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VOORWOORD
In het kader van het beheer van het ‘Luchtkasteelfonds’ heeft de Koning Boudewijnstichting
opgeroepen om een studie uit te voeren naar knelpunten en sporen naar oplossingen bij het realiseren
van gemeenschappelijk wonen projecten.
Het ‘Luchtkasteel’, een solidaire leef- en woongemeenschap, was sinds 1997 gevestigd in een voormalig
kloostergebouw in Kain (Doornik) toen in 2007 beslist werd de woon- en leefgemeenschap en de
coöperatieve vennootschap stop te zetten.
De vroegere bewoners van de woon- en leefgemeenschap ‘Het Luchtkasteel’ blijven de filosofie van het
solidair samenwonen echter zeer genegen. Daarom richtten zij in 2008, binnen de Koning
Boudewijnstichting, met de vrijgekomen middelen een fonds op met als doel initiatieven van algemeen
belang te ondersteunen die vormen van solidair samenwonen – met sociale en ecologische accenten –
promoten.
In een eerste fase zou het Fonds onderzoeken welke de noden en de behoeften zijn inzake solidair
samenwonen met sociale en ecologische accenten en op welke manier opstartende en bestaande
initiatieven kunnen worden ondersteund.
Daarom wou het Fonds een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken voor België
met daarin:
- een inventarisatie van de lopende projecten;
- de knelpunten (zowel qua wetgeving, financiering, de verschillende praktische aspecten van
samenwonen enz.) en de mogelijke oplossingen;
- de behoeften en noden bij bestaande en opstartende initiatieven.
Vooral de knelpunten en de verschillende alternatieven om deze knelpunten op te lossen moeten
prominent aan bod komen.
Voor het uitvoeren van deze opdracht werd een bedrag van 7500 euro ter beschikking gesteld.
De v.z.w.Samenhuizen werd aangesteld om deze opdracht uit te voeren.
‘Samenhuizen’ vzw is de vereniging ter bevordering en ondersteuning van gemeenschappelijk wonen.
(meer informatie over Samenhuizen vzw in bijlage G).
Zij heeft deze opdracht op zich genomen en van mei 2009 tot januari 2010 het onderzoek uitgevoerd dat
nu voorligt. Op het terrein werd de studie uitgevoerd door twee oudgedienden van de v.z.w.
Samenhuizen, Luk Jonckheere en Roland Kums, versterkt met Hilde Maelstaf en Trui Maes.
We konden rekenen op de steun, hulp en inspiratie van vele mensen die van dichtbij of van verre
betrokken zijn bij de beweging gemeenschappelijk wonen.

Dankwoord
De financiële aanmoediging en steun van het Luchtkasteelfonds, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting heeft de realisatie van deze studie toegestaan door dit werk een sterker momentum
mee te geven dan anders mogelijk zou zijn geweest. We willen de initiatiefnemers en de beheerders van
dit fonds vooreerst hartelijk danken.
Verder waarderen wij de hulp van de Artesis Hogeschool die een grote bijdrage heeft geleverd aan het
opstellen en interpreteren van de enquête, en aan het uitschrijven van de teksten.

De mensen van ‘Habitat et Participation’ zorgden voor de vertaling van de enquête en hielpen de
enquête verspreiden in het zuidelijke landsgedeelte.
Verschillende andere verenigingen en organisaties hebben de oproep verspreid via hun kanalen.
We danken ook de mensen die bereid waren te zetelen in het experten panel op de studiedag van 21
november, en ook alle deelnemers aan deze dag die het debat en de reflectie voedden.
We danken diegenen de hun tijd en inzichten beschikbaar stelden via de interviews en bij andere
gelegenheden via allerhande kanalen.
Tenslotte, last but not least, danken we alle mensen die deze studie hebben helpen schrijven door hun
ideeën en opinies te communiceren, door documenten of literatuurverwijzingen aan te brengen, door de
enquête in te vullen, door bij te dragen aan debatten en gedachtenwisselingen, en vooral door dagelijks
aan de weg te timmeren van het gemeenschappelijk wonen.
Bij naam willen we nog volgende mensen bedanken :
- Het begeleidingscomité : Helga Collyn, Paul De Cannière, Els De Leeuw, Ann Morissens, Stijn
Neuteleers, Katleen Smeers, Chris Troffaes, Jeanneke van de Ven
Hilde Maelstaf en Ingeborg Hillaert van Artesis hogeschool, Benoit Debuigne van H&P
- De personen die hun tijd ter beschikking stelden voor een interview : Hugo Casaer, Benoit Debuigne,
Jo Debyser, Gerd De Keyser, Vera Dua, Alain Rosenoer, Hugo Vanderstadt, Pieter Van Hoof en Peter
Vermeulen.
- De experten op onze studiedag van 21 november : Hugo Casaer (burgemeester), Jo Debyser (notaris),
Hugo Vanderstadt (architect – stedenbouwkundige), Hugo Wanner (financieel deskundige)
- Onze jobstudenten voor het opvolgen van de enquête : Karen Jonckheere en Pryanka,.
Aan alle mensen die op enige wijze hebben bijgedragen aan de realisatie van deze studie : bedankt !

INLEIDING
Doel en opzet van het onderzoek
De beweging van gemeenschappelijk wonen kent de laatste jaren veel succes. Er zijn steeds meer
geïnteresseerden en initiatiefgroepen, in de media verschijnen regelmatig reportages over het onderwerp
en af en toe tonen ook beleidsmakers interesse. Wie het thema wat van naderbij bekijkt merkt meteen
dat woongemeenschappen een meerwaarde bieden, niet enkel voor de bewoners zelf maar zeker ook op
een breed maatschappelijk vlak.
Nieuwe initiatieven en projecten schieten als paddestoelen uit de grond. Zoals dat dikwijls gaat met
vernieuwende projecten loopt hun pad meestal niet over rozen. Slechts een klein aantal (grotere)
projecten ziet hun woonwens concrete vormen aannemen in bakstenen, hout of strobalen.

Enkele voorbeelden :
<< Een project gemeenschappelijk wonen voor 28 woonsten in een grote stad koopt - na de nodige
inlichtingen te hebben genomen - van een v.z.w. een terrein naast de spoorweg. Zeer laattijdig vernemen
zij dat de weg toebehoort aan de spoorwegmaatschappij. Om nutsleidingen te kunnen leggen en de
bouw te laten doorgaan is het nodig dat de stad deze weg aankoopt. Maar de verhoudingen tussen de
spoorwegmaatschappij en de stad zijn niet goed. Het project ligt stil. >>
<< In een gemeenschapshuis verliest een bewoner een groot deel van haar inkomen uit
werkloosheidsuitkering, een tweede moet als alleenstaande moeder de volle pot betalen van de
kinderdagopvang in plaats van het voorkeurstarief voor alleenstaande ouders >>
<< Een initiatiefgroep wil met de steun van een gemeente een ecologische woongemeenschap realiseren
voor de bouw van 25 à 30 woningen. Om dit te kunnen doen moeten de bouwvoorschriften voor het
terrein(BPA) worden gewijzigd (voetgangerszone i.p.v. garage aan elk huis, dakhelling voor
zonnepanelen, e.d.m. …). Vanuit een gemeentelijke oppositiepartij worden misleidende berichten
rondgestrooid over de impact van dit project, onder hun impuls wordt een buurtcomité opgericht, dat bij
de Raad van State beroep aantekent tegen de aanvraag van verandering van de bouwvoorschriften op
basis van procedurefouten. De werken kunnen voor lange tijd niet doorgaan, het project wordt na vier
jaar inspanningen beëindigd. >>
<< In een studentenstad wil een huiseigenaar op een correcte manier een gemeenschapshuis herbergen.
Volgens de stedelijke ruimtelijke ordening is er enkel sprake van een gemeenschapshuis in het kader van
bvb. een kloosterorde of een vzw rond gehandicapten., en niet wanneer jonge mensen samen wonen
omdat ze dit sociaal, maatschappelijk en financieel interessant vinden.
De strikte definitie van ruimtelijke ordening maakt dat de woning opgedeeld dient te worden in
wooneenheden, waarvoor dan een stedenbouwkundige vergunning vereist is, met alle inspanningen van
dien. Dat kan o.a. als gevolg hebben dat eenmalige boetes voor ontbrekende autoparkeerplaatsen
betaald moeten worden (ca. 6.000 Eur/plaats, bij bvb. 5 bewoners wordt dit 24.000 Eur ).
Wegens de onduidelijkheid die momenteel heerst zou een gemeenschapshuis geregistreerd blijven als
eengezinswoning waarbij de hoofdhuurder onderverhuurt aan niet-gezinsleden. Deze onderverhuring
zou volgens ruimtelijke ordening dan weer in strijd zijn met de bestemming als eengezinswoning. Terug
naar af. >>

Vertragingen, hindernissen, stopzetten van projecten, misschien is dit inherent aan vernieuwende
initiatieven. Maar het is interessant om alle menselijke inzet en energie, alle tijd en kapitaal die in
projecten wordt gestoken niet enkel te laten dienen tot opbouw van ervaring en wellicht ook
persoonlijke groei van de deelnemers, maar ze zo veel mogelijk te zien uitmonden in de concrete
realisatie van woongemeenschappen.
Gedurende de voorbije jaren bracht Samenhuizen vzw vanuit het veld al heel wat doorns en angels in
kaart. Hier en daar suggereerden we aanbevelingen om deze knelpunten weg te werken maar deze
onderzoeksopdracht geeft ons de kans om vollediger alle behoeften en knelpunten in kaart te brengen en
(sporen naar) oplossingen te formuleren.
Hiervoor wilden we de brede basis bevragen: niet alleen de bewoners en initiatiefnemers zelf, maar ook
geïnteresseerden, professionals, ex-bewoners en collega-organisaties in het buitenland. De hoofdvragen
die we hen stelden waren: “Welke problemen ervaar je of heb je ervaren i.v.m. gemeenschappelijk
wonen. Welke oplossingen heb je gebruikt of wil je suggereren? Heb je nog andere aanbevelingen voor
het ondersteunen van samenhuizen in België?”
Daarnaast hebben we deze kans benut om onze inventarisatie van bestaande woongemeenschappen aan
te vullen en om van ‘de basis’ te horen wat zij als prioriteiten zien voor de werking van de vzw
Samenhuizen.
De resultaten van het onderzoek dienen ter illustratie van het hiernavolgende rapport over de stand van
zaken van het gemeenschappelijk wonen in ons land.

