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3.1.2  Wat is huisdelen (of woongroep 
           of gemeenschapshuis)?

Samenhuizen Wegwijzers    3.1.2
2-2-2022

zie ook : 

→ 1.2.1 Wat is wel en wat is niet gemeenschappelijk wonen (GW)

→ 1.2.2 Types gemeenschappelijk wonen

In elke vorm van gemeenschappelijk (GW, of 
Samenhuizen) wonen kiezen mensen er vrijwillig 
voor om een woonst of een site te delen, in die 
zin dat privé woonruimte gecombineerd wordt 
met al dan niet uitgebreide gemeenschappelijke 
voorzieningen, binnen en/of buiten. 

We onderscheiden 3 hoofdcategorieën, cohousing, 
co-wonen en huisdelen. (zie 1.2.1 Wat is GW en 
1.2.2 types GW) De bewoners in huisdelen leven 
onder één dak en delen meer woonruimte en 
functies dan in een cohousing project en veel meer 
dan in co-wonen. 

Wat is huisdelen

Als je met meerdere mensen een woning deelt, dan 
spreken we van ‘huisdelen’. Soms wordt de term 
‘woningdelen’ gebruikt of spreekt men van ‘wonen 
onder 1 dak’. 

Studenten en jonge werkenden kennen deze formule 
van samenwonen maar al te goed: 

‘gemeenschapshuizen’ herbergen al decennia 
lang de jongere leeftijdscategorie waar men 
privé slaapkamers combineert met gedeelde 
functies voor keuken en sanitair. Meestal hebben 
gemeenschapshuizen een meer tijdelijk karakter. Na 
de studententijd kiezen jonge mensen doorgaans 
opnieuw voor het individueel wonen. Maar er zijn 
steeds meer uitzonderingen. 

Een ‘woongroep’ is zoals een gemeenschapshuis 
maar met een meer blijvend karakter. De bewoners 
zijn iets ouder, gaan uit werken en kiezen er 
voor om een huis te delen waarin ze een privé 

woongroep vooruit, Gent (SH2022)
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slaapkamer (vaak annex zithoek, wasgelegenheid, 
...) combineren met een gemeenschappelijke 
keuken, sanitair, buitenruimte,... 

Waarom huisdelen

Net zoals voor andere vormen van 
gemeenschappelijk wonen kiezen mensen voor 
huisdelen omwille van 

de gezelligheid en de samenhorigheid, voor het 
contact, de solidariteit en de steun die je in deze 
woonvormen zo gemakkelijk kan vinden. Ook 
motivaties van ecologische, spirituele of ideologische 
aard worden soms aangehaald (zie ook 1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3 en 1.3.4 Meerwaarden van gemeenschappelijk 
wonen’). 

Voor een deel van de belangstellenden spelen 
praktische of economische redenen een rol, maar 
gemeenschappelijk wonen is in de eerste plaats 
een positieve en bewuste keuze om anders te gaan 
wonen en meer verbondenheid te realiseren in het 
dagelijks leven. 

Demografische toekomstvoorspellingen tonen 
bovendien steeds meer alleenstaande volwassenen 
met of zonder kinderen, senioren die steeds ouder 
worden, meer mensen die er bewust voor kiezen 
om alleen door het leven te gaan, ... een populatie 
die interesse heeft voor een sociale woonomgeving 
net omwille van de sociale interactie maar ook 
omwille van de mogelijke spontane wederzijdse 
ondersteuning.

Kenmerken

Kenmerkend voor huisdelen is dat  samenwonenden 
als een groot huishouden samen leven. Elk beschikt 
privé over een kamer, soms een kamer met 
salonnetje of zelfs een studiootje met keukenhoek. 

De gedeelde ruimtes bestaan dan uit een 
gemeenschappelijke living (eetkamer, salon), 
keuken. Badkamer en WC kunnen wel of niet 
gedeeld worden. 

De best bekende vorm van huisdelen is dus het 
studentenkot. Een deel van de jongvolwassenen, 
die met het samenwonen als studenten goede 
ervaringen hebben opgedaan, zetten deze woonvorm 
voort op een meer langdurende wijze en vormen een 
woongroep van jonge werkenden (of gemengd met 
werkenden en studenten). 

Tegenwoordig zie je meer en meer senioren en ook 
volwassenen die deze woonvorm aannemen. 

Daarnaast zijn er de leefgemeenschappen met 
dichte betrokkenheid en waarbij de verbondenheid 
meestal bestaat uit een gedeelde spiritueel of 
maatschappelijk ideologisch thema.  

Schaal

Een goed werkend groepje huisdelers bestaat uit 
3 tot 8 bewoners. In leefgemeenschappen kan dit 
aantal wel groter zijn, tot tientallen bewoners. 

Er bestaan vormen van huisdelen met meerdere 
woongroepen die dan bvb. naast de gedeelde 
leefruimte voor de kleine groep een grotere eetzaal 
of een werkruimte met het gehele project delen. 
In sommige gevallen kan dat een onderneming 
zijn, zoals een productieatelier, agrarisch bedrijf, 
theaterzaal, ...

Wie doet er zoal aan huisdelen

Jongeren, jongvolwassenen 
Een deel van de jongeren blijven, na de 
studententijd waar ze meestal kennis 
maakten met het “kotleven”, nog een tijdje 
in gemeenschapshuizen wonen. Ze hebben er 
een eigen slaapkamer en delen verder zo goed 
als alle andere functies: keuken, sanitair, tuin, 
fietsenstalling, zithoek, ... 

Jongeren en jongvolwassenen doen dit meestal 
vanuit economische overwegingen: samen een huis 
huren is goedkoper. En zo kunnen ze, in overgang 
naar een andere woonsituatie, sparen. 

Er zijn echter veel jongvolwassenen die bewust 
kiezen voor deze manier van samen wonen, niet 
om louter financiële redenen maar omwille van het 
gezelschap, het delen, het solidair samenwonen, 
Deze jongvolwassenen schakelen dan eventueel over 

op kot (21bis)
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naar het samenwonen in 
een woongroep, wat een 
meer duurzame vorm 
(langere termijn) van een 
gemeenschapshuis is: het 
engagement is niet meer 
schooljaar-gebonden 
en dikwijls zijn de privé 
ruimtes iets uitgebreider.

Senioren, medioren 
Een tweede categorie 
mensen die een 
uitgesproken interesse 
heeft in woongroepen 
zijn de, meestal 
alleenstaande, medioren 
(vanaf ongeveer 50 jaar) 
en senioren. Ook voor hen 
kunnen zowel financieel-
economische als sociale motieven een rol spelen in 
de keuze voor een woongroep. 

In een woongroep kunnen senioren langer 
zelfstandig wonen omdat er zich spontane 
mantelzorg ontwikkelt. Huisgenoten staan elkaar 
bij wanneer iemand door ziekte of een ingreep 
tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Ook het 
dagelijkse leven wordt samen georganiseerd: koken, 
activiteiten, werken in de tuin, …

Kwetsbare mensen 
Traditioneel zijn er verschillende woonvormen 
voor/van/met kwetsbare mensen die als huisdelen 
(woongroep) georganiseerd zijn. Dat kan gaan 
over mensen met een beperking, vluchtelingen, 
ex-psychiatrische patiënten, daklozen, ex-
gedetineerden, enz. … 

In lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen 
inspireren de nieuw startende projecten met deze 
doelgroepen zich op modellen van het hedendaags 
gemeenschappelijk wonen en vice versa. Ook reeds 
langer bestaande initiatieven introduceren in hun 
werking elementen van GW, zoals o.a. een grote(re) 
mate van zelforganisatie tot en met zelfbeheer, of op 
zijn minst participatie voor de beslissingen rond het 
dagelijks leven. Projecten van inclusief wonen (niet 
enkel de doelgroep) maken ook meer opgang. 

En dan zijn er ook nog … 
Voor alleenstaande ouders, bewust alleenstaande 
mensen, ... is de omkadering van een woongroep 
een extra ondersteuning in het dagelijks leven. Ze 
vinden er sociale contacten, een klankbord, hulp, 
kinderopvang wanneer nodig, … 

En zoals eerder gezegd, kiezen enkele woongroepen 
voor een specifiek thema. Zo heb je spirituele 
groepen, agrarische woonwerkgroepen, sociaal 
geëngageerde groepen, kunstenaarscollectieven, en 
nog veel meer … 

Huisdelen samengevat:

Gemeenschapshuis : 
Een huis gedeeld door studenten of soms werkende 
jongvolwassenen. Privé is er meestal een (slaap)
kamer, de rest is gemeenschappelijk. Heeft meestal 
een tijdelijk karakter of kent een snelle wissel 
van bewoners en komt vooral voor in grotere 
(universiteits-)steden. 

Woongroep : 
gelijkend op een gemeenschapshuis, hoewel er soms 
wat meer privé-ruimte is. De bewoners engageren 
zich meestal voor een langere periode dan in de  
studentengemeenschapshuizen, meestal zijn de 
bewoners jongvolwassenen of volwassenen, ook wel 
senioren, of een mix. Deze vorm vind je meestal in 
en rond steden.

Leefgemeenschap : 
gemeenschappen met een langdurend karakter en 
een hoge graad van gemeenschappelijkheid. Er is 
meestal een ideologische factor die de bewoners 
bindt: religie, ecologie en/of solidariteit bijvoorbeeld. 
Doordat er meer activiteiten gezamenlijk 
georganiseerd worden moet er ook meer onderling 
overleg gebeuren tussen de bewoners.

Senioren Thuis, Borgerhout (De Ideale Woning - Woonwoord)
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3.2.1  Doelen en motieven bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.2.1
2-2-2022

zie ook : 

→ 1.3.1 Praktische meerwaarde gemeenschappelijk wonen (GW) 

→ 1.3.2 Sociale meerwaarde van gemeenschappelijk wonen (GW)

→ 1.3.3 Financiële en economische meerwaarde van GW

→ 1.3.4. Duurzaamheid en ecologische meerwaarde van GW

Waarom zou je met meerdere mensen die je min of 
meer kent gaan samenwonen onder één dak ? Er 
zijn nogal wat praktische, sociale, economische en 
ecologische motieven die mensen ertoe brengen om 
te gaan samenhuizen. 

