleidiers voor gemeenschappelijk wonen (GW) 

→ 1.7.5 Juridische en financiële adviseurs bij GW

Bij het vinden van een geschikte site en bij de (ver-)
bouwfase zijn verschillende professionals betrokken. 

Architect 

Afhankelijk van de aard van het project (omvang, 
cohousing of woongroep,…) kan de architect voor 
diverse opdrachten ingeschakeld worden, de 
erelonen variëren naargelang de opgenomen taken 
en met de aard van de werken. 

Een deskundige (ingenieur, architect, aannemer) 
kan worden aangeworven als ‘assistent van 
de bouwheer’ voor begeleiding van het (ver)
bouwtraject. 

Kiezen van een architect:
Om een keuze te maken van de architect voor je 
project, zijn volgende elementen van belang:

•  Wat heeft hij al bewezen (projecten, foto’s, 
plannen, bezoek, feedback van vroegere klanten)

•  Welke expertise heeft hij rond gemeenschappelijk 
wonen, speciaal m.b.t. cohousing, expertise met 
grotere projecten, met eventuele ecologische eisen 

•  Hoe is het persoonlijk contact, werkt hij met een 
architectencollectief of inzetbaarheid van assistent 

of collega zodat de groepsleden verschillende 
communicatiestijlen vinden

•  Welke bekwaamheid om met een collectieve 
opdrachtgever te communiceren en te werken en om 
de wensen van de groep te vertolken in een plan

•  Welke bekwaamheid om met lokale overheden om 
te gaan en cohousing te realiseren door het creatief 
interpreteren van voorschriften 

•  Is er een evenwichtige combinatie van technische, 
functionele en esthetische kennis (de stijl), talent 
voor  coördinatie van diverse betrokkenen 

•  Kan hij voorschriften creatief benutten in functie 
van een gemeenschappelijk wonen project. 

Eigen aan een project gemeenschappelijk wonen 
en belangrijk voor het ontwerp zijn het gezamenlijk 
gebruik van ruimtes en voorzieningen, de fysieke 
nabijheid van de units, de intensievere sociale 
contacten en de inbreng van de groep in het 
ontwerp van het geheel. 

[zie ook: 2.4.4 Ontwerp van een cohousing, 2.4.5 
Architectuur in functie van cohousing]

    Bijshuis, samenwoenen met zorg (web) terreinbezoek

    De Living Gent (Symbiosis) maquette 
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Taken van een architect 
Site: 

•  advies en hulp bij het zoeken en evalueren 
van een site, bij extra onderzoeken (opmeting, 
stabiliteit, vervuiling, …)

•  architecturale haalbaarheidsstudie

Ontwerp: 

•  begeleiden bij het opstellen van het programma 
van eisen (realistische wensen van de bewoners)

•  benaderende kostenraming 

•  begeleiden van het groepsgewijs ontwerpen (voor 
siteplan, gemeenschappelijke delen en tot op zekere 
hoogte de privé-woonsten)

•  uitwerken van een ruimtelijk ontwerp: schetsen, 
voorontwerp, evt. maquette, definitief ontwerp

•  technische adviezen rond elektriciteit, water, 
verwarming, isolatie,…. 

Bouw of verbouwing: 

•  hulp bij het indienen van de aanvraag 
tot het stedenbouwkundig attest en/of de 
stedenbouwkundige vergunning

•  informatie over bestaande subsidies, over andere 
administratieve stappen

•  opstellen van meetstaten en lastenboek 

(technische gedetailleerde omschrijving)

•  advies bij het bestuderen van de offertes door 
aannemers en andere vakmensen, en hun selectie

•  gedetailleerde kostenraming 

•  begeleiden en eventueel vertegenwoordigen van 
de groep in het bouwteam

•  werfopvolging: bewaking van de kwaliteit van de 
technische uitvoering, de bouwkosten, de termijnen

•  advies bij de oplevering van de werken

Prijs van de architect:
Een architect werkt met een ereloon, dat in 
verhouding staat tot de grootte van het project 
(bvb per m²) de aard van de op te nemen 
taken, de complexiteit en (on)voorspelbaarheid 
van de werken. De tarieven liggen niet vast, 
kunnen dus verschillen per architect en zijn soms 
onderhandelbaar. Er kan 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. Betaling gebeurt meestal in schijven 
na afwerking van afgesproken fasen. 

Architect en tegelijk lid van de groep ? 
Het gebeurt dat de groep de opdracht (of een 
deel ervan) toevertrouwt aan een (toekomstige) 
medebewoner. Dit is echter af te raden omdat deze 
persoon dan in een dubbele positie zou staan en 
bovendien in een uitzonderingspositie t.o.v. van 
zijn groepsgenoten. Bij moeilijkheden tijdens het 
traject kan hem verweten worden dat hij tekort is 
geschoten of zijn ideeën te veel heeft opgedrongen 
of bij ernstig (zelfs gerechtelijk) conflict zit hij in 
de positie van eiser en beklaagde. Dit advies geldt 
trouwens ook voor andere beroepsgroepen.