Leeswijzer
Deel 1 Situering
In het eerste deel willen we het fenomeen ‘samenhuizen’ kaderen en een antwoord geven op de
volgende vragen: Wat is een woongemeenschap? Welke verschillende vormen van gemeenschappelijk
wonen bestaan er? Hoe zijn ze historisch gezien te verklaren en hoe zijn ze ontstaan? Wat is hun plaats
binnen de gangbare woontradities en de demografische veranderingen in onze maatschappij? Waarom
kiezen mensen voor gemeenschappelijk wonen? Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deze
woonvormen? Hoe realiseert men een woongemeenschap?

Deel 2 Methodiek van het onderzoek
Hier vindt u een korte toelichting over het opzet van het onderzoek dat werd gevoerd door de vzw
Samenhuizen.

Deel 3 Stand van zaken woongemeenschappen in België
Hier geven we een benadering van welke vormen van samenhuizen er in ons land bestaan en hoe
populair ze zijn. Verder wordt aangegeven of er groeipotentieel bestaat.

Deel 4 Behoeften en knelpunten
Voor het deel knelpunten en behoeften kozen we voor een indeling die in grote lijnen overeen komt met
het traject van een woongroep, van initiatief tot en met bewoning.. De geciteerde knelpunten verwijzen
vaak naar een fase waarin een project zich kan bevinden. Dit is geen lineair verloop en verschilt
daarenboven van project tot project. De omvang, doelstellingen, juridische structuur, financiële

mogelijkheden, eigenheden van de site en het lokaal bestuur bepalen het traject, alsook toevalligheden
van wat zich op de weg voordoet aan tegenvallers en meevallers. Overlappingen tussen de verschillende
thema’s zijn onvermijdelijk.

Deel 5 Sporen voor oplossingen
Ook in deze bespreking van sporen naar oplossingen wordt in grote lijnen de ontwikkeling van een
project als richtsnoer aangehouden, ook hier zijn er overlappingen en alternatieve trajecten mogelijk.
Gesuggereerde oplossingen en verwijzingen naar bepaalde overheden en wetgeving zullen dan ook
verschillende malen terug komen. Dat is niet te vermijden omdat de woongroepen in de verschillende
fasen en voor verschillende problemen met dezelfde overheden en actoren geconfronteerd kunnen
worden.

Deel 6 Aanbevelingen en besluit
In dit laatste deel staan een reeks aanbevelingen voor het algemeen beleid. Deze worden opgelijst
volgens onze inschatting van prioriteit en timing.
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INHOUDSOPGAVE
1. SITUERING
1.1. Wat is een woongemeenschap
1.1.1. Definitie
1.1.2. Enkele parameters
1.1.2.a. mate van gemeenschappelijkheid
1.1.2.b. schaal
1.1.2.c. duur van het engagement
1.1.3. Bijzondere extra accenten
1.1.3.a. ecologisch bewust leven
1.1.3.b. spirituele verdieping
1.1.3.c. sociaal engagement
1.1.3.d. woonwerkgemeenschap
1.1.3.e. zelfvoorziening
1.1.3.f. mantelzorg
1.1.3.g. specifieke doelgroep
1.2. Verschillende types van gemeenschappelijk wonen
1.2.1. Centraal Wonen
1.2.2. Cohousing
1.2.3. Woongroep
1.2.4. Gemeenschapshuis
1.2.5. Leefgemeenschap
1.2.6. Tweewoonst
1.2.6.a. duo-wonen
1.2.6.b. kangoeroewonen
1.2.7. Gestippeld wonen en Harmonica wonen
1.2.8. Dit is geen gemeenschappelijk wonen
1.2.8.a. Gemeenschappelijke voorzieningen beheerd door externe aanbieder
1.2.8.b. Enkel gedeelde publieke ruimte (en toch …)
1.2.8.c. Enkel aankoop en/of bouwproces collectief (en toch …)
1.2.8.d. Slechts één aspect, zonder gemeenschappelijkheid

1.3. Woongemeenschappen historiek
1.3.1 Vroege geschiedenis
1.3.2. Twintigste eeuw en recente ontwikkelingen
1.3.2.a. De commune
1.3.2.b. De woongroep
1.3.2.c. Centraal Wonen
1.3.2.d. Kibboets (Eng.: kibbutz)
1.3.2.e. Kollektivhus (Zweeds)
1.3.2.f. Self-work model (van kollektivhus)
1.3.2.g. Service housing
1.3.2.h. Cohousing (Deens: bofælleskaber)
1.3.2.i. Vrije huis - studentenhuis
1.3.2.j. Communauteit (~klooster)
1.4. Maatschappelijke achtergrond
1.4.1. Demografische veranderingen:evolutie van de bevolking, vergrijzing en immigratie
1.4.2. Gezinnen en jeugd : de impact op het wonen
1.4.2.a. Gezinssamenstelling: van ‘la famille nucléaire’ naar ‘la famille incertaine’
1.4.2.b. Toenemende jeugdfase : de individualisering laat jongeren niet onberoerd
1.4.3. Woontradities en huisvesting
1.4.4. tijdsdruk, levenssferen en nood aan externe en andere dienstverlening
1.4.5. Conclusies
1.5. Beweegredenen voor gemeenschappelijk wonen
1.5.1. Praktische voordelen
1.5.1.a. Onthaasten
1.5.1.b. Kinderopvang en kinderkribbe
1.5.1.c.Samen delen van infrastructuur en middelen
1.5.2.d. Delen van kennis en vaardigheden
1.5.1.e. Hogere levenskwaliteit en gezondheid
1.5.2. Maatschappelijke meerwaarde
1.5.2.a.Herstel van het sociaal weefsel
1.5.2.b. Intergenerationele cohesie
1.5.2.c. Betrokkenheid met de buitenwereld.
1.5.2.d. Burgerzin, emancipatie en persoonlijke groei
1.5.2.e. Veiligheidsgevoel en veiligheid.
1.5.2.f. Minder druk op de partnerrelatie.
1.5.2.g. Meerwaarde voor bepaalde doelgroepen
1.5.2.h. Oplossen van conflicten tussen buren
1.5.3. Fysiek-ruimtelijke meerwaarde
1.5.3.a. Bewaren van waardevolle gebouwen.
1.5.3.b. Stadsvernieuwing
1.5.3.c. Herwaardering van ruraal gebied
1.5.3.d. Compacter bouwen
1.5.3.e. Betere benutting van het woningpark
1.5.4. Ecologische motieven
1.5.4.a. Ecologische levenswijze
1.5.4.b. Ontwerp en bouwproces
1.5.4.c. Stewardship van een stukje natuur
1.5.4.d. Alternatieve transportmogelijkheden.
1.5.4.e. Eigen groententuin, kruidentuin en boomgaard
1.5.4.f. Schaalvoordelen
1.5.4.g. Delen en uitwisselen
1.5.5. Financiële voordelen
1.5.5.a. In de aanloopfase
1.5.5.b. In de bewoningsfase
1.5.5.c. Investeringswaarde van de woonst
1.5.6. Nadelen
1.6. Traject voor de realisatie van een project
1.6.1. Toekomstige bewoners
1.6.2. Professionals
1.6.3. Overheid
1.6.4. Organisaties

2. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
2.1. Onderzoeksvragen, doelstelling, wetenschappelijke en praktijkondersteuning
2.2. Onderzoeksmethoden
2.2.1. Aanvulling inventaris
2.2.2. Websurvey met vragenlijst
2.2.3. Literatuuronderzoek
2.2.4. Diepte-interviews
2.2.5. Studiedag en world-café

3. STAND VAN ZAKEN WOONGEMEENSCHAPPEN IN BELGIË
3.1. Centraal wonen, cohousing, woongroepen en leefgemeenschappen
3.2. Gemeenschapshuizen
3.3. Tweewoonsten
3.4. Bijzondere aspecten
3.5. Gestopte projecten
3.6. Potentieel voor gemeenschappelijk wonen

4. BEHOEFTEN EN KNELPUNTEN
4.1. groepsvorming en groepsproces
4.1.1. Opbouwen van de groep
4.1.2. Basisideeën
4.1.3. Groepsgebeuren
4.1.4. instroombeheersing
4.1.5. Afspraken en beslissingen
4.1.6. Projectbeheer door de bewoners bij opstart en bewoning
4.1.6.a. Eigen beheer als succesfactor
4.1.6.b. Interne vaardigheden
4.2. site vinden en planningscontext (ruimtelijke ordening)
4.2.1. locatie: kiezen : stedelijk, suburbaan, ruraal
4.2.2. planningscontext (ruimtelijke ordening)
4.2.2.a. Bouwen of verbouwen
4.2.2.b. Huren
4.2.2.c. Zonering en reglementering
4.2.2.d. Opdelen van een woonst
4.2.2.e. Integratie van het beleid met andere domeinen
4.2.3. stads- en dorpsvernieuwing
4.2.3.a. Stadskernvernieuwing
4.2.3.b. Ruraal gebied
4.2.3.c. Beschermd erfgoed
4.2.4. Contact met lokaal bestuur
4.3. verwerven van grond of gebouw
4.3.1. Prijzen van vastgoed
4.3.2. Toegang tot de vastgoedmarkt
4.3.3. Onderhandelen met eigenaar (prive/publiek) (was 4.2.4.)
4.3.4. Waardeverhoging van gemeenschappelijk wonen
4.4. Juridische structuur bij ontwikkeling
4.4.1. initiële overeenkomst
4.4.2. vereniging of vennootschap
4.4.3. bouwassociatie
4.5. financiering