Een overzicht: 

praktische voordelen 
(zie: 1.3.1 Praktische meerwaarden van gemeen-
schappelijk wonen) 

Gemeenschappelijke maaltijden 

Samen eten betekent een grote tijdswinst. Je moet 
minder vaak koken als je een beurtrol instelt. De 
tijdswinst die hierdoor ontstaat kan iedereen zich 
levendig inbeelden, vooral voor tweeverdieners, 
kinderrijke gezinnen en eenoudergezinnen is dit erg 
welkom. 

Kinderopvang 

is veel gemakkelijker te regelen bij samenhuizers. 
Meestal is er wel een buur bereid om even op de 

kinderen te passen. Voor een boodschap kan je 
de kinderen zonder problemen achterlaten in het 
gemeenschappelijke deel of bij grotere projecten op 
een speelpleintje waar een buur een oogje in het 
zeil houdt. De babyfoon bij de buren achterlaten is 
ook een simpele oplossing, bovendien vertrouw je je 
kind met een geruster gevoel toe aan mensen die je 
heel goed kent. 

Kindercrèches kunnen gemakkelijk georganiseerd 
worden, aangezien meerdere kinderen aanwezig zijn 
in de buurt. De bewoners kunnen hiervoor beroep 
doen op externen. Een groot samenhuizingsproject 
kan in de gemeenschappelijke ruimtes kinderopvang 
en crèches voorzien. De druk van kinderen komt bij 
samenhuizen in mindere mate bij de ouders alleen 
te liggen.

Infrastructuur en middelen delen.   

Een aantal projecten voorzien een 
gemeenschappelijke (soms professionele) 
keuken met ruimte voor familiefeesten e.d. 
Een gemeenschappelijke wasruimte, tuinhuis, 
speelkamer e.d.m. kan worden georganiseerd. In 

een werkplaats bewaart men de gezamenlijk 
aangekochte toestellen. Er zijn allerhande 
opportuniteiten voor het delen van anders 
doorgaans betalende voorzieningen. 

Bijzondere verwenning 

Duurdere artikelen worden samen betaalbaar 
en worden intensiever benut. De aankoop 
van een boot, een vakantieverblijf, een 
biljarttafel, een zwembad, een tennisplein, een 
klimpark voor de kinderen, ... Het zijn zaken 
waar veel mensen van dromen, maar die 
voor individuele gezinnen vaak een te grote 
investering vragen. In gemeenschappelijk 
wonen spannen de bewoners (of een deel 
ervan) vaak samen voor dergelijke aankopen. 

Cohousing Ter Beemt, Zingem-Kruisem (De Standaard 2019)



6

Samenhuizen Wegwijzers    3.2.1

sociale motieven
(zie: 1.3.2 Sociale en maatschappelijke 
meerwaarden van gemeenschappelijk 
wonen) 

Antwoord op de individualisering
Het ontwerp van samenhuizingsprojecten 
moet spontane ontmoetingen bevorderten 
en het benutten van de gemeenschappelijke 
voorzieningen stimuleren. 

Tegelijk steunt het ook respect voor de 
individuele privacy. Precies daarom kan 
samenhuizen een duurzaam antwoord 
bieden op de sociale problemen van de 
hedendaagse huisvesting. Je vindt er de samenhang 
en de ‘band tussen dorpsbewoners’ terug. 
Solidariteit, samenwerking en steun ontwikkelen zich 
gemakkelijker wanneer je dagelijks met elkaar leeft.

Sociale samenhang 
Als je project mensen bevat van verschillende 
leeftijden, met diverse achtergronden en 
professionele activiteiten bouw je een stevig 
en divers weefsel. Door elkaar te ontmoeten 
en het samenwonen samen te beheren gaan al 
deze mensen op natuurlijke wijze met elkaar 
om. Voorts vinden kinderen veel gemakkelijker 
speelkameraadjes, en net zoals de volwassenen 
leren ze heel veel van meerdere medebewoners.

Kennis en vaardigheden
De bewoners hebben diverse beroepen en hobby’s 
en bezitten verschillende talenten. Samen huizen 
biedt een omgeving waar deze kennis, vaardigheden 
en expertise spontaan worden uitgewisseld. 

Betrokkenheid met de buitenwereld. 
Hoewel het gevaar schijnbaar bestaat dat 
samenhuizende groepen een wereldje op zichzelf 
gaan vormen, blijkt het omgekeerde waar. Vaak 
betekenen samenhuizers een stimulus voor extra 
activiteiten in het gebouw of in de buurt. De 
gemeenschappelijke ruimte kan daarbij gebruikt 
worden als clubhuis of ontmoetingshuis voor bvb 
een kaartavond, muziekgroep, een filmclub, enz. 

Respect voor gedeelde voorzieningen
Doorheen het gezamenlijke beheer van 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals de keuken, 
eventueel een hobbykamer, de tuin, ... leren 
de bewoners respect opbrengen voor publieke 
voorzieningen. Samenhuizers behoren in de regel tot 
de meer bewuste burgers. 

Verandering van prioriteiten 

Het contact met andere medebewoners kan leiden 

tot een ommekeer in de prioriteiten die een mens 
zich stelt. Hoewel het individu tot zijn recht kan 
komen in een samenhuizingsproject, wordt evenveel 
belang gehecht aan de groep. Dit kan leiden tot 
een toegenomen aandacht voor het welvaren 
van anderen waarmee men zich dicht of van ver 
verbonden voelt. 

Democratie van binnenuit

De leden staan in voor de financiering en het 
management van het project en gaan hierbij 
democratisch te werk, het liefst via consensus. 
Het aanleren van vergadermethoden en 
overlegtechnieken creëert het fundament voor wat 
democratie betekent. 

Zelfontwikkeling
Via participatie, diverse verantwoordelijkheden en 
leidersrollen in een samenhuizingsproject kunnen 
individuen zichzelf ontwikkelen en realiseren. Ook 
kinderen kunnen hierdoor reeds vroeg een stevig 
zelfbewustzijn ontwikkelen en beter leren met 
anderen rekening te houden.

Veiligheid
Het veiligheidsgevoel hangt veel meer af van 
het kennen van zijn buren, dan van sloten en 
muren. Samenhuizing kan een veiligheid en een 
veiligheidssgevoel terugbrengen dat vroeger in de 
kleinere dorpen bestond. 

Minder druk op de partnerrelatie. 
De groep biedt een sociaal opvangnet voor 
spanningen in een relatie. Ook praktische 
oplossingen verlagen de druk op een huwelijk. 

Ouder worden 
kan perfect in een samenhuizingsproject. Door het 
sociaal weefsel kunnen mensen langer in hun eigen 
woning blijven. In plaats van afgesloten te zitten in 
afgelegen instituten, kunnen mensen ouder worden 
te midden van een levendige buurt en gemeenschap. 

Villa De Proost, Aarschot (FB 2020)
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economische motieven 
(zie: 1.3.3 Financiële en economische meerwaarde 
van gemeenschappelijk wonen) 

Zelfontwikkeling
Bij grotere projecten worden de kosten van een 
externe projectontwikkelaar uitgespaard. De 
toekomstige bewoners zelf werken het project en 
het concept uit. Ook het werven van nieuwe leden 
gebeurt door de initiatiefnemers zelf, hierdoor de 
marketingkost reducerend. 

Investeren in ecologie
Bij projecten in eigendom zullen de kopers die goed 
ingelicht zijn over kosten en mogelijke besparingen 
gemakkelijker kiezen voor ecologische en duurzame 
oplossingen (bvb. efficiënte energie) met een hogere 
investering bij de start. 

Compacter wonen 
De beschikking over gedeelde ruimtes, zoals 
gastenkamers, speeltuin voor kinderen, 
vergaderruimte, sportveld, ... kan de nood aan 
grotere individuele woningen verminderen. Vooral 
het niet afscheiden van de tuinen zorgt voor een 
veel efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. 

Gedeelde materialen en toestellen
De toegang tot gedeelde voorzieningen vermindert 
de nood aan materieel bezit zonder afbreuk te doen 

aan de kwaliteit van het leven. Het ligt in de natuur 
van samenhuizen om structuren te voorzien voor 
het delen van computers, printers, fax machines, 
camping materiaal, sportmateriaal, werktuigen, 
grasmachines, ... In diverse samenhuizingsprojecten 
gaan groepjes van mensen nog verder en kopen 
samen een een wagen of een busje aan. of zelfs een 
boot of een vakantiehuis. 

Ook hergebruik van kleiner gerief 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 in hun woongemeenschap 
een heus ‘tweedehandswinkeltje’.

Co-working
Het thuiswerken vermindert de noodzaak van 
verplaatsingen. Sociale isolatie – een argument 
dat vaak gebruikt wordt tegen thuiswerk – is niet 
van toepassing voor samenhuizingsprojecten. In 
buitenlandse projecten wordt meer en meer wat 
‘kantoorruimte’ voorzien. 

Investeringswaarde
In buitenlandse projecten gemeenschappelijk 
wonen leert de markt dat individuele woonruimte 
in eigendom een uitstekende herverkoopwaarde 
bezit. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor 
de toegevoegde levenskwaliteit en de voordelen van 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

Samenhuizen Cellebroers, Brussel (Patrick De Ceuster - SH fotoboek)
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Burgerschap
Transparantie en volledige informatie maken 
integraal deel uit van een samenhuizingstraject. 
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 het burgerschap en maakt dat in geval 
van conflicten de kans op rechtszaken verkleint. 
Door het participeren aan gezamenlijke maaltijden, 
kan de kost per maaltijd dalen. Door gezamenlijk 
Ingrediënten in te kopen ontstaan immers 
schaalvoordelen. Eventueel kunnen ook andere 
goederen gezamenlijk worden aangekocht.

ecologische meerwaarde   
(zie: 1.3.4 Duurzaamheid en ecologische meer-
waarden van gemeenschappelijk wonen) 

Elkaar stimuleren 
Sociale interactie stimuleert milieuvriendelijk gedrag. 
Onderzoek heeft aangetoond dat wederzijdse 
beïnvloeding, uitwisseling, samenwerking en 
ondersteuning leiden tot meer milieuvriendelijk 
gedrag in samenwonende groepen. 

Ruimtegebruik
Efficiënter gebruik van de ruimte. Samenhuizen 
biedt de mogelijkheid om woonsten dichter op elkaar 
te plaatsen, zonder daarbij toegevingen te doen op 
het vlak van open ruimte. Groepen kunnen ervoor 
zorgen op wandelafstand van openbaar vervoer en 
andere openbare diensten te liggen. 