[zie ook over architect: 

2.4.4 ontwerp van een cohousing, 

2.4.5 architectuur in functie van cohousing, 

2.4.6 bouwen en verbouwen bij cohousing]
    Abbeyfield De Notenkraker Leuven (web) werfbezoek

    Cohousing De Sijs (web) overleg met architect
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Makelaar

Vanaf de eerste stappen kan een vastgoed makelaar 
helpen bij het vinden van een site of gebouw, voor 
het inschatten van de waarde van een vastgoed, 
of bij de onderhandelingen met de eigenaar (naast 
andere opdrachten buiten deze context, zoals bvb. 
zoeken van kandidaat bewoners, …). 

Projectontwikkelaar

De concurrentie op de private vastgoedmarkt voor 
het verwerven van een site en het ontwikkelen van 
een project is groot waardoor de initiatiefnemers 
van ‘groepswonen’ vaak in de kou blijven staan. 
Men zou kunnen overwegen een coalitie aan te 
gaan met een projectontwikkelaar of beroep doen 
op hun assistentie in grotere woonprojecten... In 
een dergelijke samenwerking is het zaak om zoveel 
mogelijk zeggenschap uit de brand te slepen.

Private initiatieven - gemeenschappelijk wonen 
georganiseerd door een groep burgers -  kunnen 
niet terugvallen op reservekapitaal om de opstart 
van hun project te financieren. 

Zij kunnen ook  geen aanspraak maken op publieke 
financiële middelen waardoor lage inkomens 
vaak uit de boot vallen. Het inschakelen van een 
projectontwikkelaar of een sociale woonactor 
die investeert in bescheiden koopwoningen of in 
huurwoningen zou een uitkomst kunnen bieden. 

Deze bouwactoren hebben vaak een grote 

expertise die  nuttig is voor initiatiefnemers van 
samenhuizen projecten. Voorwaarde is wel dat de 
ontwikkelaar zich inleeft in het gedachtegoed, geen 
te hoge winsten najaagt en dat er een efficiënte 
en transparante samenwerking mogelijk is met de 
groep van toekomstige bewoners. 

Voor- en nadelen op een rijtje
•  Een projectontwikkelaar kan op de vastgoedmarkt 
krachtiger optreden dan een groep (toekomstige) 
cohousers en dus gemakkelijker een site verwerven 
en een project ontwikkelen. 

•  Hij beschikt doorgaans over voldoende kapitaal 
om de voorfinanciering te verzorgen van een project. 
Dit in tegenstelling tot een burger initiatiefgroep. 

•  De ontwikkelaars hebben expertise rond diverse 
aspecten van projectvoering (coördinatie, juridische, 
financiële, architecturale en technische aspecten).

•  Een projectontwikkelaar brengt een financiële 
meerkost met zich mee, wel tot 30% (of meer) van 
de totale kost van een ontwikkeling. Dit legt een 
extra druk op de wens tot inkomensdiversiteit van 
de bewoners en op de kwaliteit van de bouw. 

•  Projectontwikkelaars zijn weinig bekend met de 
principes en vereisten van cohousing en moeten zich 
informeren en inleven in het gedachtegoed. 

•  Met een projectontwikkelaar moet een efficiënte 
en transparante samenwerking met de groep 
bedongen worden, met zo groot mogelijke 
zeggenschap op ontwerp, werving van deelnemers 
en dagelijks beheer. 
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zie ook : 

→ 2.8.0 Aandachts- en knelpunten bij cohousing  

→ 3.8.1 Inschrijving in het bevolkingsregister bij huisdelen (HD)

→ 3.8.2  Vervangingsinkomens, sociale en fiscale aspecten (HD)

→ 3.8.3  Gedeelde voorzieningen (nutsvoorzieningen e.d.) (HD)

Alleen maar voordelen, dat bestaat natuurlijk 
niet, er zijn bij gemeenschappelijk wonen ook 
aandachtspunten en zelfs knelpunten . 

De verschillende types van gemeenschappelijk 
wonen (huisdelen, cohousing, …) kennen elk hun 
specifieke aandachtspunten en knelpunten. 
Daarom wordt dit onderwerp verder uitgewerkt 
rond cohousing in 2.8.0 knelpunten,
en rond huisdelen in 3 fiches: 
3.8.1bevolkingsregister,  
3.8.2 Vervangingsinkomens, fiscaliteit  
en 3.8.3 nutsvoorzieneningen e.d. 