4.5.1. Financieel plan
4.5.2. Voorfinanciering
4.5.2.a. Onderlinge leningen
4.5.2.b. Leningen van organisaties
4.5.2.c. Leningen van banken
4.5.2.d. Andere formules ter voorfinanciering
4.5.3. Samenwerken met projectontwikkelaars
4.5.3.a. Privé projectontwikkelaar
4.5.3.b. Autonoom bedrijf voor Stadsontwikkeling
4.5.4. Samenwerking met sociale woningbouw
4.5.4.a. In het buitenland
4.5.4.b. De situatie bij ons
4.5.4.c. Knelpunten
4.5.4.d. Mogelijkheden in de huidige context
4.5.4.e. Huidig gebrek aan financiële middelen …
4.5.4.f. Evolutie
4.5.5. Betrekken van bescheiden inkomenscategorieën
4.5.5.a. Type van juridische structuur
4.5.5.b. Creatief lenen
4.5.5.c. Zelfbouw
4.5.5.d. Wijzigen van ruimte gebruik
4.5.5.e. Verschillende mate van afwerking
4.5.5.f. Gemengd project huren / kopen
4.5.5.g. Samenwerking met Sociale woningbouw
4.6. Overheidsteun
4.6.1. Extra kosten bij bouwprojecten
4.6.2. Financiële steun door de overheid
4.6.2.a. Voorbeelden in het buitenland
4.6.2.b. Steunmaatregelen voor andere aspecten dan gemeenschappelijkheid
4.6.2.c. Aanbieden van terreinen of gebouwen
4.6.2.d. Andere mogelijke financiële ondersteuning
4. 6.3. Begeleiding vanuit de lokale overheid
4. 6.4. Andere overheidsniveaus en actoren
4.6.5. Premies, subsidies, fiscale voordelen
4.7. bouwen, verbouwen
4.7.1. samen ontwerpen
4.7.2. samen bouwen
4.7.3. nutsvoorzieningen
4.8. Juridische structuur bij bewoning
4.8.1. Gebruiksrecht
4.8.1.a. Huren
4.8.1.b. Aankopen in onverdeeldheid
4.8.1.c. Erfpacht
4.8.2. Vereniging
4.8.3.a Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
4.8.3.b. Vereniging van mede-eigenaars (VME) in verdeeldheid
4.8.3. Parimoniumvennootschap
4.8.4.a. Coöperatieve vennootschap (CVBA)
4.8.4.b. NV
4.8.4.c. BVBA
4.8.4. Tontine en Beding van aanwas
4.8.5. Afzonderlijke eigendommen (gestippeld wonen, harmonica wonen)
4.8.6. Huurproject in samenwerking met een huisvestingsmaatschappij
4.8.7. Opeenvolgende juridische structuren
4.8.8. Combineren van verschillende juridische structuren
4.9. statuut van de medebewoner
4.9.1. Inschrijving in de gemeente
4.9.2. vervangingsinkomen
4.9.2.a. werkloosheid
4.9.2.b. leefloon (O.C.M.W.)
4.9.2.c. ziekte- en invaliditeit

4.9.2.d. tegemoetkoming aan personen met een handicap
4.9.2.e. kinderbijslag
4.9.2.f. pensioen
4.9.2.g. diverse bepalingen
4.9.3. fiscaliteit
4.10. bijzondere doelgroepen
4.10.1. Jongeren
4.10.2. Ouderen
4.10.2.a. Kangoeroewonen
4.10.2.b. Duo-wonen
4.10.2.c. Woongroepen
4.10.2.d. Meergeneratiewonen
4.10.2.e. Woonzorgzones
4.10.3. Zorgbehoevenden
4.10.3.a. opvang door instellingen
4.10.3.b. opvang binnen een woongemeenschap
4.10.4. Alleenstaande ouders
4.10.5. Allochtonen
4.10.6. Lage inkomens, maatschappelijk kwetsbare personen
4.11. Integratie in de lokale gemeenschap
4.11.1. Houding van de buurtbewoners
4.11.2. Houding van de woongemeenschap
4.11.3. Lokale dynamiek en sociale economie
4.12. Onderzoek, ondersteuning, bekendmaking
4.12.1. Onderzoek, informatieverspreiding, promotie en ondersteuning
4.12.1.a. Bekendmaking
4.12.1.b. Rol van de bestaande projecten
4.12.1.c. Koepelorganisaties
4.12.1.d Wetenschappelijk onderzoek
4.12.2. professionals
4.12.2.a. bekendheid bij professionals, opleiding
4.12.2.b. professionals vinden en er mee werken
4.12.4. bekendheid bij financiële instellingen
4.13. Rol van de overheid : huidige mogelijkheden
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SAMENVATTING (NL – FR – ENG)
(Nog te leveren)

1. SITUERING
1.1. Wat is gemeenschappelijk wonen
1.1.1. definitie
Samenhuizen vzw hanteert de volgende definitie :
<< Om van een woongemeenschap te kunnen spreken moet je bewoners hebben, afkomstig uit
verschillende gezinnen, die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samenleven,
met de bedoeling om minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit samenwonen. >>
(Jonckheere Luk, Kums Roland & De Leeuw Els, 2007)
In het Franstalige landsgedeelte wordt doorgaans volgende definitie aangenomen :
<< L’habitat groupé est un lieu de vie où habitent plusieurs entités (familles ou personnes) et où
l’on retrouve des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs autogérés. >>
(Debuigne Benoît et Thys Pascale, 2008).
De definitie, gehanteerd door de Nederlandse koepelvereniging, klinkt als volgt :
<< In een woongemeenschap hebben de bewoners vrijwillig gekozen om in onderlinge
betrokkenheid te wonen, op basis van gelijkheid, zelfbeheer, respect voor de gewenste mate van
privacy. Meerdere individuen en/of huishoudens beschikken over gemeenschappelijke ruimtes en
voorzieningen, en beheren deze gezamenlijk.>>
(LVCW (Landelijke Vereniging Centraal Wonen)
Elk van de diverse types en vormen van gemeenschappelijk wonen kent zijn eigen sterktes en zwaktes
en ontmoet zijn eigen moeilijkheden en knelpunten.
Het lijkt ons interessant om open te staan voor een ruime waaier van woontypes. Niet alleen de beter
bekende, gemakkelijk te realiseren woonvormen, maar ook minder vertrouwde of in onbruik geraakte
modellen zouden toegankelijk moeten zijn, zodat ieder zijn gading kan vinden en zijn dagelijkse fysieke
en sociale omgeving meer kan vormgeven op maat van elke redelijke behoefte en wens.
Laat woonvormen bloeien, van het zeer betrokken samenwonen naar lossere vormen van
gemeenschappelijk wonen tot en met ‘buurtverbetering’ op sociaal, politiek en urbanistisch vlak
(woonerf, buurtwerk, ……).
Daarvoor zijn heel wat mensen aan het ijveren. Er is in de laatste decennia een beweging aan de gang
die van onder uit komt, zijn spoortrekkers kent en stilaan klaar is om door een breder publiek te worden
geadopteerd.
Zoals bij elke vernieuwende beweging zijn een aantal realisaties verre van eenvoudig, maar daarover
meer, verderop in deel 4.

1.1.2. enkele parameters
1.1.2.a. mate van gemeenschappelijkheid
Je hebt in onze samenleving in oplopende graad van gemeenschappelijkheid en betrokkenheid van de
bewoners verscheidene woonvormen. De onderlinge samenhang kan bestaan op vlak van het

architecturaal ontwerp of van de historische groei van een buurt, van 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 zeer grote
rol.
Zo heb je buurten waar zowel de urbanisatie als de betrokkenheid van de bewoners zeer laag is. Het kan
best dat de bewoners tevreden zijn met deze toestand, maar vaak ook is er de wens naar meer.
Van een woonerf spreek je als de straat of wijk speciaal ontworpen is om sociale contacten en een veilig
buurtleven te bevorderen. De kans is groter dat er zich een levendige en betrokken buurtgemeenschap
uit ontwikkelt.
Maar wanneer deze betrokkenheid bedoeld is in het architecturaal ontwerp van het wonen en de
voorzieningen, en ook in de onderlinge afspraken en activiteiten, dan zijn de voorwaarden vervuld voor
een woongemeenschap, of het nu gaat om centraal wonen, cohousing, leefgemeenschap of woongroep.
De best bekende dichte vorm van samenwonen is natuurlijk het traditionele kerngezin, soms uitgebreid
met grootouders of een ander familielid. Dit laatste valt buiten onze definitie van gemeenschappelijk
wonen.