Mobiliteit
Alternatieve transportmogelijkheden. Dankzij een 
ruime opslagruimte voor fietsen en mogelijkheden 

tot carpooling en car sharing, vertonen 
samenhuizers een verminderd gebruik van de 
wagen. 

Natuur en moestuin
Eigen groenten- en kruidentuintjes kunnen 
aangelegd worden, wat meteen toegang geeft tot 
biologisch voedsel. 

Samenhuizingsprojecten slagen er vaak in om 
de stukjes natuur op hun site zoveel mogelijk 
te bewaren. Daar waar klassieke verkavelingen 
de volledige oppervlakte bebouwen doordat de 
bewoning verspreid wordt over de site, concentreren 
samenhuizingsbuurten vaak de woongelegenheid in 
één hoek van de site. Daarbij kan bijvoorbeeld een 
bos dat aanwezig was bewaard blijven. 

Afval en water
Efficient afval- en waterbeheer. Door 
de schaalvoordelen kunnen een aantal 
gemeenschappelijke recyclage-initiatieven ontstaan: 
composteren van groenafval, mini-containerpark, ... 
Het gezamenlijk verzamelen van regenwater kan het 
watergebruik verminderen. 

Energie
Efficiënt energiebeheer en alternatieve 
energiebronnen. Diverse samenhuizingsprojecten 
hebben aangetoond dat de kosten-batenanalyse van 
alternatieve energie positief wordt. Het gebruik van 
zonne-energie en windenergie werd in meerdere 
projecten toegepast. Door het dichter inrichten 
of bouwen van de units en het delen van muren 
vermindert eveneens de vraag naar energie. 

Samen bouwen
Bij de aankoop van bouwmaterialen kan gekozen 
worden voor milieuvriendelijker opties. De 
eventuele hogere kost wordt gecompenseerd door 
schaalvoordelen en volumekortingen.

Woongroep Vooruit, Gent (web)

Welenhoeck, Herzele - moestuin (FB 2021)
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3.2.2  Huis en medebewoners vinden 
           bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.2.2
3-2-2022

zie ook : 

→ 3.3.1 Praktische afspraken bij huisdelen 

→ 3.4.1 Huren bij huisdelen

→ 3.5.1 De centen bij huisdelen

Op zoek naar een plek om           
huisdelen op te starten

Er zijn heel veel verschillende manieren om je 
zoektocht naar een geschikte plek te organiseren: je 
kan rondbellen, op pad gaan, via via een tip krijgen, 
de lokale kranten inspecteren, via internet een 
aanbod zoeken/vinden, ... 

Op diverse websites of publicaties (universiteiten, 
hogescholen, seniorenverenigingen, alleen-staanden, 
…)  vind je soms een link naar kameraanbod. Als 
student vind je op de prikborden bij universiteiten 
en hogescholen misschien meer mensen die op zoek 
zijn om dan samen iets te ondernemen. 

Neem zeker een kijkje op de zoekertjes site van 
Samenhuizen vzw (https://www.samenhuizen.be/
index.php/nl/zoekertjes).

Onderschat je netwerk niet! Vertel aan vrienden 
en familie, ook via de sociale netwerksites, wat 
de plannen zijn. Misschien kennen zij via via wel 
iemand die een huisgenoot zoekt. 

Een kamer of huis vinden is niet altijd evident. Neem 
de tijd om te zoeken en rond te kijken. En als 

de tijd dringt kan je elders een voorlopig onderdak 
nemen (zo nodig bij vrienden, in een jeugdher-berg, 
…) en van daaruit verder zoeken. Zo een tussenstap 
kan je een overhaaste ongelukkige keuze besparen. 

Je hebt een huis en medebewoners, nu moet dit 

nog officieel geregeld worden. Het maakt uiteraard 
een verschil of je als huurders of als eigenaars 
samenwoont. (zie: 3.4.1 juridische aspecten van 
huisdelen) 

Vormen van huisdelen
Als het gebouw opgedeeld is in zelfstandige 
woningen, dan woont elke bewoner eigenlijk in 
een appartement en zit je strikt gezien niet in 
huisdelen maar in een kleine cohousing (of bij lauwe 
gemeenschappelijkheid in co-wonen. (zie 1.2.2 
types gemeenschappelijk wonen.

Als het gebouw niet is opgedeeld in zelfstandige 
woningen, dan kan je aan kamerwonen doen (mits 
vergunning voor het gebouw) of samenwonen in een 
gezinsvorm, ook zonder verwanten te zijn. 

Regelgeving rond opdelen van woningen 
en kamerwonen

Wie huurt van een eigenaar moet weten dat 
het bestaan van afzonderlijke huurcontracten 
een element is waardoor de situatie kan worden 
gezien als ‘kamerverhuur’. Dan wordt het decreet 
kamerwonen van toepassing. Let hier op voor 
de bestemming van het pand binnen Ruimtelijke 
Ordening en vergunningen!! 

Een eengezinswoning mag niet zonder meer 
opgedeeld worden in kamers. De opdeling van een 
woning is immers vergunningplichtig. 

opdeling woningen (naar: VL, Departement Wonen 2019)
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Indien kamers worden (onder)verhuurd in een 
eengezinswoning en de huurders (en eventueel 
onderhuurders) domiciliëren zich daar, kunnen 
ze beschouwd worden als gezin. met vervelende 
gevolgen voor sommige vervangingsinkomens en 
op andere punten (zie 3.8.2 Vervangingsinkomens, 
sociale en fiscale aspecten) 

Er zijn steden die gericht controleren of een 
eengezinswoning werd opgedeeld. Bij vaststelling 
kan er een PV worden opgemaakt en kan herstel in 
de oorspronkelijke toestand geeist worden. 

Anderzijds zijn er steden waar een bijzonder statuut 
werd uitgedokterd, zoals bvb. het Hospita-wonen in 
Gent en de Kotmadam formule in Leuven. 

Huurt men een kamerwoning met de bedoeling zich 
daar te domiciliëren als alleenstaande, en blijkt 
dit naderhand niet te kunnen wegens onvergund 
opgedeeld dan kan men de verhuurder hierop 
aanspreken. Raadpleeg in dergelijk geval steeds de 
Huurdersbond. 

Het komt soms voor dat alle bewoners eigenaar 
zijn van het gebouw in onverdeeldheid (iedereen 
bezit alles, in verhouding tot de financiële inbreng. 
Ook in dit geval moet men rekening houden met de 
regelgeving rond opdeelbaarheid en opdeling er van. 

Hoe kies je de juiste huisgenoten ?

Ook hier kan je zoeken via vrienden en kennissen, 
of via lokale krantjes, sociale media. en last but not 
least via de zoekertjes site van Samenhuizen vzw 
(zie: https://www.samenhuizen.be/index.php/nl/
zoekertjes)

Of je nu zelf contact zoekt met een bestaande 
groep, of deel uitmaakt van een groep die nieuwe 
medebewoners zoekt, in beide gevallen verlang je 
natuurlijk de juiste match te vinden.  

Meer nog dan in bvb. cohousing (met grotere 
en meer autonome privé ruimte) zijn in een 
gemeenschapshuis of woongroep je medebewoners 
erg belangrijk. Je deelt niet alleen de dagelijkse 
leefruimte samen, maar ook een deel van je leven. 

Om je tijd in huisdelen tot een positieve ervaring 
te maken is het dus essentieel om je huisgenoten 
met zorg te kiezen. Neem dus voldoende tijd om de 
mensen met wie je zal samenwonen goed te leren 
kennen, tijdsdruk mag voor zoiets belangrijks even 
geen rol spelen. Zelfs je eerdere ervaringen met 
vrienden in huis biedt hier geen garantie, want 24u 
op 24 en 7 dagen per week samen wonen is totaal 
iets anders dan bezoek of logees te ontvangen.  

Enkele tips vanuit de praktijk:

Jij bent de nieuweling

•  De eerste indruk is belangrijk !  Maar in een 
eerste contact met je potentiële huisgenoten is het 
vooral belangrijk om eerlijk te zijn. Als je het graag 
rustig en ordelijk hebt, zeg dat dan. Zo creëer je 
geen valse verwachtingen. Het heeft geen zin om 
een onechte houding aan te nemen om een goede 
indruk na te laten. Ga verder op je intuïtie.

•  Ken jezelf:  wie ben je, wat vind je belangrijk. 
Pols eventueel bij een familielid of vrienden om daar 
meer vat op te krijgen. Neem hier de tijd voor. Het 
is goedkoper om meteen de goede plaats te vinden, 
dan nogmaals te moeten verhuizen omdat je een 
verkeerde keuze maakte. 

•  Je toekomstige huisgenoten vragen je uit, maar 
vergeet niet dat dit ook het moment is om hen al 
wat te leren kennen. Stel je vragen zodat je kan 
uitmaken of dit een plaats is voor jou.  

•  Voelt het contact goed aan met je toekomstige 
huisgenoten en in het huis?  

•  Is de gender mix OK voor jou of zou je toch liever 
in een huis wonen met enkel mannen/vrouwen? 

•  Vraag ook of zij fuifbeesten. Roken ze? Nemen ze 
drugs? Welke muziek luisteren ze? 

•  Hoe gaan je huisgenoten om met vriendjes/
vriendinnetjes? Vinden ze het OK als die blijven 
overnachten? Of, stel dat een familielid in je kamer 
blijft overnachten omdat hij nog te ver naar huis 
moet, schept dat een probleem? 

•  Hoe zit het met huisdieren?  Bekijk ook dit vooraf 

•  Ben je een student?  Of werk je in ploegen? Soms 
is het goed te weten wie wanneer actief zal zijn, kan 
belangrijk zijn voor de nachtrust van de anderen.

Woongroep De ijzeren, Leuven (web 2021)
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•  Ben je vegetariër? Als je echt geen vlees kan 
verdragen, dan moet je vermijden dat je bij 
vleeseters terecht komt. 

•  Heb je vanuit religie of culturele achtergrond 
bepaalde verwachtingen? Vb. halal eten. Kan dit? 

•  Hoe ga je om met conflicten?  Ben je iemand 
die zich in de strijd gooit of spaar je je frustraties 
inwendig op? En wat is de groepscultuur hierrond?

•  Hoe worden huur en huurwaarborg berekend? 
Vraag ook hoe de betalingen gebeuen en of er 
verwacht wordt dat je ergens mee ondertekent? 