Belangrijkste punten

Regelgeving ontbreekt 
Het grootste probleem is het feit dat er tot nu toe 
nauwelijks wetgeving is waarop gemeenschappelijk 
wonen zich kan beroepen. De definitief van 
gemeenschappelijk wonen is sinds 2019 opgenomen 
in de Vlaamse Wooncode. Maar dat is nog maar 
een begin, er is in de concrete toepassing nog veel 
onduidelijkheid en onzekerheid m.b.t. diverse wet- 
en regelgeving en er is op dat vlak nog werk aan de 
winkel. Voorlopig kunnen projecten verder met de 

    

    Samenhuizen rondetafels en lobbying rond knelpunten 
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bestaande, maar niet echt passende, regelgeving en 
à la carte oplossingen die hier en 
daar mogelijk gemaakt worden. 

Betaalbaarheid
Daarnaast is voorlopig de drempel 
naar samen huizen voor mensen 
met een bescheiden inkomen  
vaak nog (te) hoog. Dit geldt 
in het bijzonder voor cohousing 
en aanverwante vormen, waar 
meestal nog moet gewerkt worden 
met eigendomsformule omwille van 
de noodzakelijke prefinanciering 
door de initiatiefnemers en de nog 
te weinig bekende alternatieve  
formules 

[zie over cohousing: 2.5.1 juridische structuur 
bij aanloop, 2.5.2 gebruiksrecht van bewoner, en 
2.5.3 rechtsvormen bij bewoning]. Er bestaan 
onvoldoende huurmogelijkheden binnen bestaande 
en nieuwe cohousingprojecten. 

Voor huisdelen (woongroepen, onder één dak) 
geldt deze drempel minder. Maar ook daar is 
er een probleem rond het soaciaal statuut van 
samenwoners [-> zie verderop in deze tekst].

De mogelijkheden om binnen de sociale huisvesting 
ook cohousing of andere vormen van samen huizen 
te organiseren zijn nog schaars, terwijl dit in 
sommige andere ons omringende landen een hoge 
vlucht neemt. In Vlaanderen zijn naar aanleiding 
van de ‘Proefomgeving experimentele woonvormen’ 
enkele sociale huisvestingsmaatschappijen aan de 
slag gegaan met het thema. [zie: 1.7.2 Sociale 
huisvesting en gemeenschappelijk wonen]

Wat er zoal kan gedaan worden om 
gemeenschappelijk wonen meer toegankelijk 
te maken voor mensen met bescheiden of lage 
inkomens vind je in  4.5.2 Hoe GW betaalbaar 
maken .

Sociaal statuut
Voor wat het sociaal statuut betreft zijn er bij de 
types cohousing en co-wonen projecten weinig tot 
geen problemen, gezien er uitgegaan wordt van 
zelfstandig functioneren units gecombineerd met 
gedeelde voorzieningen in een groter geheel. 

Maar bij gemeenschapshuizen en woongroepen 
ligt dit helemaal anders. In deze situaties kunnen 
er voor sommige uitkeringsgerechtigden ernstige 

financiële gevolgen ontstaan. De bewoners leven 
hier effectief onder één dak en 
delen in min of meerdere mate 
ruimtes en voorzieningen. Daardoor 
riskeren ze aanzien te worden als 
‘samenwonenden’ of ‘gezin’, ook 
als dit niet overeenstemt met de 
dagelijkse realiteit. Zo kunnen zij 
hun uitkering zien verminderen of 
wegvallen. 

Deze problemen kunnen zich 
voordoen bij werkloosheid, leefloon, 
ziekte en invaliditeit. 

Ook dit onderdeel wordt onder 
huisdelen verder uitgewerkt omdat 
die categorie vooral moeilijkheden 

ondervindt m.b.t. het sociaal statuut. Zie 3.8.2 
Vervangingsinkomens, sociale en fiscale aspecten bij 
huisdelen

Een interessante studie 

Uit een enquête bij Franse woongemeenschappen 
door Anais Trideau bleek dat deze het vaakst 
problemen ondervonden rond: 

•  financiering van het project, kostenbeheersing 
en het omgaan met uiteenlopende individuele 
draagkracht (69%)

•  het vinden van een site en onaangepaste 
reglementering rond bouwen en bewonen met 
een groep (52%)

•  groepsorganisatie (turn-over, interne afspraken, 
verhouding t.o.v. professionals, toewijzing van 
sociale woonsten), gebrek aan vaardigheden over 
groepswerking, omgaan met verschillen  (50%)

Daarna volgden knelpunten rond het beheer in de 
bewoningsfase zoals de organisatie van het dagelijks 
samenwonen en van in- en uitstroom van bewoners 
(43%) 

en rond de juridische structuren, zoals organiseren 
van antispeculatieregels, grond voor het regelen 
van in- en uitstroom en de complexiteit van de op te 
zetten en te beheren juridische structuur (40%)

De meeste problemen traden op in de 
realisatiefase van de projecten. 

(zie: ‘L’habitat groupé participatif ou comment vivre 
ensemble, chacun chez soi, une démarche difficile 
à concrétiser ?’, Anais Trideau, 2014, masterthesis 
Geografie en Stedenbouw, knelpunten blz.38-59, en 
oplossingssporen – uiteraard geënt op de situatie in 
Frankrijk – blz. 60-88) 