1.1.2.b. schaal
De grootte van een woongemeenschap heeft een belangrijke invloed op het functioneren ervan.
Het opstarten van een groep en de dagelijkse gang van zaken kunnen veel eenvoudiger en op een meer
informele manier worden geregeld in een kleinere groep. Een grotere groep vereist veel meer
communicatie en formeel vastgelegde afspraken.
De omgang met elkaar in een kleinere groep kan meer voldoening opleveren, meer intense
vriendschappen. Anderzijds is in kleinere groepen de kans op conflicten groter en moet haast elk
conflict en elke wrijving worden uitgeklaard.
In grotere groepen worden conflicten beter gebufferd, mensen die elkaar minder goed liggen hoeven niet
intens met elkaar om te gaan.
Grotere woongemeenschappen halen natuurlijk meer praktische voordelen uit schaalvergroting. Dan
gaat het over bouw, gedeelde installaties, aankopen, verbruik, enz …
Grotere groepen hebben een breder draagvlak om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, zoals
kinderopvang, gezamenlijke maaltijden, auto-delen, enz …
In een grotere groep is ook een grotere varëteit aan kennis en vaardigheden beschikbaar.
De opzet van een woongemeenschap staat niet los van wat er daarbinnen en daarbuiten allemaal nog
mogelijk is.
Zo kunnen er binnen de gemeenschap uitwisselingen en initiatieven bestaan op kleinere schaal.
In Nederland bijvoorbeeld bestaat er bij de meeste woongemeenschappen (met soms tot 100 woningen)
intern nog een ‘kluster-niveau’. Zo een kluster bestaat uit 5 tot 8 woningen rond enkele
gemeenschappelijke voorzieningen (woonkamer/keuken, wasmachine-ruimte en bergruimtes). De
bewoners van een kluster kiezen elkaar.
Er bestaan verder voorbeelden van een woongroep met een 5-tal jong-volwassenen die binnen een
cohousing gemeenschap van een 30-tal woonsten functioneert.
Ook buiten de gemeenschap zijn er verschillende niveau’s van organisatie waar leefbaarheid,
burgerinitiatief en duurzame oplossingen een plaats kunnen vinden. Een windmolen kan je per
huizenblok voorzien, een feestzaal per wijk en een transitiegroep per gemeente ...

1.1.2.c. duur van het engagement
Dit varieert naargelang het type gemeenschappelijk wonen.
Terwijl in een gemeenschapshuis bijvoorbeeld het engagement van de bewoners meestal van tijdelijke
aard is, gaat het bij een woongroep om een langduriger vorm van samenwonen. Voor de rest verschillen
beide vormen niet erg in hun opzet.
Bij centraal wonen en cohousing is het engagement niet per se levenslang, maar men stelt vast dat de
turn-over, de graad van verhuizing in gemeenschappen kleiner is dan bij doorsnee woonvormen, zo
wordt bevestigd door talrijke getuigenissen uit binnen- en buitenland.
<< There MUST be something very right and rewarding about living in cohousing if you look at
property values and lack of turnover relative to "normal" housing. In the 9 years since the 27 units in
Harmony Village were built, there have only been 3 that have come up for sale (and one of those was
from a death). >> (getuigenis, Harmony Village)
<< Berkeley cohousing : purchase/rental opportunities rare; low turnover >> (in FIC - listing)
<< Turnover tends to be very low in built cohousing communities.>> ( www.cohousing.org )
<< Cambridge Cohousing has an annual unit turnover of less than 3 percent, underscoring that this
community is a highly desirable place to live.>> (website Cambridge Cohousing)
<< With lower than normal turnover, units in existing cohousing are rarely available, but when they do
come on the market, they are quickly snapped up. >> (getuigenis, Santa Monica cohousing)
A study by Support Financial Services, a Colorado-based company specializing in financing for
cohousing neighborhoods, found that 81% of residents said they plan to stay more than five years, while
70% of residents said they plan to stay for over 10 years in their community. ‘ (Abraham Paiss, 2008)
Op basis van onze contacten en inventaris lijkt het dat de duur van het samenwonen doorgaans korter is
bij jongeren en toeneemt met de leeftijd.

1.1.3. bijzondere extra accenten
In de meeste woongemeenschappen is het de deelnemers vooral te doen om de betrokkenheid tussen de
bewoners, het sociale doel dus. Daar bovenop of als eerste prioriteit kunnen sommige
woongemeenschappen eventueel nog andere doelstellingen nastreven. Zij leggen dan bijzondere extra
accenten, zoals bvb. ecologie, spiritualiteit, sociale bewogenheid, zelfvoorziening, een gezamenlijke
onderneming of een zorgopdracht, of zij kunnen zich richten naar een afgebakende doelgroep.

1.1.3.a. ecologisch bewust leven
Het meest geselecteerde bijzonder accent in onze enquête is "ecologie". Dit is hier dan wel een
containerbegrip waaronder uiteenlopende zaken m.b.t. bouwwijze, energievoorziening, watergebruik,
compacter wonen, (gedeeltelijke) zelfvoorziening en bijv. mobiliteit van de bewoners kunnen vallen. Uit
de praktijk weten we dat initiatiefgroepen vaak letterlijk moeten besparen op hun "ecologisch
wensenpakket" omwille van financiële beperkingen. Het schaalvoordeel bij centraal wonen en
cohousing maakt het voorzien van duurdere ecologische bouwwijzen of energievoorzieningen vaak
haalbaarder en efficiënter. In de statuten van de meeste huidige initiatiefgroepen van cohousing
projecten is de ecologische benadering expliciet in hun statuten opgenomen (bijv. cohousing Gent en
Cohousing ‘La Grande Cense). Mensen die meer sociaal willen wonen blijken dat dus vaak ook meer
ecologisch te willen doen. Daarom verwachten we dat deze 'trend' zich doorzet.

1.1.3.b. spirituele verdieping
Ook het woord "spiritualiteit" dekt vele ladingen. VanDale omschrijft het als "geestelijke
levenshouding". Woongemeenschappen zijn in de praktijk meestal pluralistisch en inclusief en
verwelkomen vaak verscheidenheid. Spirituele elementen in een woongemeenschap kunnen
bijvoorbeeld bepaalde (groeps)rituelen zijn bij de start of het einde van een bewonersbijeenkomst (zoals
het aansteken van een kaars, in kring gaan staan of het zingen van een mantra). Maar ook bepaalde
infrastructuur, zoals bv. een stille ruimte of zweethut, kan worden vernoemd onder deze noemer.
Spiritualiteit is zeker aanwezig bij de traditionele kloostergemeenschappen en aanverwanten. Wanneer
in hun werking een mix bestaat met leken, worden deze door Samenhuizen vzw ook gerekend bij de
woongemeenschappen. De opening naar het opnemen van leken in een gemeenschap van geestelijken
wordt mede bepaald door het gebrek aan nieuwe roepingen binnen de kerk.
Er zijn ook meer en meer niet-christelijke groepen, boedhistische en andere, die spiritualiteit beleiden in
hun dagelijks leven.

De Brug (Lier - B)
type : leefgemeenschap
aantal : 14 bewoners
start : 1994
groep : geestelijken en leken
gebouw : bestaand klooster
gemeenschappelijk :
privé : eigen vertrekken
In het voormalig Coletienenklooster wonen 6 zusters,
2 alleenstaanden, 2 gezinnen waaronder 2 kinderen
samen voor een eigentijds, evangelisch, religieus
gemeenschapsleven. Er is een aanbod van tijdelijk
onderdak en 1 kamer voor acute crisisopvang.
Er hebben liturgieën en concerten plaats.
http://web.me.com/geerthendrix/debrug/welkom.html

1.1.3.c. sociaal engagement
Een ideologie kan het bindend element zijn voor een gemeenschap. Woongemeenschappen die een
geëngageerd maatschappijvernieuwend idee uitdragen vinden we binnen de krakersbeweging of bij
groepen die het recht op wonen verdedigen voor minderbegoeden, asielzoekers of andere subgroepen.

1.1.3.d. woon-werkgemeenschap
Er zijn woongemeenschap waarbij de activiteit integrerend deel uitmaakt van de doelstellingen. Dan
spreken we over een woonwerk gemeenschap waar elke bewoner zich engageert om mee te werken op
de boerderij of in het productieatelier (kaasmakerij, drukkerij, honingbewerking, kunstenaarscollectief,
fietsenatelier, enz …) of bij het uitbaten van een hotel of een bed&breakfast, en zo meer.
Het kan gaan om heuse bedrijfjes of om werkplaatsen van sociale economie.
In een aantal gevallen wordt een activiteit georganiseerd waar mindervaliden of sociaal zwakkeren
worden tewerk gesteld. Deze woongemeenschappen kunnen eventueel erkend zijn als tehuis voor
volwassen mindervaliden, als sociale werkplaats of als participatieve coöperaties.

1.1.3.e. zelfvoorziening
Een woon-werkgemeenschap kan bovendien streven naar voorzien in eigen behoeften, zowel voor
energie en waterwinning als voor producten van eigen kweek.

1.1.3.f. mantelzorg
Eén van de doelstellingen van een gemeenschap kan zijn om te zorgen voor het verblijf en de opvang
van bvb gehandicapten, daklozen, mensen in moeilijkheden, enz … Dit kan op korte of op lange termijn
zijn, en kan een minimale of een doorgevoerde graad van opvang inhouden.

1.1.3.g. specifieke doelgroep
Ook in de samenstelling van de groep kan men heel specifieke keuzes maken, zoals dat het geval is bij
een seniorengroep, een gemeenschap voor alleenstaande vrouwen, …

En er bestaat een waaier aan woonvormen door de verschillende mogelijke combinaties. Men zou zich
bvb een leefgemeenschap kunnen voorstellen met een spirituele inslag, speciaal voor alleenstaande
mannen die samen een zelfvoorzienend ambachtelijk bedrijf runnen. Of wacht eens …, die bestaat al,
dat zijn de paters trappisten.