•  Vraag na hoeveel het leven in de woongroep kost. 
En hoe geldzaken geregeld worden.

•  Wat zijn de huisregels? Wat zijn je eigen 
verwachtingen i.v.m. samenleven ? Dit is nooit een 
perfect afgestemd geheel. Het evolueert en vraagt 
van een groep om hier aan te blijven werken. 

•  Hoe ver wordt er gegaan in de hulp voor elkaar, 
misschien ook zorg of vormen van solidariteit.

•  Zijn er activiteiten nast het louter wonen, zoals 
bvb. meehelpen in een moestuin, een atelier, ...?

•  Ga misschien samen met een vriend(in) de kamer 
bekijken, want soms gaat dit vrij snel en met twee 
zie je meer dan alleen. Kijk naar:
    -  Barsten in de muren, zoldering,
    -  Wie woont er naast je 
    -  Welke deuren kunnen op slot?
    -  Hoeveel badkamers/douches zijn er?
    -  Is er parkeerruimte? fietsenberging? 
    -  Is er plaats voor jouw spullen in de kasten,   
       de koelkast, de hall, ...
    -  Welk meubel/toestel heeft nog een plek nodig?
    -  Huur, waarborg, staat van de kamer, … 

Je interviewt zelf kandidaat-bewoners

Hieronder vind je een lijstje van zaken die belangrijk 
zouden kunnen zijn bij het interviewen en/of 
selecteren van je nieuwe huisgenoot. Voor een 
vlot samenleven is het belangrijk dat de dynamiek 
van het huis zoveel mogelijk aansluit bij die van 
de nieuwe bewoner, of omgekeerd. De vragen die 
een nieuwe kandidaat zich stelt (zie opsomming 
hierboven) kan je hier natuurlijk ook gebruiken. 

Wat zeg je en wat vraag je:  

•  Welk type huisgenoot zoeken jullie eigenlijk ? Als 
iedereen ernstig studeert is een fuifbeest misschien 
niet echt de juiste keuze. Of juist wel ... 

•  Welke muziek vindt hij/zij leuk? Rookt hij/zij?

•  Vraag of hij/zij een vriend(in) heeft, en hoe dat 
zal lopen in het gemeenschapshuis.

•  Zijn er huisdieren in het spel?

•  Denk aan voedingsvoorkeuren en culturele 
invloeden. Is iedereen in het huis veggie, dan is 
een overtuigde vleeseter misschien niet zo’n goede 
keuze. Stel dat de nieuweling halal voeding wil, is 
dat dan een probleem voor het samenleven?

•  Bespreek geschreven (en/of stille) huisregels met 
een eventuele nieuwe bewoner?

•  Poetsen jullie alles meteen netjes of zijn jullie 
eerder sloddervossen die na een week of wat de 
keuken eens onder handen nemen. Vraag na of jullie 
stijl overeenkomt met die van de kandidaat.

•  Hoe is jullie communicatiestijl en hoe gaan jullie 
om met conflicten, en matcht dat met de kandidaat.

•  Soms wil de huiseigenaar graag weten wie er 
in het huis komt wonen. Vraag hem vooraf of hij 
specifieke vragen heeft i.v.m. een nieuwe bewoner. 
En geef dit zo nodig door aan de kandidaat.

•  Soms is het interessant om referenties op te 
vragen bij vroegere huisgenoten, niemand kent de 
kandidaat beter dan zij. 

•  Bespreek het contract, de huur, de rekeningen. 
Leg uit hoe jullie het huishouden regelen en wat je 
verwacht van de nieuweling. 

Een goed idee is om op voorhand met je groepje 
een aantal vragen op papier te zetten en na het 
interview de gehoorde informatie te noteren. Als je 
meerdere mensen ziet, is het soms moeilijk om - 
niet onbelangrijke - details te onthouden. Als je dit 
na een gesprek meteen neerschrijft op basis van die 
vragen, dan kan je daarna vlotter verder overleggen 
om een keuze te maken. 

Belangrijk is in elk geval om voldoende tijd te 
voorzien om de nieuweling te leren kennen. Na een 
gesprek van 10 minuten kan je je echt onvoldoende 
een beeld vormen. Soms is een tweede gesprek 
nuttig of een meer informeel moment zoals een 
maaltijd met de kandidaat, of een korte logeerpartij. 

Martin Pecheur Abbeyfield (SH LJ 2011)
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3.3.1  Praktische afspraken bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.3.1
4-2-2022

zie ook : 

→ 3.3.2 Gebruik van gedeelde ruimtes, veiligheid en bezoek bij HD

→ 3.3.2 Goede communicatie bij huisdelen (HD)

→ 1.5.3 Kwetsbare personen in gemeenschappelijk wonen

Tien dingen die je beter niet doet 
in een woongroep 

Om te illustreren waarover zeker duidelijke 
afspraken nodig zijn, bekijken we even een paar 
voorbeelden van situaties die bij de meeste 
bewoners in woongroepen voor ergernis zorgden. 

Dus dit is wat je beter niet doet: 

•  Alle lichten aan doen en laten branden waar je 
ook langs komt

•  De badkamer vloer kletsnat achterlaten

•  Roddelen achter de rug van je huisgenoten

•  Luide muziek of een spontaan feestje organiseren, 
zeker als er de volgende dag een examen op de 
agenda staat,

•  Je teennagels knippen in de keuken

•  Op luidruchtige wijze de liefde bedrijven

•  De vuilnisbak laten overstromen (i.p.v. hem 
buiten te zetten en een nieuwe te starten)

•  Zodanig lang douchen dat al het warm water op is

•  Iemands eten opeten zonder het te vragen en de 
lege verpakking laten liggen

•  Niet praten met je huisgenoten maar wel 
ongepaste facebook posts zenden of post-it’s 
achterlaten in het zicht van iedereen 

Afspraken

Er zijn dus goede afspraken nodig over volgende 
zaken en dat hierover moet gesproken worden als 
iets je dwars zit. Dat gaat onder andere over:

•  Opruimen en poetsen

•  Taakverdeling, wanneer en hoe grondig (timing en 
verwachtingen)

•  Lawaai, hoe luid, van hoe laat tot hoe laat, en 
afspreken hierover

•  Privacy en ongegeneerd je gang gaan, voor welke 
ruimte en hoe er mee omgaan (wat kan enkel op 
je kamer, hoe de kamer van een ander betreden, 
aankloppen, vooraf aankondigen, …) 

•  Rekening houden met de bekommernissen, noden 
of opinies van elkeen

•  Omgaan met geld en goederen (rechtvaardige 
bijdragen, redelijk evenwicht tussen geven en 
gebruiken)

•  Hoeveel en op welke manier bezoek / vrienden 
introduceren 

•  Omgaan met huisdieren 

•  Roken, alcohol, drugs, 

Er zijn best nog andere onderwerpen die voor 
jou belangrijk zijn. Voor elke persoon en in elke 
woongemeenschap ligt dat een beetje anders. 

Woongroep Papeguin, Gent - bord met taken (2010)
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Poetsen, afspraken en regels

Eén van de belangrijkste oorzaken van ruzies in 
gemeenschapshuizen is dus het poetsen. Iedereen 
heeft andere normen: de ene houdt wel van wat 
rommel, de andere kan alleen leven in een smetvrij 
huis. Het is zaak om hier een middenweg te vinden.

Enkele voorbeelden: 
•  Vooreerst: maak de verwachtingen duidelijk en 
maak een poetsplan voor het huis. Je kan moeilijk 
iemand verwijten dat hij/zij zijn/haar werk niet 
gedaan heeft, als het niet duidelijk is wat er precies 
verwacht wordt !

•  Hoe verdeel je het werk ? Je zou de taken over 
de bewoners kunnen verdelen maar het is leuker 
(en soms zelfs leerrijk) om een rooster op te maken 
waarin de taken wisselen, zodat je niet elke week de 
toilet moet poetsen, de oven netjes maken, het gras 
maaien, … Zorg voor wat afwisseling, zo inspireer je 
elkaar in je werkjes. 

•  Een algemene regel kan zijn: maak je iets vuil, 
dan ruim je ook op. Ook: als je iets gebruikt: zet 
het dan ook terug op z’n plaats (vb. de stofzuiger). 
Niet morgen of volgende week, maar meteen. 
Als dat niet lukt, zeg het dan ook meteen aan de 
huisgenoten en spreek af wanneer je de troep 
opruimt (“straks als ik thuis kom, nu moet ik echt 
weg”)

Sommigen huiveren bij het idee aan huisregels, 
anderen voelen zich beroerd zonder. Om een 
harmonieus samenleven te organiseren zoek 
je best in overleg wat best lijkt voor iedereen.  
Compromissen zullen nodig zijn, en soms ook 
(geschreven) richtlijnen die voor iedereen 
aanvaardbaar zijn. (zie 3.3.2 ‘Goede communicatie 
bij huisdelen‘)

Gemeenschappelijke ruimtes

Delen van de ruimtes en er goed mee omspringen 
naar ieders tevredenheid, dat is eigen aan huisdelen. 
Hoe je dat doet maakt niet uit, maar iedereen wordt 
er mee geconfronteerd. 

Enkele voorbeelden: 

Veiligheid: 
Niemand heeft graag een inbreker op bezoek. Als 
je als laatste thuis komt, sluit dan de deur zodat je 
huisgenoten met gerust gemoed kunnen slapen. 

Gemeenschappelijke ruimtes: 
Je vriend(innet)je uitgebreid liggen knuffelen in 
de sofa terwijl je huisgenoot het nieuws tracht te 
volgen is geen goed idee. Een gemeenschappelijke 
ruimte delen wil zeggen dat je rekening houdt met 
de anderen. Iedereen moet zich altijd welkom voelen 
in de keuken, living, eetkamer, … 

Vrienden: 
Check bij de huisgenoten of het goed is dat er 
vrienden blijven overnachten. En als de vrienden 
er zijn, maak er dan een gezellig moment van met 
iedereen. Sluit je niet met hen op in je kamer. Denk 
ook eens aan wat de huisgenoten er van vinden als 
het vriend(innet)je enkele weken blijft hangen ? 

Belangrijk is dat dergelijke zaken open kunnen 
besproken worden. (zie: 3.3.2 ‘Goede communicatie 
bij huisdelen’ en ook 1.6.2 ‘Communiceren en 
besluitvorming bij GW’) 

Eten, samen of apart

Zorgen voor maaltijden kan je op verschillende 
manieren organiseren. 

Of je hebt elk een deel van een kast met daarin je 
eigen spullen, of je legt een kleine som geld samen 
voor de evidente (gezamenlijke) aankoop van melk, 
brood, olijfolie, afwasmiddel, toiletpapier,... of je 
maakt een heuse gemeenschappelijke spaarpot voor 
het complete huishouden. 

Samen koken is goedkoper dan elk voor zich koken 
en je wint er een hoop tijd mee. 

Kostendelen
Bedenk op voorhand een systeem om de kosten 
hiervoor te delen. 

Voorbeeld 1: laat aankruisen wie wanneer mee eet, 
en deel achteraf de kosten door die personen, je kan 

    Woongroep Borsbeekse, Antwerpen (pixii)
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meteen, of wekelijks of 
maandelijks afrekenen.

Voorbeeld 2: de ‘kok’ 
van de dag (of van de 
week) kookt naar eigen 
goeddunken, en vermits 
iedereen even vaak aan 
de beurt komt zijn de 
kosten ongeveer gelijk 
verdeeld

Voorbeeld 3 : andere ...  

Betalen “uitgenodigde” 
gasten ook een deel van 
de kosten voor het eten? 
Betaalt diegenen die 
hen uitnodigde of draagt 

de groep deze kosten? En wat als het een vaste 
bezoeker wordt? Vind samen een gepaste regeling 
zodat de medebewoners niet de indruk krijgen dat 
zij op die manier opdraaien voor de relaties van 
anderen. 

Samen aankopen, koken en eten kan uitdraaien 
op voelbare besparingen en verrijking van de 
eetcultuur. Bovendien bevordert het samen eten in 
de woongroep meestal de sociale contacten en het 
gevoel van samenhorigheid. 

Koken
Zie je er tegenop om voor de woongroep te koken? 
Heb je nog nooit echt gekookt? En dan nog voor 
zoveel volk? Begin er eerst aan in duo met iemand 
die het goed kan. Er bestaan goede kookboeken 
speciaal voor groepen, andere voor laag budget of 
nog andere voor eenvoudige en lekkere recepten. Je 
kan er nog plezier in krijgen! En als er in het begin 
eens iets aanbrandt, dan zal dat met de mantel der 
liefde opgegeten worden (en in geval van nood zijn 
er ook nog frietkoten). 

Burenhulp en zorg 

In een woongroep komt men spontaan tot zorg voor 
elkaar omdat de bewoners geconfronteerd worden 
met elkanders dagelijkse noden. Iemand is ziek? 
Dan maak je een extra portie soep of doe je even 
boodschappen bij voor je huisgenoot. Het kindje van 
de buren moet even opgevangen worden? Als het 
kan wordt daarvoor gezorgd. 

Het is wel essentieel dat de draagkracht van de 
woongemeenschap niet overschreden wordt, een 
open communicatie hierover is belangrijk. Als op een 
zeker moment de nood aan zorg te groot wordt voor 

de woongemeenschap, dan moet er naar een andere 
oplossing gezocht worden. 

Zeker in senior woongroepen moet nog voor de 
aanvang van het samenwonen goed doorgesproken 
zijn hoe ver men kan en wil gaan in het bieden van 
hulp en zorg aan elkaar. 

Gradaties van hulp
Om tot duidelijke afspraken te komen en te 
weten wat men kan verwachten is het nodig een 
onderscheid te maken tussen verschillende vormen 
en gradaties van hulp en zorg: 

•  gewone burenhulp tussen medebewoners, zoals 
een boodschap doen, de rolluiken dichtdoen, de 
planten gieten, ... 

•  mantelzorg met het engagement tot vervullen van 
een aantal taken of functies. Hier moet helder en uit 
vrije wil afgelijnd worden wat de mantelzorger wel 
opneemt en wat niet. Er is aandacht en steun nodig 
voor het draagvermogen van de zorgbieder. 

•  externe aanbieders: denk er aan om de 
bestaande diensten in te schakelen (zoals poetshulp, 
familiehulp, verpleging, e.a. …) zodat je zoveel 
mogelijk de energie van de buren kan vrijwaren voor 
ontspanning en vriendschappelijke contacten. 

Zorg in de gemeenschap
Een heel andere situatie is het wanneer een 
woongroep speciaal opgericht en georganiseerd is 
met zorgaanbod als ingebouwd doel. Dat is bvb. het 
geval met woongroepen van/voor mensen met een 
beperking of een aandoening. (zie: 1.5.3 Kwetsbare 
personen in GW en 1.5.4 Mensen met een beperking 
in GW)

Zelfs binnen deze soort woongroepen zijn er 
gradaties van aanbod door een organiserende 
zorginstelling zelf of een extern aanbod van diensten 
en zorg. 

De Ark, Mortsel (web)

op kot (cava magazine)
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3.3.2  Goede communicatie en relaties 
           bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.3.2
5-2-2022

zie ook : 

→ 3.3.1 Praktische afspraken bij huisdelen 

→ 1.6.2 Communicatie en besluitvorming bij gemeensch. wonen

Je vrienden en familie kennen je waarschijnlijk 
het best, maar je huisgenoten in een woongroep, 
dat is een categorie apart, met hen deel je je 
dagelijks leven. Misschien ben je wel een vervelende 
huisgenoot en ben je je daar niet van bewust ? 

Wat kan ik doen om samen van dit huis een thuis te 
maken, een plek waar je elkaar begrijpt en waar er 
ook met jou rekening wordt gehouden? 

Communicatie 

Het kost wat moeite om van je gemeenschapshuis 
een gelukkige leefomgeving te maken, maar het 
is de inspanning meer dan waard.  Communicatie 
is het sleutelwoord. Een steelse blik, één 
verwaarloosde afwas of één bierblikje (te veel) 
kunnen zich omvormen tot een reusachtig probleem 
als je er niet over kan praten.

Enkele tips om op een goede manier te 
communiceren met je huisgenoten:
•  Gouden regel nummer :  praat met je huisgenoten 
in een direct contact. Schrijf geen briefjes, sms’en, 
vervelende mails of roddel niet via de andere 
huisgenoten. Wees wijs en vriendelijk en praat 
erover. Hierover gaat het in open communicatie.

•  Zorg ervoor dat je contact hebt met je 
huisgenoten in gewone omstandigheden. Ga een 
gesprek aan met de anderen, praat over de dingen 
waar je mee bezig bent, informeer naar hun 
bezigheden,... Als je een gewoonte aanneemt om 
te praten met je huisgenoten, dan zal je dit ook in 
moeilijke omstandigheden helpen om een gesprek 
aan te gaan. 

•  In sommige huizen wordt er tenminste één keer 
in de week samen gegeten. Een huisvergadering 
schrikt soms af.  Samen aan tafel zitten daarentegen 
geeft je de kans om je huisgenoten beter te leren 

kennen en eventueel zaken te bespreken alvorens 
ze angstaanjagende proporties aannemen of te 
complex worden.

•  Lachen is gezond !  Probeer een beetje humor in 
huis te brengen. Zelfs vervelende situaties hebben 
soms een grappige keerzijde. Je zou ervan verbaasd 
staan hoeveel spanningen gewoon weggelachen 
kunnen worden. 

•  Als je een gesprek aangaat met je huisgenoten, 
wees dan niet te opdringerig maar praat over de 
gewone zaken: hebben ze een studentenjob, welke 
opleiding volgen ze, waar komen ze vandaan, wat 
horen/eten/... ze graag, wat zijn hun hobby’s,...

•  Wees je bewust van mogelijke culturele 
verschillen zodat je je huisgenoten niet onnodig 
kwetst. Draag je eigen cultuur uit en leer de cultuur 
van je huisgenoten kennen. 

•  Veroordeel niet te snel en luister goed. Als je 
sterke politieke of ideologische overtuigingen hebt, 
wees er dan waakzaam voor om je mening niet op 
te dringen. Iedereen is anders, dat is menselijk. 
Je eigen meningen mogen het samenleven niet 
onmogelijk maken.

Bavart woongroep, Gent (blog 2016)
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Spanningen en conflicten          
voorkomen en aanpakken

Enkele tips
•  Smoor ongemakken die je zelf aanvoelt of ziet bij 
de anderen in de kiem. Laat ze zich niet nestelen in 
de geesten en zich ontwikkelen tot tijdbommen. 

•  Kies een goed moment: begin geen gevoelig 
gesprek wanneer je huisgenoot op het punt staat 
om te vertrekken of wanneer hij/zij net (moe of 
natgeregend of beide) binnen komt.  

•  Vooraleer je iemand aanspreekt, denk zelf 
eens goed na over mogelijke oplossingen zodat je 
voorbereid aan het gesprek begint. Bedenk wat jij 
de beste oplossing zou vinden en wees voorbereid 
op een eventueel (voor jou) minder goede oplossing.

•  Denk ook bij probleemoplossing aan eventuele 
culturele verschillen. Misschien is iets wat jij een 
probleem vindt, bij de andere helemaal geen punt, 
of omgekeerd. Misschien is er niet meer nodig dan 
wat aandacht en een gesprek over de verschillen in 
waarden en normen bij verschillende culturen. Dat 

kan trouwens al meespelen tussen mensen met een 
verschillende familiale achtergrond. 

•  Probeer je huisgenoten met een kwinkslag je 
probleem duidelijk te maken. “Hej Anna, wat was 
dat lawaai allemaal vorige nacht ? Jullie hadden 
precies een leuk feestje ?” Soms volstaat een 
gemoedelijke opmerking zodat de huisgenoot 
zich realiseert en zich verontschuldigt. Dit kan je 
natuurlijk maar doen, als dit je stijl van spreken is. 

•  Als een rustig gesprek geen indruk maakt, 
probeer dan open en meer gedecideerd je probleem 
te schetsen, maar overdrijf niet !  Een voorbeeld van 
hoe je dit kan formuleren is: “Hej Anna, ik zou je 
graag even iets wil zeggen ? Ik wil niet flauw doen, 
maar ik kan onmogelijk slapen als er de hele nacht 
keiharde muziek opstaat. Zou het mogelijk zijn om 
die af te zetten, ten laatste tegen middernacht?”

Hoe uitklaren: 
•  Blijf kalm.