1.2. Verschillende types van gemeenschappelijk wonen
Zoals eerder beschreven worden de verschillen in woongemeenschap voornamelijk geconditioneerd
door volgende factoren :
- Graad van gemeenschappelijkheid
- Grootte van de gemeenschap
- Bijzondere doelgroep of niet (senioren, jongeren, alleenstaande ouders, kansarmen, …)
- Juridische structuur (eigendomsvorm, lidmaatschapsvorm, …)
- Duurzaamheid van het engagement
- Bijzondere accenten (ecologisch, spiritueel, woon-werk, zorgaanbod, …)
Samenhuizen v.z.w. spreekt over ‘Woongemeenschappen’ of projecten ‘Gemeenschappelijk wonen’ en
maakt voor ons land een onderscheid tussen enkele types, zoals centraal wonen, cohousing,
gemeenschapshuis, woongroep, leefgemeenschap.
In het zuiden van ons land wordt gesproken over ‘Habitat Collectif’. De onderscheiden vormen worden
benoemd als habitat groupé, colocation, communauté en écovillage. Een aantal zorginstellingen en
opvangtehuizen voor kansarmen worden er ook bij de woongemeenschappen gerekend.
In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt tussen cohousing en centraal wonen, beide vormen
dragen er de naam ‘Centraal Wonen’, hetgeen zij in het Engels vertalen als Cohousing. Dit blijft een
punt dat nog opklaring vergt tussen onze Noorderburen en ons.
Projecten van gemeenschappelijk wonen worden opgericht en beheerd door de bewoners, die expliciet
voor deze woonvorm hebben gekozen omwille van het sociaal contact en het gevoel van
samenhorigheid. Meestal is het ecologisch aspect ook sterk aanwezig.

De bestaande gemeenschappen in België hebben bijna zonder uitzondering een zeer eigen en
gecompliceerd ontwikkelingsproces doorlopen. Het gebrek van een soort “model-gemeenschap”, met
een gemakkelijker te herhalen ontwikkelingsverloop kan alvast helpen verklaren waarom er niet meer
projectgroepen slagen in het ten uitvoer brengen van hun dromen en plannen. >>
(Kums Roland, 2003 - B)
Hier volgt de indeling van de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen, gehanteerd door
‘Samenhuizen’ vzw.

1.2.1. Centraal Wonen
Iedere woonst is autonoom met woonkamer, slaapkamers, keuken en badkamer. Daarnaast op
projectniveau bestaan een aantal voorzieningen zoals tuin, garages, wasplaats, en eventueel nog een
bewonerscafé, een werkplaats, ... Er is zeer zelden een keuken en eetzaal voor de volledige
gemeenschap.
In Nederland heeft een deel van de centraal wonen projecten nog een ‘clusterniveau’ (van 2 à6 units),
waar meestal een woonkamer en een keuken/eetkamer (soms wasplaats of andere functies) gedeeld
worden. Deze clusters functioneren dus als woongroepen. Bij recente projecten wordt nog zelden een
clusterniveau voorzien.

1.2.2. Cohousing
Iedere bewoner heeft zijn eigen autonome "unit" met sanitair en keuken (of kitchenette). Er zijn zeer
uitgebreide gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Niet enkel parking, clubhuis en wasserette,
maar ook steeds een keuken/eetzaal waar bewoners meerdere keren per week (soms dagelijks) de kans
krijgen om samen te eten. Er zijn daarnaast nog een kinderruimte, een zithoek, en meestal gastenkamers,
een hobbyruimte, een bureautje of nog meer.

1.2.3. Woongroep
Een huis wordt gedeeld door studenten of jong-werkenden. Privé is er meestal een (slaap)kamer, soms
een zithoek (uitzonderlijk een klein appartementje), de rest van het huis is gemeenschappelijk.
Woongroepen hebben een duurzamer karakter dan gemeenschapshuizen, de bewoners hebben ook een
wat hogere leeftijd. Woongroepen komen vooral voor in en rond steden. Er bestaan ook woongroepen
van ouderen.
<< Wonen in een kleine autonome groep is een mogelijkheid die erg aanslaat bij heel wat ouderen.
Groepswonen komt tegemoet aan de leefwijze van de eigentijdse oudere, en kan slimme oplossingen
bieden aan stedelijk wonen. Alleen is de drempel nog zeer hoog. En dat is vreemd als je weet dat
woongemeenschappen altijd en overal ter wereld hebben bestaan. Het is dus allerminst een
uitzonderlijke of afwijkende vorm van wonen. >> (PWO i.o.v. KBS – 2004 - B)

1.2.4. Gemeenschapshuis
Gemeenschapshuis vertoont veel gelijkenissen met een woongroep, hoewel vaak de privé-ruimte
beperkt is tot een slaapkamer. Het gaat meestal over jonge mensen. Een gemeenschapshuis heeft een
minder duurzaam karakter, d.w.z. dat ook als het huis blijft functioneren, op zijn minst de samenstelling
van de bewoners voortdurend wisselt. Deze vorm van samen wonen komt vooral voor in Leuven, Gent
en de andere universiteitssteden.
De term ‘Friends-wonen’ wordt soms in dit verband gebruikt (verwijzend naar de televisiereeks)

Papeguin (Gent - B)
type : Gemeenschapshuis
aantal : 9 bewoners
juridisch : huren
start :
groep : jongvolwassenen
gebouw :
gemeenschappelijk : leefruimtes
privé : eigen kamer
Dynamisch gemeenschapshuis. Feestjes
voor de bewoners, opendeurdagen voor
de buurt. Leuke blog. (een papeguin is de
kruising tussen … inderdaad)
http://papeguin.blogspot.com/

1.2.5. Leefgemeenschap
Gemeenschappen met een eerder duurzaam karakter waar de graad van gemeenschappelijkheid groter is
dan in centraal wonen of cohousing. De meeste maaltijden zijn er bijvoorbeeld gemeenschappelijk. De
privé-ruimte is doorgaans beperkt. Er bestaat meestal een zekere 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.
Er bestaat in onze contreien een zeer oude traditie van leefgemeenschappen, namelijk de christelijk
geïnspireerde kloostergemeenschappen. Meer recent ontstonden hier ook boeddhistische en anders
geïnspireerde groepen. Ook de hippie communes uit de jaren ’60 waren gemeenschappen met beperkte
privé-ruimte en een grote mate van gemeenschappelijkheid.

1.2.6. Tweewoonst
We spreken over een tweewoonst (of homeshare) als één woning benut wordt door twee alleenstaanden
of gezinnen. Dit kan een min of meer betrokken vorm van samenwonen inhouden (centraal wonen of
woongroep) en kan tijdelijk zijn of langdurig. Er kan een verbouwing (zelden een aankoop of bouw) aan
voorafgaan voor sanitair, keuken(hoek), afscheiding, nutsleidingen en afzonderlijke toegang. Zelden
wordt er met het oog op homeshare aangekocht of gebouwd. Hoewel Samenhuizen vzw het begrip
‘gemeenschappelijk wonen’ afbakent tot groepen van minstens 3 wooneenheden en zonder familiale
banden, moet deze definitie misschien herdacht worden omdat deze ‘kleiner dan kleinste’ vorm van
samen wonen met 2 units toch zijn verdienste heeft. Zij is overzichtelijk qua structuur en de regelgeving
hiervoor is relatief (!) gemakkelijke aan te passen. We onderscheiden twee types, de algemene vorm
(Duo-wonen) en de vorm met intergenerationele solidariteit (Kangoeroewonen).

1.2.6.a. Duo-wonen
Bij Duo-wonen gaat het meestal om een eigenaar die een deel van de woning inricht en verhuurt als
woonst voor een andere persoon of gezin. Deze vorm van wonen kan een uitkomst bieden aan mensen
van wie het huis te groot is geworden na het uitvliegen van de kinderen of overlijden van een partner of
na een scheiding. Er komt ruimte vrij, het onderhoud van een groot huis wordt te veel, en soms speelt
een verminderd gezinsbudget mee om voor dergelijke formule te kiezen.
<< Ten slotte is er de variant waarbij empty nesters een kleinere wooneenheid in de eigen te grote
woning realiseren voor (tijdelijke) bewoning. De woning wordt zo flexibel verbouwd, dat er ruimte is

voor een inwonend familielid, logés, vrienden in geval van kortstondige ziekte, of in een later stadium
voor privé-verpleging aan huis.>> (de Jong Els, 2006 - NL)
Vele privé personen kunnen hiervoor kiezen omwille van de eenzaamheid of het onveiligheidgevoel. Er
kan ook een beperkte dienst- of zorgovereenkomst worden afgesproken, dan gaat het meestal over
ouderen. (zie verder : kangoeroe wonen). Doorgaans wordt de woonst gedeeld met of opgedeeld voor
een familielid of goede vriend. Maar we zien deze formule ook steeds vaker opduiken zonder dat er een
voorafgaande band bestaat tussen de ‘samen’-wonenden. In of nabij universiteitssteden kunnen
dergelijke ruimtes worden aangeboden aan studenten of (tijdelijke) lesgevers en researchers. Ook
jongeren in hun eerste alleenwonende jaren of gescheiden mensen in een tijdelijke tussenfase maken er
gebruik van. Ouderen tenslotte kunnen op zoek zijn naar een bescheiden huurwoonst.
<< Wereldwijd zijn er diverse homeshare initiatieven ontstaan: senioren verlenen onderdak aan
jongeren (veelal studenten) in ruil voor huishoudelijke of financiële ondersteuning. In Europa komt
homeshare onder andere voor in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Spanje en Italië.
Het concept wordt verschillend ingevuld, maar in alle gevallen wonen ouderen zelfstandig met
ondersteuning van de “woningdeler”.>> (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2008)
In het Spaanse Barcelona bvb. werd in 1996 het project ‘Viure I Conviure’ gestart, waarbij een student
onderdak krijgt bij een oudere persoon of echtpaar in ruil voor gezelschap en kleine diensten. De student
betaalt geen huur en krijgt bovendien een toelage (450€) voor het academiejaar. Het project loopt nu in
27 steden in 6 autonome gemeenschappen en 31 universiteitscentra. (Josep Solans,, Spain in : Sedmak
Marjan & Parent Anne-Sophie (red), 2008)
<< Under the name Viure I Conviure, this intergenerational home share programme meets both the
needs for companionship of isolated elderly and the need of students in search of a pleasant yet cheap
place to live. The development of values such as solidarity, tolerance and respect are some of the key
elements of the programme which, together with the exchanges of culture, nationality, religion and
political opinion that emerge during the time spent together, bring to life an experience which can
create bonds as strong as those that are formed in natural family units. >>
(Josep Solan, in : Sedmak Marjan & Parent Anne-Sophie (red), 2008)
In Brussel is een dergelijk project opgezet (‘1 toit 2 âges’) waar een student een kamer betrekt bij een
oudere persoon en in ruil hiervoor diensten en klusjes opknapt. De eerste zogenoemde “binomen”, met
omkadering door een vzw, zijn in 2008 van start gegaan.