•  Een gouden regel: luister oprecht naar wat de 
ander te zeggen heeft. Als we boos zijn, hebben 

Casa Viva, solidaire woongroep, Brussel (Patrick  De Ceuster- SH Fotoboek 2018)
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we de neiging om ons af te sluiten. Het is nochtans 
goed om, wanneer je je verhaal gedaan hebt, zelf 
ook open te staan om de versie van de huisgenoot 
te horen. Iedereen moet de kans krijgen om 
de reden van een bepaald gedrag te geven of 
het probleem vanuit een ander gezichtspunt te 
belichten. 
Als je kan luisteren naar het verhaal van de andere, 
gooit dit meteen een ander licht op hetgeen je als 
een probleem ziet. Het zou kunnen dat je het mis 
hebt of dat je van een muis een olifant maakt. En 
als het om toch om iets ernstig gaat, maak je beter 
contact door open te staan voor de beweegredenen 
of de bekommernissen van de andere. 

•  Ruzies komen voor, dat is niet het einde van de 
wereld. Maak er geen persoonlijke kwestie van maar 
tracht de problemen te duiden en op te lossen. 
Anders gezegd: ‘mik niet op de speler, maar mik op 
de bal’.

•  Beledig je huisgenoten niet, gebruik geen 
scheldwoorden. Blijf gewoon respectvol. 

•  Je kan best zoveel mogelijk een “ik”-boodschap 
geven, in plaats van “Jij hebt alweer je taken niet 
uitgevoerd” zeg je bvb.: “ik vind het vervelend als 
de taken deze week alweer niet gebeurden”. Vertel 
dan ook hoe je graag anders zou zien: “Het zou voor 
mij echt tof zijn als je volgende week je poetstaak 
op tijd klaar zou hebben”.  

•  Als de aangesproken huisgenoot zich defensief 
opstelt, ga daar niet in mee. Word niet boos of 
zelf defensief. Denk aan de Dalai Lama of moeder 
Theresa, … adem diep in en begin opnieuw. Leg je 
standpunt uit, kalm en logisch. “Het is toch maar 
redelijk dat we allemaal onze bijdrage moeten doen, 
vind je niet ?”

•  Probeer de dingen ook eens te bekijken en te 
benoemen vanuit het gezichtspunt van de andere, 
hoe overtuigd je ook bent van je gelijk. Misschien 
gaat je huisgenoot dat dan ook makkelijker doen. 

•  Zoek naar oplossingen die voor iedereen gelden, 
waar iedereen mee kan instemmen (=consensus). 
Soms zal het meer inspanning en tijd vragen om 
een compromis te bereiken, maar in functie van 
het samenleven op lange termijn is dat een winst. 
Denk eraan hoe je je voelt als je standpunt wordt 
overruled en je een meerderheidsbeslissing moet 
aanvaarden, de anderen hebben dat gevoel ook. 

(zie 1.6.3 ‘Consensus bij gemeenschappelijk wonen’)

•  Als dat allemaal niet helpt, kan je best even diep 
ademhalen en pauzeren, of – als je dat wil - kan je 
even mediteren. En misschien loopt alles wel beter 
op een later moment. 

Wie betrekken bij de oplossing:
•  Als het misverstand, spanning of ruzie duidelijk 
tussen 2 mensen gaat is de eerst keuze dit tussen 
beiden op te lossen.

•  Een kwestie die iedereen aanbelangt kan je ter 
sprake brengen op de groepsmomenten, bvb. aan 
tafel, of je kan je huisgenoten samenroepen of een 
formeel moment afwachten zoals een wekelijks 
overlegmoment. 

•  Als dat nodig is kan je er nog een externe 
persoon bij vragen die alles meer van buitenaf 
bekijkt. Soms is het zelfs nodig er een professionele 
groepsbegeleider bij te halen. 

Grotere groepen

De tips over communiceren en conflicten die je 
hierboven vindt blijven geldig om het even met 
hoeveel mensen je samenleeft. 

Maar als je in een grotere groep leeft ligt 
de dynamiek wat anders. De informele 
contactmomenten volstaan dan meestal niet om de 
woongemeenschap vlot te laten draaien. 

Er is bij grotere een groep meestal behoefte aan 
een strakker georganiseerde communicatie, met 
besluitvormingsprocedure, verslaggeving, duidelijke 
rollen in de bijeenkomst en al. 

In dat geval vind je inspiratie en informatie op 1.6.1 
‘Hoe goed vergaderen’ en op ‘1.6.2 Communicatie 
en besluitvorming’. 

Of je kan ook kijken bij cohousing (leven doorgaans 
in grotere groep) op 2.3.1 vergaderen bij cohousing, 
2.3.2 afspraken en besuitvorming bij cohousing, 
2.3.4 spanningen en conflicten bij cohousing. 

Martin Pecheur, Brussel (Patrick De Ceuster 2018)
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3.4.1  Huren bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.2.1
2-2-2022

zie ook : 

→ 3.3.1 Praktische meerwaarde gemeenschappelijk wonen (GW) 

→ 1.3.2 Sociale meerwaarde van gemeenschappelijk wonen (GW)

→ 1.3.3 Financiële en economische meerwaarde van GW

→ 1.3.4. Duurzaamheid en ecologische meerwaarde van GW

Waarom zou je met meerdere mensen die je min of 
meer kent gaan samenwonen onder één dak ? Er 
zijn nogal wat praktische, sociale, economische en 
ecologische motieven die mensen ertoe brengen om 
te gaan samenhuizen. 

Een overzicht: 

praktische voordelen 
(zie: 1.3.1 Praktische meerwaarden van gemeen-
schappelijk wonen) 

Gemeenschappelijke maaltijden 

Samen eten betekent een grote tijdswinst. Je moet 
minder vaak koken als je een beurtrol instelt. De 
tijdswinst die hierdoor ontstaat kan iedereen zich 
levendig inbeelden, vooral voor tweeverdieners, 
kinderrijke gezinnen en eenoudergezinnen is dit erg 
welkom. 

Kinderopvang 

is veel gemakkelijker te regelen bij samenhuizers. 
Meestal is er wel een buur bereid om even op de 
kinderen te passen. Voor een boodschap kan je 
de kinderen zonder problemen achterlaten in het 
gemeenschappelijke deel of bij grotere projecten op 
een speelpleintje waar een buur een oogje in het 
zeil houdt. De babyfoon bij de buren achterlaten is 
ook een simpele oplossing, bovendien vertrouw je je 
kind met een geruster gevoel toe aan mensen die je 
heel goed kent. 

Kindercrèches kunnen gemakkelijk georganiseerd 
worden, aangezien meerdere kinderen aanwezig zijn 
in de buurt. De bewoners kunnen hiervoor beroep 
doen op externen. Een groot samenhuizingsproject 
kan in de gemeenschappelijke ruimtes kinderopvang 
en crèches voorzien. De druk van kinderen komt bij 
samenhuizen in mindere mate bij de ouders alleen 

te liggen.

Infrastructuur en middelen delen.   

Een aantal projecten voorzien een 
gemeenschappelijke (soms professionele) 
keuken met ruimte voor familiefeesten e.d. 
Een gemeenschappelijke wasruimte, tuinhuis, 
speelkamer e.d.m. kan worden georganiseerd. 
In een werkplaats bewaart men de gezamenlijk 
aangekochte toestellen. Er zijn allerhande 
opportuniteiten voor het delen van anders 
doorgaans betalende voorzieningen. 

Bijzondere verwenning 

Duurdere artikelen worden samen betaalbaar en 
worden intensiever benut. De aankoop van een boot, 
een vakantieverblijf, een biljarttafel, een zwembad, 
een tennisplein, een klimpark voor de kinderen, ... 
Het zijn zaken waar veel mensen van dromen, maar 
die voor individuele gezinnen vaak een te grote 
investering vragen. In gemeenschappelijk wonen 
spannen de bewoners (of een deel ervan) vaak 
samen voor dergelijke aankopen. 
sociale motieven
(zie: 1.3.2 Sociale en maatschappelijke meer-
waarden van gemeenschappelijk wonen) 

Antwoord op de individualisering
Het ontwerp van samenhuizingsprojecten moet 
spontane ontmoetingen bevorderten en het 
benutten van de gemeenschappelijke voorzieningen 
stimuleren. 

Tegelijk steunt het ook respect voor de individuele 
privacy. Precies daarom kan samenhuizen een 
duurzaam antwoord bieden op de sociale problemen 
van de hedendaagse huisvesting. Je vindt er de 
samenhang en de ‘band tussen dorpsbewoners’ 
terug. Solidariteit, samenwerking en steun 
ontwikkelen zich gemakkelijker wanneer je dagelijks 

Cohousing Ter Beemt, Zingem-Kruisem (De Standaard 2019)
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met elkaar leeft.

Sociale samenhang 
Als je project mensen bevat van verschillende 
leeftijden, met diverse achtergronden en 
professionele activiteiten bouw je een stevig 
en divers weefsel. Door elkaar te ontmoeten 
en het samenwonen samen te beheren gaan al 
deze mensen op natuurlijke wijze met elkaar 
om. Voorts vinden kinderen veel gemakkelijker 
speelkameraadjes, en net zoals de volwassenen 
leren ze heel veel van meerdere medebewoners.

Kennis en vaardigheden
De bewoners hebben diverse beroepen en hobby’s 
en bezitten verschillende talenten. Samen huizen 
biedt een omgeving waar deze kennis, vaardigheden 
en expertise spontaan worden uitgewisseld. 

Betrokkenheid met de buitenwereld. 
Hoewel het gevaar schijnbaar bestaat dat 
samenhuizende groepen een wereldje op zichzelf 
gaan vormen, blijkt het omgekeerde waar. Vaak 
betekenen samenhuizers een stimulus voor extra 
activiteiten in het gebouw of in de buurt. De 
gemeenschappelijke ruimte kan daarbij gebruikt 
worden als clubhuis of ontmoetingshuis voor bvb 
een kaartavond, muziekgroep, een filmclub, enz. 

Respect voor gedeelde voorzieningen
Doorheen het gezamenlijke beheer van 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals de keuken, 
eventueel een hobbykamer, de tuin, ... leren 
de bewoners respect opbrengen voor publieke 
voorzieningen. Samenhuizers behoren in de regel tot 
de meer bewuste burgers. 

Verandering van prioriteiten 

Het contact met andere medebewoners kan leiden 
tot een ommekeer in de prioriteiten die een mens 
zich stelt. Hoewel het individu tot zijn recht kan 
komen in een samenhuizingsproject, wordt evenveel 
belang gehecht aan de groep. Dit kan leiden tot 
een toegenomen aandacht voor het welvaren 
van anderen waarmee men zich dicht of van ver 
verbonden voelt. 