1 Toit 2 Ages vzw (Brussel - B)
type : duo-wonen
aantal : reeds 21 ‘binomen’ eind 2009
juridisch : huurcontract
start : 2008
groep : intergenerationeel
gebouw : kamer in bestaande woonst
gemeenschappelijk : af te spreken
privé : kamer (of appartement)
In ruil voor diensten huurt een student een kamer bij
een senior (= een ‘binoom’. Er bestaan 3 formules
met huurprijzen variërend van 0 € tot maximum 300 €,
naargelang de graad van dienstverlening. Organisatie
en begeleiding gebeurt door een vzw.
www.1toit2ages.be

1.2.6.b. Kangoeroewonen
Wanneer het gaat om een formule met wederzijdse solidariteit tussen een ouder persoon of echtpaar
enerzijds en een jong(er) persoon of gezin anderzijds, dan spreken we van kangoeroewonen.
Er hoeft geen familiale band te bestaan tussen beide, soms is die er wel.
Sommigen gebruiken de term duplex-wonen (Angelsaksisch voor 2 aparte woningen boven elkaar) in
geval deze familiale band bestaat, maar de term kan volgens ons verwarring brengen met de bij ons
ingeburgerde term ‘duplex’ (= woonst op 2 niveaus).
Niet alleen kan deze vorm van wonen uitkomst bieden aan mensen wier huis te groot is geworden, maar
ook is er een enorme meerwaarde door de praktische steun en hulp die wederzijds kan geboden worden.
Ouderen doen kinderoppas, bewaken het huis tijdens afwezigheid van de jongeren, jongeren helpen met
boodschappen, klusjes en eventueel zorg.
De mate van zorgverlening moet goed worden afgesproken en kan in geval van verhuring een rol spelen
bij het bepalen van de huurprijs. Er zijn ook koopprojecten bekend waarbij beide partijen bijdragen in de
aankoop of (ver)bouwkosten, in dat geval gaat het doorgaans over familieleden.
De trend naar kangoeroewonen als antwoord op een maatschappelijke behoefte kent zijn verdere
extrapolatie naar gegroepeerd kangoeroewonen enerzijds en naar andere soorten multigenerationele
projecten anderzijds.

1.2.7. Gestippeld wonen en Harmonica wonen
Deze termen verwijzen niet naar een specifiek samenlevingstype, maar wel naar het bijzondere
ontstaanstraject van dergelijke projecten.
Er zijn interessante initiatieven waarbij huizen in een straat of appartementen in een gebouw stukje voor
stukje betrokken worden in een gemeenschappelijk project.
In Nederland worden dergelijke projecten meestal opgezet in appartementsgebouwen, en gaat het over
senioren. Als de woonsten verspreid zijn in het gebouw of in de straat, dan spreekt men van ‘Gestippeld
wonen’, bij aaneensluitende woonsten spreekt men van ‘Harmonicawonen’.
In de Verenigde staten wordt hiernaar verwezen als ‘Retrofit Cohousing’,daar gaat het meestal over
huizen in een straat of dicht bij elkaar in een wijk die in een eerste tijd de afsluitingen tussen de tuintjes
neerhalen, maar in de loop van hun geschiedenis soms gemeenschappelijke ruimtes creëren, in de meest
bescheiden vorm een clubhuis (buurthuis enkel voor de deelnemers), maar ook een feestzaal,
kinderspeelruimte, hobbyruimte, e.d.m. kunnen gedragen worden naargelang het aantal deelnemers.

N-street Cohousing (Davis CA - US)
type : cohousing
aantal : 19 woonsten + 2 overburen
start : 1986
groep : divers
gebouw : huizen binnen een bestaande buurt
gemeenschappelijk : tuinen, commonhouse met eetzaal,
keuken, vergaderzaal, TV- en piano kamer.
privé : privé huizen
Deze ‘retrofit’ cohousing startte aanvankelijk vanuit een
gemeenschapshuis. De schuttingen tussen enkele tuinen
verdwenen, er werd een huis als commonhouse gebruikt.
Vandaag participeren 21 huizen.
http://www.nstreetcohousing.org

Figuur 1 : Types gemeenschappelijk wonen (Samenhuizen vzw)
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1.2.8. Dit is geen gemeenschappelijk wonen
Een aantal vormen van collectief bouwen of wonen worden niet bij de Woongemeenschappen gerekend,
ondanks het feit dat ze er wel één of meer kenmerken kunnen mee gemeen hebben en ook een
belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunnen bieden.
We spreken niet over gemeenschappelijk wonen in volgende gevallen.

1.2.8.a. Gemeenschappelijke voorzieningen beheerd door externe aanbieder
Een woongemeenschap wordt geïnitieerd en in grote mate gedragen door de (toekomstige of actuele)
bewoners zelf. Dit is niet het geval bij volgende vormen van samenwonen: studentenhuis, opvangtehuis
(daklozen, kansarmen, …), beschut wonen (fysiek of geestelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten,
…), rusthuis voor bejaarden, service flats, … Zij kunnen niet beschouwd als gemeenschappelijk wonen
vermits de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen aangeboden worden door een externe persoon
of organisatie.
Getuige hiervan de Zweedse projecten uit de late jaren ’80, die werden georganiseerd en beheerd door
sociale woningbouwmaatschappijen. De helft van deze projecten functioneert niet meer zoals bij
aanvang, in tegenstelling tot bvb. Deense projecten, vanuit bewonersinitiatief ontstaan, die nu bijna
allemaal nog als woongemeenschap voortbestaan.

1.2.8.b. Enkel gedeelde publieke ruimte (en toch …)
Bij een woonerf is de publieke ruimte doordacht ontworpen ter bevordering van het gemeenschapsleven,
maar dit concept beschouwen wij niet als een project gemeenschappelijk wonen. Er is geen beheer van
deze gedeelde ruimte door de gemeenschap.
Ook een wijk met buurthuis benaderen we niet als een woongemeenschap omwille van het geringe
formele engagement van de wijkbewoners. Dit sluit niet uit dat wijken of straten levendig zijn en goed
functioneren.
Bij een appartementsgebouw, zelfs onder het statuut van mede-eigendom is er evenmin sprake van een
project van gemeenschappelijkheid.
In het boek ‘Superbia’ wordt beschreven hoe je een wijk kan doen evolueren naar meer leefbare
gemeenschap waar buren elkaar kennen en gemakkelijker helpen en waar de bewoners meer genieten
van de mogelijkheden van een levendig buurtleven. Voorbeelden van initiatieven hiertoe zijn :
nr 1. Organiseer gezamenlijke etentjes
nr 6. Creëer een systeem voor kinderopvang (naschoolse opvang, babysit, …)
nr 8. Zet een systeem op van carpoolen (naar het werk, de school)
nr 12. Haal schuttingen (of delen van schuttingen) weg tussen de tuinen en creëer zo een
gemeenschappelijke buitenruimte
Zo worden 31 aanbevelingen in dit boek beschreven en uitvoerig toegelicht.
Alle 31 van deze aanbevelingen zitten ofwel impliciet vervat in het concept van woongemeenschappen,
of kunnen er veel en veel gemakkelijker worden gerealiseerd dan in een gewone buurt.
<< This is a book about reinventing existing neighborhoods – both suburban and urban – to make them
livelier and more productive, a goal shared by many. For example, many residents of suburban
neighborhoods, where the majority of the American population now lives, express a longing for a
stronger sense of place, including stronger connections with people, local traditions, and nature.
Urban residents express similar desires.
This book offers specific ideas for social and physical changes to enrich the neighborhoods we already
live in. It’s intended as a book of possibilities for reconnecting people with both neighbors and nature..
We believe most neighborhoods have the raw ingredients and resourcesto become sustainable, resilient,
and healthy.
We want to help make that transition happen because the potential economic, environmental, and social
benefits are huge ! But it won’t happen automatically – it will take cooperation, vision, and strategy. >>
(Chiras Dan & Wann Dave, 2003)

1.2.8.c. Enkel aankoop en/of bouwproces collectief (en toch …)
Collectief aankopen en/of (ver)bouwen (project pooling, construction collective, baugemeinschaft of
baugruppe, …) volstaat niet om van gemeenschappelijk wonen te kunnen spreken, tenzij de intentie van
gemeenschappelijkheid is voorzien na de bouwfase. Bij sociale woningbouw zouden de bewoners nog
indirect als initiatiefnemers worden beschouwd via hun vertegenwoordigers en bestuursorganen, maar
ook hier volstaat het collectief bouwen niet om van een woongemeenschap te kunnen spreken.
Er zijn nochtans voorbeelden van woongemeenschappen die tot stand gekomen zijn dank zij een aanbod
van collectieve aankoop. Getuige hiervan ‘CotéKanaL’ in Brussel. Zij zijn een stap verder gegaan dan
het aanbod tot collectieve aankoop en verbouwing vanuit de stad. Het initiatief ‘Beurs collectieve
aankoop vijfhoek’ (Brussel Stad) was georganiseerd om gebouwen die lange tijd leeg stonden in Brussel
(soms met speculatieve bedoelingen of doordat de eigenaar niet de middelen had om het gebouw
gebruiksklaar te maken) op te eisen en opnieuw beschikbaar te stellen voor bewoning. (zie 4.13.1.e.)
<< Het project côtéKaNaL betreft het aankopen van een, aan zijn oorspronkelijke bestemming
onaangepast, industrieel pand en het verbouwen ervan tot woon- (17 woningen) en werkruimten
(dokterskabinet, ateliers, architectenbureau...).
Het project wenst duidelijk te participeren aan de sociale ontwikkeling van de buurt en de omliggende
wijken. Het project wordt gedragen door een groep geïnteresseerden (privé personen) die deze vorm
van stedelijk wonen willen promoten en die we verder de initiatiefnemers zullen noemen
Het project is een resultaat van de Beurs voor Collectieve aankoop die door de Stad Brussel Afvaardiging voor de ontwikkeling van de Vijfhoek in juni 1998 georganiseerd werd. >>
( Rijdams Marcel, 2004)

côtéKaNaL (Brussel - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 18 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2000
groep : gemengd
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : binnenkoer en passerellen,
privé : autonome woonsten
Een verbouwde brouwerij in hartje brussel. De site
werd gevonden via de Beurs voor Collectieve
Aankoop van de Brusselse Vijfhoek. Architect
Marcel Rijdams bewoont zelf ook het project.
http://archimetamorfose.be/realisations/1-habitat/7cote-kanal