Democratie van binnenuit

De leden staan in voor de financiering en het 
management van het project en gaan hierbij 
democratisch te werk, het liefst via consensus. 
Het aanleren van vergadermethoden en 
overlegtechnieken creëert het fundament voor wat 
democratie betekent. 

Zelfontwikkeling
Via participatie, diverse verantwoordelijkheden en 

leidersrollen in een samenhuizingsproject kunnen 
individuen zichzelf ontwikkelen en realiseren. Ook 
kinderen kunnen hierdoor reeds vroeg een stevig 
zelfbewustzijn ontwikkelen en beter leren met 
anderen rekening te houden.

Veiligheid
Het veiligheidsgevoel hangt veel meer af van 
het kennen van zijn buren, dan van sloten en 
muren. Samenhuizing kan een veiligheid en een 
veiligheidssgevoel terugbrengen dat vroeger in de 
kleinere dorpen bestond. 

Minder druk op de partnerrelatie. 
De groep biedt een sociaal opvangnet voor 
spanningen in een relatie. Ook praktische 
oplossingen verlagen de druk op een huwelijk. 

Ouder worden 
kan perfect in een samenhuizingsproject. Door het 
sociaal weefsel kunnen mensen langer in hun eigen 
woning blijven. In plaats van afgesloten te zitten in 
afgelegen instituten, kunnen mensen ouder worden 
te midden van een levendige buurt en gemeenschap. 
economische motieven 
(zie: 1.3.3 Financiële en economische meerwaarde 
van gemeenschappelijk wonen) 

Zelfontwikkeling
Bij grotere projecten worden de kosten van een 
externe projectontwikkelaar uitgespaard. De 
toekomstige bewoners zelf werken het project en 
het concept uit. Ook het werven van nieuwe leden 
gebeurt door de initiatiefnemers zelf, hierdoor de 
marketingkost reducerend. 

Investeren in ecologie
Bij projecten in eigendom zullen de kopers die goed 
ingelicht zijn over kosten en mogelijke besparingen 
gemakkelijker kiezen voor ecologische en duurzame 
oplossingen (bvb. efficiënte energie) met een hogere 
investering bij de start. 

Compacter wonen 
De beschikking over gedeelde ruimtes, zoals 
gastenkamers, speeltuin voor kinderen, 
vergaderruimte, sportveld, ... kan de nood aan 
grotere individuele woningen verminderen. Vooral 
het niet afscheiden van de tuinen zorgt voor een 
veel efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. 

Gedeelde materialen en toestellen
De toegang tot gedeelde voorzieningen vermindert 
de nood aan materieel bezit zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van het leven. Het ligt in de natuur 

Villa De Proost, Aarschot (FB 2020)
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van samenhuizen om structuren te voorzien voor 
het delen van computers, printers, fax machines, 
camping materiaal, sportmateriaal, werktuigen, 
grasmachines, ... In diverse samenhuizingsprojecten 
gaan groepjes van mensen nog verder en kopen 
samen een een wagen of een busje aan. of zelfs een 
boot of een vakantiehuis. 

Ook hergebruik van kleiner gerief 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 in hun woongemeenschap 
een heus ‘tweedehandswinkeltje’.

Co-working
Het thuiswerken vermindert de noodzaak van 
verplaatsingen. Sociale isolatie – een argument 
dat vaak gebruikt wordt tegen thuiswerk – is niet 
van toepassing voor samenhuizingsprojecten. In 
buitenlandse projecten wordt meer en meer wat 
‘kantoorruimte’ voorzien. 

Investeringswaarde
In buitenlandse projecten gemeenschappelijk 
wonen leert de markt dat individuele woonruimte 
in eigendom een uitstekende herverkoopwaarde 
bezit. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor 
de toegevoegde levenskwaliteit en de voordelen van 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

Burgerschap
Transparantie en volledige informatie maken 
integraal deel uit van een samenhuizingstraject. 
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 het burgerschap en maakt dat in geval 
van conflicten de kans op rechtszaken verkleint. 
Door het participeren aan gezamenlijke maaltijden, 
kan de kost per maaltijd dalen. Door gezamenlijk 
Ingrediënten in te kopen ontstaan immers 
schaalvoordelen. Eventueel kunnen ook andere 
goederen gezamenlijk worden aangekocht.

ecologische meerwaarde   
(zie: 1.3.4 Duurzaamheid en ecologische meer-
waarden van gemeenschappelijk wonen) 

Elkaar stimuleren 
Sociale interactie stimuleert milieuvriendelijk gedrag. 
Onderzoek heeft aangetoond dat wederzijdse 
beïnvloeding, uitwisseling, samenwerking en 

ondersteuning leiden tot meer milieuvriendelijk 
gedrag in samenwonende groepen. 

Ruimtegebruik
Efficiënter gebruik van de ruimte. Samenhuizen 
biedt de mogelijkheid om woonsten dichter op elkaar 
te plaatsen, zonder daarbij toegevingen te doen op 
het vlak van open ruimte. Groepen kunnen ervoor 
zorgen op wandelafstand van openbaar vervoer en 
andere openbare diensten te liggen. 

Mobiliteit
Alternatieve transportmogelijkheden. Dankzij een 
ruime opslagruimte voor fietsen en mogelijkheden 
tot carpooling en car sharing, vertonen 
samenhuizers een verminderd gebruik van de 
wagen. 

Natuur en moestuin
Eigen groenten- en kruidentuintjes kunnen 
aangelegd worden, wat meteen toegang geeft tot 
biologisch voedsel. 

Samenhuizingsprojecten slagen er vaak in om 
de stukjes natuur op hun site zoveel mogelijk 
te bewaren. Daar waar klassieke verkavelingen 
de volledige oppervlakte bebouwen doordat de 
bewoning verspreid wordt over de site, concentreren 
samenhuizingsbuurten vaak de woongelegenheid in 
één hoek van de site. Daarbij kan bijvoorbeeld een 
bos dat aanwezig was bewaard blijven. 

Afval en water
Efficient afval- en waterbeheer. Door 
de schaalvoordelen kunnen een aantal 
gemeenschappelijke recyclage-initiatieven ontstaan: 
composteren van groenafval, mini-containerpark, ... 
Het gezamenlijk verzamelen van regenwater kan het 
watergebruik verminderen. 

Energie
Efficiënt energiebeheer en alternatieve 
energiebronnen. Diverse samenhuizingsprojecten 
hebben aangetoond dat de kosten-batenanalyse van 
alternatieve energie positief wordt. Het gebruik van 
zonne-energie en windenergie werd in meerdere 
projecten toegepast. Door het dichter inrichten 
of bouwen van de units en het delen van muren 
vermindert eveneens de vraag naar energie. 

Samen bouwen
Bij de aankoop van bouwmaterialen kan gekozen 
worden voor milieuvriendelijker opties. De 
eventuele hogere kost wordt gecompenseerd door 
schaalvoordelen en volumekortingen.

Samenhuizen Cellebroers, Brussel (Patrick De Ceuster - SH fotoboek)
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Woongroep Vooruit, Gent (web)

Welenhoeck, Herzele - moestuin (FB 2021)
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3.5.1  De centen bij huisdelen

Samenhuizen Wegwijzers    3.5.1
5-2-2022

zie ook : 

→ 3.3.1 Praktische afspraken bij huisdelen 

→ 3.4.1 Huren bij huisdelen  en  3.4.2 Kopen bij huisdelen

→ 2.6.2 Inkomsten en uitgaven bij bewoning van cohousing

→ 1.7.5 Juridische en financiële begeleiding bij gemeensch. wonen

Juridische vormen 

De juridische en financiële structuur van huisdelen 
en de afspraken die gemaakt worden bepalen hoe 
het samenleven geregeld zal worden en welke 
weerslag dit geeft op het beheer van de centen. 
(zie ook: 2.5.2 Gebruiksrecht van bewoners bij 
cohousing, en 2.5.3  Rechtsvormen bij bewoning van 
cohousing)

Binnen de categorie van ‘gemeenschapshuizen’ 
en ‘woongroepen’ (dus onder de noemer van 
‘huisdelen’) wordt het samenwonen meestal 
geregeld onder de vorm van huurprojecten. De 
financiële aspecten daarvan worden lager in deze 
tekst uitgewerkt. 

eigendom
Een paar woongroepen functioneren onder een 
vorm van eigendom. Het financieel beheer daarvan 
leunt aan bij dat van cohousing projecten. Daarom 
verwijzen we hiervoor naar 2.6.2 Inkomsten en 
uitgaven bij bewoning van cohousing (en 2.6.1 
Inkomsten en uitgaven bij aanloop van cohousing ; 
en 2.6.3 Financieel plan voor cohousing) 

huren
Maar ook bij huurprojecten bestaat er nog 
een waaier aan vormen en samenstelling van 
bewonersgroep. afhankelijk van de huurformule, 
de eigenaar, de beheersvorm en de samenstelling 
en bevoegdheden van de groep. (variaties meer 
uitgewerkt zie: 3.4.1 Huren bij huisdelen) 

De gebruikte mix van deze elementen heeft 
natuurlijk invloed op het financieel beheer.

Een klein gemeenschapshuis van 3 of 4 studenten 
die huren van een privé-eigenaar vereist 
bijvoorbeeld minder uitgebreide formele afspraken. 
Toch is het ook hier geen luxe om vooraf afspraken 
rond centen te maken en neer te schrijven. 

coöperatie

Een ander voorbeeld gaat over een groep 
volwassenen die als coöperatieve vereniging het 
pand beheert, al dan niet met ondersteuning van 
een externe coöperatie. Zij regelen gezamenlijk 
via de coöperatieve structuur de administratie, de 
beleidskeuzes, de in- en uitstroom van leden en zij 
beheren ook de financiën. 

sociale organisatie
Een seniorenwoongroep die huurt van een grotere 
organisatie (bvb. sociale huisvestingsmaatschappij 
of OCMW) heeft dan weer een beperkte inspraak in 
het beheer van het dagelijks leven en beperkt de 
afspraken tot de besteding van het huishoudbudget. 
We komen dichter bij het idee van ‘senioren op kot’. 