1.2.8.d. Slechts één aspect, zonder gemeenschappelijkheid
Binnen verschillende vernieuwende woontendensen zoals ecodorpen, earthships en dergelijke meer
krijgt gemeenschappelijk wonen soms een plaats, maar het is geen noodzakelijk onderdeel ervan. Bij
ecodorpen (ecovillages) staat het aspect duurzaamheid en het op elkaar afstemmen van woningen en
voorzieningen erg op de voorgrond. Hoewel het aspect ‘gemeenschappelijkheid’ kan bijdragen aan een
ecologisch verantwoorde samenleving, hoeft dit dus niet per se deel uit te maken van een ecodorp.
Een aantal ecodorpen integreren het aspect van gemeenschappelijk wonen wel in hun project en kunnen
dan wel beschouwd worden als woongemeenschap.

1.3. Woongemeenschappen historiek
1.3.1. Vroege geschiedenis
Als we de laatste twintig eeuwen bekijken, is er volgens Saskia Poldervaart een soort golfbeweging op
te merken van sociale bewegingen, waar de hier beschouwde leef- of woongemeenschappen meestal
deel van uitmaakten. Zij noemt die sociale bewegingen dan ook 'communautaire bewegingen'. In die
golfbeweging zijn een aantal hoogtepunten op te merken, periodes waarin men duidelijk meer
geïnspireerd was om gemeenschappelijke manieren van wonen en leven aan te nemen. Grof geschetst
zijn de hoogtepunten in die voorbije twintig eeuwen: het begin van de jaartelling, de 12de en13de eeuw,
de 16de en 17de eeuw, de helft van de 19de eeuw, het begin van de 20ste eeuw en de huidige tijd (vanaf
de jaren '80 voor Poldervaart). Deze laatste periode schat zij in als de hoogste golf, alleen al omwille
van het grote aantal woongroepen in Nederland vanaf dan.
Er is voor het goede begrijpen van de benaming 'communautaire bewegingen' een onderscheid te maken
tussen sociale bewegingen en revolutionaire bewegingen, omdat deze laatste niet tot de hoogtepunten
van de golfbeweging gerekend worden. Volgens Poldervaart ligt het verschil tussen de twee niet zozeer
in de idealen die ze aanhangen, maar in het in praktijk brengen ervan door hun manier van leven. Bij de
sociale (communautaire) bewegingen schept men gemeenschappelijke waarden, wat op zich dus ook het
geval is bij revolutionaire bewegingen, en tracht men vervolgens ook naar die waarden te leven in
woon- en werkgemeenschappen. Bij de revolutionaire moet er meestal eerst een gemeenschappelijke
'vijand' omvergeworpen worden, bijvoorbeeld het economisch systeem, vóór de idealen eventueel ook in
praktijk gezet zouden kunnen worden. Een belangrijk kenmerk van revolutionaire bewegingen is nog dat
men zich meestal bewust is van een klassenstrijd en (dus) een bepaalde ongelijkheid tussen groepen
mensen wil aanklagen.
Dit onderscheid mag dan al duidelijk zijn, Poldervaart merkt verder op dat termen als utopisch,
socialistisch, communistisch, communautair in de literatuur door elkaar gebruikt worden voor
verschillende sociale bewegingen. Vóór 1827 (toen de term 'socialisme' door Owen voor het eerst
gebruikt is) bestond er ook geen echt onderscheid. Pas door onder andere het Communistisch Manifest
uit 1848 zijn de verschillen duidelijk verwoord.
Tot slot haalt Poldervaat bij Zablocki nog een mogelijke verklaring voor het voortdurend ontstaan van
sociale bewegingen. Deze beschrijft hoe bij snelle en abrupte culturele veranderingen mensen gaan
zoeken naar gemeenschappelijke waarden. Als er dan mogelijkheid toe is (zowel de vrijheid als de
middelen) proberen ze een soort sociale microkosmos te creëren waar iedereen een beetje dezelfde
waarden en normen hanteert. Zo is het ook logisch, aldus Poldervaart, dat die bewegingen niet tot een
bepaald land beperkt bleven aangezien culturele veranderingen meestal ook ruimer zijn. Ze gaan wel
doorgaans niet verder dan bepaalde werelddelen, waar de veranderingen het scherpst zijn (waren).
(Poldervaart, 1985)
<< In de loop van de geschiedenis van de laatste twintig eeuwen is een soort golfbeweging te ontdekken
in het opkomen en weer wegebben van dergelijke communautaire bewegingen. Hoogtepunten zijn er
geweest rondom het begin van onze jaartelling (de eerste christengemeenschappen), in de 12de en 13de
eeuw (franciscanen, augustijnen, begijnen, 'ketters' als de Katharen, de Waldenzen, ), in de 16de en
17de eeuw (de Wederdopers, de Quakers, de Shakers, ), de utopisch-socialistische periode halverwege
de 19de eeuw (Owen, Fourier, de Oneidagemeenschap), in het begin van de 20ste eeuw (Amerikaanse
kunstenaarsgemeenschappen Engelse tuinstadsbeweging, Kibboetsbeweging, huishoudelijke
coöperaties) en in de huidige tijd. Tijdens al deze perioden hebben er verspreid over Europa en/of
Amerika honderden woon- en werkgemeenschappen bestaan. Maar op geen enkel moment in de
geschiedenis zijn ze zo populair geweest als vandaag. >> (Kums Roland, 1999 - B)

1.3.2. Twintigste eeuw en recente ontwikkelingen
1.3.2.a. De commune
De commune is 'ontstaan' in de jaren 1960 en 1970 en deze woonvorm wordt vooral besproken in
Nederlandse context. (Gelijkaardig vormen komen volgens Vestbro ook voor in Groot-Brittannië,
België, Frankrijk, Oostenrijk, Israël, de Verenigde Staten, Australië en Japan, maar hij maakt daarbij
geen echt onderscheid met de Kibboets.) Het aantal bewoners is eerder beperkt: minimum vier
volwassenen, zoals uit onderzoeken gebleken is gemiddeld zes, al dan niet met kinderen. Met een
gemiddelde leeftijd van 25 jaar zijn het vooral jonge mensen, dikwijls ook studenten. Er is redelijk veel
gemeenschappelijk: hoewel het volgens sommigen ook verder gaat, is in de meeste communes de
huishouding gemeenschappelijk en wordt er samen gegeten en geleefd. In meer radicale gevallen is er
ook een gedeelde intimiteit en verantwoordelijkheid voor de kinderen, maar in praktijk gaat dit om een
minderheid van de communes. Ze zijn doorgaans gehuisvest in een grote eengezinswoning. Ideologisch
gezien wil de commune een alternatief vormen voor het gezin en de samenleving, maar wordt
genuanceerd in recentere of minder 'reactieve' projecten en naast het collectivisme is er meer aandacht
voor het individuele en de persoonlijke groei.

1.3.2.b. De woongroep
Van woongroep is voor het eerst sprake vanaf 1974 (1984) in Nederland; gelijkaardige vormen komen
volgens Weggemans ook voor in Denemarken. Het gaat om een redelijk kleine groep van drie of meer
volwassenen (gemiddeld zes of zelfs twaalf), met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar (25-35), dus zoals bij
de commune nog steeds jonge mensen. In minder dan de helft van de gevallen komen er ook kinderen in
een woongroep voor. In oorsprong was deze woonvorm niet op onafhankelijke huishoudens gericht en
er zouden eng bekeken zelfs geen intieme relaties binnen de groep (mogen) voorkomen, maar in de helft
van de gevallen zijn er wel één of meer paren aanwezig. Wat samen gedeeld wordt, komt overeen met
de commune: keuken en sanitair en eventueel ook woonkamer, tuin, ... , goederen worden samen
gebruikt; de huishouding is (slechts) gedeeltelijk gemeenschappelijk.
De woongroep vind je meestal in één grote woning of in aaneengesloten panden, vaak in een stedelijke
context. In tegenstelling tot de commune is het geen alternatieve leefvorm, de leden hangen geen
gedeelde ideologie of maatschappelijke doelstelling aan en er wordt meer aandacht besteed aan
individuele ruimte en zelfstandigheid.