Wat maakt de eigenheid uit van 
een woongroep  

Volgende kenmerken hebben een invloed op het 
functioneren van een woongroep en bepalen zelfs in 
grote mate de eigenheid er van.

Wie huurt
- 1 bewoner is hoofdhuurder en al de andere zijn 
onderhuurders

- de bewoners kunnen naast het huurcontract 
met de eigenaar ook tussen elkaar een 
samenlevingscontract afsluiten ( zie 3.4.1 huren 
bij huisdelen) 

- de bewoners organiseren zich in een vzw die het 
pand huurt en onderverhuurt (met toestemming 
van de eigenaar) naar de individuele bewoners (vb.: 
ouders van mensen met een beperking)

- de bewoners 

Wie is eigenaar: 

Cohousing Ter Beemt, Zingem-Kruisem (De Standaard 2019)
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•  externe privé persoon 

•  medebewoner

•  organisatie met sociaal doel (vzw of coöperatie die 
eigenaar is of huurt met onderverhuur)

•  commerciële organisatie

Samenstelling van de bewonersgroep, 
bijzondere accenten:
•  gemengde bewonersgroep

•  zelfde levensfase:  studenten ; jongeren/
jongvolwassenen ; senioren 

•  bijzondere doelgroep: bvb. mensen met 
een beperking ; vluchtelingen ; vrouwen, 
eenoudergezinnen ; katholieken, boeddhisten ; 
mensen in armoede ; kunstenaars, …)

Wie beheert:
Dus wie is verantwoordelijk en bevoegd en door 
wie wordt elk van volgende elementen beheerd: 
dagelijkse organisatie, administratie, financiën, 
selectie van kandidaten, …: 

•  door de bestaande bewoners (al dan niet met 
ingehuurde professionele hulp)

•  door een organisatie 

•  door een bedrijf 

Omkadering in sommige gevallen: 
Dit gaat niet over professionelen die in dienst 
genomen zijn door de bewoners, maar wel over 
een instantie van niet-bewoners (stichter, partner, 
eigenaar, ...) die deze bevoegdheid heeft. 

•  begeleiding of ‘ontzorging’ bij het beheer van 
eigen centen en/of administratie

•  ondersteuning in organisatie van eigen dagelijks 
leven (praktische hulp, diensten, zorgverlening, … )

•  aanbod van zorg, sociale opvang, … 

Individuele overwegingen

Is deze woongroep betaalbaar voor mij, 
en waar moet ik op letten
Een student die voor het eerst zelfstandig op kot 
gaat wonen heeft kan een aanlooptijd en misschien 
advies best gebruiken. Dat is niet hetzelfde voor 

bvb. een senior die met een woongroep vervoegt 
en daarbij zijn levenslange ervaring benut in beheer 
van eigen administratie en budget. 

Dus voor wie de eerste stappen zet in omgaan met 
eigen budget, volgen hier enkele tips:

•  Het is altijd goed te weten over welk budget je 
beschikt en wat de limieten zijn. 

•  Geef nooit huurgelden aan iemand zonder 
daarvoor een ontvangstbewijs te krijgen !

•  Plannen is een goed idee: Ga na over hoeveel 
centen je maandelijks kan beschikken, reken uit 
hoeveel daaraan aan huur mag besteed worden (een 
regel die soms gehanteerd wordt is maximaal 1/3 
van het beschikbare inkomen per maand). Zet je 
individuele inkomsten op een rijtje. Jongeren zoeken 
zo nodig een studentenjob, ... 

•  Eenmaal je weet over hoeveel geld je beschikt, 
kan je berekenen wat een maand in een 
gemeenschapshuis je zal kosten: huur, voeding, 
kosten, vervoer, … Veel is natuurlijk afhankelijk van 
je levensstijl en je prioriteiten. 

Tips voor persoonlijk budgetbeheer 
Jammer genoeg heeft niet iedereen de tijd om dit 
goed voor te bereiden. Als het snel moet gaan, denk 
je toch best even na over de volgende zaken:

•  10€ extra huurprijs per week kan heel wat 
betekenen, op jaarbasis spreken we over 520€. 
Waar ga je die halen ? En is die kamer met zicht op 
het stadspark, of met een eigen dressing het wel 
waard ?

•  Noteer waar je geld aan uitgeeft. Als je dit 
op papier ziet, dan is het eenvoudiger om te 
controleren en bij te sturen waar nodig,

•  Als je betaald wordt, zet dan meteen een deel 
aan de kant voor de huur, of stel een automatische 
betalingsopdracht in via de bank, of ook een 
automatische overschrijving van een deel naar je 
spaarrekening, dan hoef je je daarover al geen 
zorgen te maken. 

•  Als je geld uitgeeft, hou de tickets bij. 

•  Indien nieuwe huisgenoten vragen om je geld te 
lenen om de huur te betalen dan volg je dit best 
even op. Het zou kunnen dat dit niet lang zal duren.

•  Pols de huisgenoten over het belang dat ze 
hechten aan het strikt betalen van huur en kosten. 
Als iedereen dat erg belangrijk vindt, dan ben je op 

Villa De Proost, Aarschot (FB 2020)
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de goede weg. 

•  Bedenk eventueel al een back-up plan voor als je 
in geldnood zou komen. 

Bezuinigen op het budget
•  Kijk een beetje rond voor interessante 
aanbiedingen voor wat betreft bankrekening, 
telefoonabonnement, internet-aansluiting, ....

•  Koop in de supermarkt de “witte” producten,

•  Gebruik de bibliotheek i.p.v. kranten, tijdschriften 
en boeken te kopen;

•  Maak zoveel mogelijk gebruik van fiets of 
openbaar vervoer. Vermijd zo lang mogelijk om een 
auto te kopen, of deel desnoods een auto : goed 
voor het milieu en voor je portemonnee

•  Koop samen met je huisgenoten bulkproducten 
aan: melk, pasta, koffie, toiletpapier,…

•  Betaal je rekeningen maandelijks af, en houd zicht 
op wat je nog voorhanden hebt.

•  ….

inkomsten, budget en kosten

Ook hier is er een verschil tussen een meer 
uitgebouwde organisatie die zelfs verbonden kan 
zijn aan een grotere structuur of de situatie van een 
paar mensen die samen huren. 

Voor deze laatste, de huis-, tuin- en keuken-
huisdelers, volgen hier enkele tips.

Afspraken rond de bijdragen 
Het is dus goed om vanaf het begin een aantal 
afspraken te maken. Vriendschappelijke relaties 
en goede wil mogen niet het enige zijn waar het 
samenleven op steunt. Goede afspraken voorkomen 
veel moeilijkheden en zinloze discussies. Dit 
kan je best op voorhand doen, zodat bij grote 
meningsverschillen nog naar een oplossing kan 
worden gezocht. Het is ook zinvol om deze afspraken 
samen op papier te zetten, zodat hier achteraf naar 
verwezen kan worden. 

Opvolgen van budget en rekeningen 
Het grote werk begint: hoe ga je de rekeningen 
verdelen, hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd 
betaalt en hoe hou je het netjes? De tips die volgen 
werden vooral verzameld in een studentenomgeving, 

maar zijn nuttig in om het even welke woongroep. 

Eén hoofdregel is: wees flexibel. Welk systeem je 
ook op poten zet om één en ander te organiseren, 
wees niet rigide, want daar houdt niemand van. 

•  Probeer ervoor te zorgen dat je huurtermijn 
min of meer overeenkomt met de betalingen voor 
telefoon en internet, tenzij je die kosten zonder al 
te veel problemen kan doorgeven aan een eventuele  
volgende huurder. 

•  Vraag altijd een ontvangstbewijs als je een 
waarborg of de huur betaalt (bij overschrijving via 
bank kan een uittreksel uit jouw rekening als bewijs 
volstaan). Dit is een erg belangrijke regel. Als je als 
hoofdhuurder de huur betaalt, is het ook verstandig 
om de huisgenoten een kopie te geven van het 
betalingsbewijs.

•  Telefoonabonnement, gas, elektriciteit, voeding 
en andere kosten moeten betaald worden. Hier en 
daar kan je de zaken wat vlotter doen verlopen door 
kleine ingrepen op voorhand: 

•  Internet is niet meer weg te denken. Maar als je 
samen het internet gebruikt, zijn ook de discussies 
daarover niet meer weg te denken. Maak dat alle 
huisgenoten zich bewust zijn van de maximale 
download capaciteit (zodat niet één bewoner de 
capaciteit bij wijze van spreken opgebruikt). 

•  Rekeningen kunnen zich opstapelen! Hou ze bij 
en hou ook wat extra cash opzij, of nog beter: werk 
met een betaalagenda, dan hoef je je geen zorgen 
te maken. Je kan aan de energieleveranciers het 
gemiddelde gebruik van gas, elektriciteit, water, … 
opvragen van het voorbije jaar. Op die manier kan je 
een realistische inschatting maken van de komende 
kosten en sta je niet plots voor verrassingen. 

•  Verdeel de verantwoordelijkheid voor de 
verschillende rekeningen (telefoon, gas, 
elektriciteit,...). Op die manier is iedereen voor 
iets verantwoordelijk en wordt het geheel beter 
opgevolgd. 

•  Als een rekening op je eigen naam staat mag 
je bij vertrek natuurlijk niet vergeten om je naam 
los te koppelen van die rekening, anders blijf je 
wettelijk verantwoordelijk! 

Koken en eten 
Voeding: je kan dit op verschillende manieren 
organiseren. Of je hebt elk een deel van een 
kast met daarin je eigen spullen, of je legt 
een kleine som geld samen voor de evidente 
(gezamenlijke) aankoop van melk, brood, olijfolie, 
afwasmiddel, toiletpapier,... of je maakt een heuse 

Samenhuizen Cellebroers, Brussel (Patrick De Ceuster - SH fotoboek)



25

Samenhuizen Wegwijzers    3.5.1

gemeenschappelijke spaarpot voor het complete 
huishouden. 

Samen koken is goedkoper dan elk voor zich 
koken. Bedenk op voorhand een systeem (vb. laten 
aankruisen wie wanneer mee eet, en de kosten 
delen door die personen, en daarna wekelijks 
of maandelijks afrekenen) Dit kan uitdraaien 
op voelbare besparingen en verrijking van de 
eetcultuur. Bovendien bevordert het samen eten in 
de woongroep meestal de sociale contacten .

Woongroep Vooruit, Gent (web)

Welenhoeck, Herzele - moestuin (FB 2021)