1.3.2.c. Centraal Wonen
Het beginpunt van Centraal Wonen kan je situeren in 1969 in Nederland en een eerste project werd
gerealiseerd in 1977. Deze woonvorm is typisch voor Nederland, maar er zijn gelijkaardige vormen (met
een andere benaming) in Denemarken en Zweden. Een Centraal Wonen-project bestaat daar gemiddeld
uit 30-50 huishoudens of wooneenheden, er zijn ook kleinere en grotere projecten. De grotere kunnen
opgesplitst worden in subgroepen ('clusters'). Er zijn projecten met veel gemeenschappelijkheid waarin
de privé-ruimte van de leden van een cluster beperkt is tot 1 of 2 kamers. Daarnaast zijn er projecten
waar elke bewoner een volledige eigen woning heeft, de grootte van deze woning verschilt per project.
De diverse soorten projecten worden in Nederland alle benoemd als ‘Centraal Wonen’, terwijl wij in
België een onderscheid maken tussen ‘centraal wonen’, cohousing’, woongroepen’ en
‘leefgemeenschappen’.
De bewoners vormen in Nederland meestal huishoudens met kinderen. In de projecten in clusters met
kleinere units of beperkte ruimte vinden alleenstaande moeders vaak een onderkomen.
Doordat deze woonvorm toegankelijk wil zijn voor veel mensen werden de meeste projecten
oorspronkelijk gerealiseerd in de huursector met ondersteuning van de wooncorporaties (sociale

woningbouw). Dat verklaart (gedeeltelijk) het grote aantal jonge mensen met een laag inkomen dat voor
deze woonvorm kon kiezen.
In de recentere projecten zijn de bewoners in toenemende mate eigenaar van hun woning.
In een centraal wonen project zoals wij dit in ons land definiëren heeft ieder zijn eigen huishouden in
een volledig zelfstandige privé-woning. De gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit keuken, eetplaats,
wasserij, ontmoetingsruimtes, en eventueel woonkamer, peuter- en kleuterspeelruimtes en een tuin. Ze
zijn ofwel voorzien voor de hele groep (in kleiner projecten), ofwel op clusterniveau waarbij dan op
hoger niveau meestal geen eetruimtes meer voorkomen. Het gaat dus om afzonderlijke panden, maar er
zijn verschillende verschijningsvormen. Er wordt gestreefd naar een grotere betrokkenheid van de
bewoners bij het ontwerp en het beheer, naar integratie tussen verschillenden groepen, naar
flexibel/uitbreidbaar bouwen, ... .
Zoals bij de commune is er ook een expliciet maatschappelijk doel, namelijk een verandering in de
maatschappij bekomen door de emancipatie van zowel man, vrouw als kind. Vanaf eind jaren 70 en 80
van vorige eeuw werden de projecten centraal wonen in Nederland gesteund en gestimuleerd door de
overheid via de woningbouwcorporaties.

De Wandelmeent (Hilversum - NL)
type : Centraal Wonen
aantal : 50 woonsten
juridisch : bewoners huren van de Stichting Centraal
Wonen, die huurt van de woningcorporatie
start : 1976
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw, clusters van 4 à 5 woningen
gemeenschappelijk : autovrije straten, buurthuis,
hobbyruimte, sauna, werkplaats en gastenkamers
privé : autonome woonsten
Het oudste centraal wonen project in Nederland.
Elke cluster van 4 heeft zijn eetkeuken, berging en
tuin. Er zijn ook 6 huurkamers in 2 woongroepen.
www.wandelmeent.nl

1.3.2.d. Kibboets (Eng.: kibbutz)
De kibboets bestaat sinds de jaren 1920 in Israël en komt volgens Weggemans verder als woonvorm
samen met de commune ook voor in Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Oostenrijk, de Verenigde
Staten, Australië en Japan. Het zijn redelijk grootschalige groepen die een hoge graad van collectiviteit
inhouden: wonen, werken en bezittingen situeren zich op niveau van de groep. Het werkt een beetje als
een grote familie, al is er ook een evolutie in de kibboets vast te stellen (meer recente hebben soms al
een meer individueel huishouden). De voornaamste doelstelling is een economische zelfstandigheid
bezitten.

1.3.2.e. Kollektivhus (Zweeds)
Kort gezegd komt het Kollektivhus in Zweden vanaf de jaren 1970 overeen met woonvormen in
Nederland en Denemarken. Het omvat twintig tot vijftig (of volgens anderen meer dan vijftig) eenheden,
bij de eerste projecten meestal in hoogbouw, recentere projecten zijn soms ook laagbouw. Naast
nieuwbouw worden er ook oude blokken gerehabiliteerd en zo omgevormd tot collectief wonen,.

De projecten zijn vooral gericht op gezinnen; in praktijk wonen er verschillende soorten huishoudens en
is het toegankelijk voor alle leeftijden. Eten en kinderopvang behoren tot de gemeenschappelijke
activiteiten (soms zorgen de bewoners hier zelf voor, soms het ingebouwd als dienstverlening). Elk heeft
nog zijn eigen voorzieningen naast de gemeenschappelijke ruimtes in het appartementsgebouw die via
een inwendige verbinding bereikbaar zijn vanuit de appartementen.
Enkele doelstellingen zijn: invloed van bewoners op beheer (en soms ook op het ontwerp) en sociale
integratie van verschillende leeftijden. Meestal is een kollektivhus in het bezit van een bouwheer of
autoriteit en dus in opdracht gerealiseerd, niet door de toekomstige bewoners.

1.3.2.f. Self-work model (van kollektivhus)
Het self-work model is vanaf 1977 uit de vorige woonvorm ontstaan in Zweden en is daar het meest
populaire type kollektivhus (volgens Vestbro), maar het komt ook elders in Europa en USA voor. Een
self-work project is doorgaans kleiner dan het vorige (10-50 appartementen) omdat een groot
schaalniveau niet langer noodzakelijk is voor de rendabiliteit. Wat bewoners betreft wordt ook hier een
integratie tussen verschillenden leeftijden nagestreefd. Er is evenveel gemeenschappelijk maar nu wordt
er ook zelf samen eten gemaakt en gekuist, wat men meestal als verplichte taken aanvaardt. De
'ideologie' in dit model, die vooral gesteund wordt vanuit vrouwenstandpunt, is gemeenschap bekomen
door samen te werken en de bewoners meer te betrekken.

Färdknäppen (Stockholm - S)
type : Cohousing
aantal : 43 appartementen
juridisch : coöperatieve , huurwoningen
start : 1994
groep : boven 40 jaar
gebouw : nieuwbouw, appartementsgebouw
gemeenschappelijk : keuken, eetzaal, zithoek met
bib, hobbyruimte, weefkamer, foto-atelier,
wasruimte, berging, bureau, fitness, sauna, tuin
beneden bij CH, daktuin
privé : autonome woonsten
Kleine appartementen met eigen keuken, 1 à 3
slaapkamers. Diverse activiteiten samen.
www.fardknappen.se

1.3.2.g. Service housing
Service housing is een vorm van collectief wonen in Zweden sinds de jaren 1970. Het zijn relatief grote
projecten omdat service wonen er gecombineerd wordt met gemeenschappelijk wonen en om de
diensten die er aangeboden worden rendabel te kunnen uitbaten. Door het samen laten leven van
verschillende bewonersgroepen (gezinnen, ouderen, gehandicapten, ...) wil men integratie tussen deze
specifieke groepen bekomen. Er is een zelfde vorm van gemeenschappelijkheid als bij kollektivhus.

1.3.2.h. Cohousing (Deens: bofælleskaber)
Cohousing begon met een artikel in 1967 in Denemarken en de eerste projecten werden gerealiseerd in
het begin van de jaren 1970. Een cohousing project omvat tientallen woningen (van zes tot zesendertig
of zelfs tachtig, indien een groot aantal huizen, opgedeeld in groepen/ clusters van ongeveer 20 met
telkens een eigen gemeenschapshuis) en het aantal bewoners kan gaan van 25 tot meer dan 120.

Het is in de eerste plaats gericht naar gezinnen en er wonen vooral koppels met kinderen (volgens
Fromm zelfs twee derde 'traditionele gezinnen'), maar in de meer betaalbare (huur)projecten wonen ook
veel alleenstaanden. Alle leeftijden zijn zowat vertegenwoordigd. Bij de pionierende projecten kwamen
de bewoners uit de hogere inkomensklassen omdat zij in een eerste tijd vooral als nieuwbouw
koopwoningen ontstonden. Maar door subsidies voor coöperatieve woonstructuren kwam er daarna een
golf van projecten met huurwoningen die voor meer mensen toegankelijk werden.
In een cohousing (bofælleskabet) beschikt ieder over een eigen woning met keuken en badkamer, die
doorgaans wel kleiner is dan de gemiddelde eengezinswoning in Denemarken. Zij beschikken over
uitgebreide buitenruimtes en een groot gemeenschapshuis, dat meestal centraal gelegen is. Deze biedt
ruimtes voor samen koken en eten, ontspanning en ontmoeting en vaak worden ook de buitenruimtes
gedeeld. Behalve in de hoofdstad Kopenhagen is cohousing in Denemarken typisch laagbouw
(bijvoorbeeld woningen rond een pleintje of langs een wandelstraat), nieuwgebouwd of soms in
bestaande gebouwen en kan zowel landelijk als urbaan voorkomen. Er wordt vooral gestreefd naar een
verregaande bewonersparticipatie in ontwerp en beheer en de hoofddoelstelling is gemeenschap creëren.
Tot enkele jaren geleden werd er dus een beleid gevoerd waardoor cohousing betaalbaar was voor velen.
In samenspraak met de (sociale) woonmaatschappijen werden cohousing projecten opgericht. Daarnaast
genoten cohousing projecten tegen bepaalde condities (in coöperatieve vorm of andere ) financiële steun
(subsidies, belastingfaciliteiten), maar aan dit beleid lijkt in de neo-liberale gezindheid een einde te zijn
gekomen en wordt het moeilijker voor minder kapitaalkrachtigen om in nieuwe projecten te
participeren.

Trudeslund (Birkerod- DK)
type : Cohousing
aantal : 33 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 1981
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : eetzaal, keuken, zithoek,
kinderruimtes (stil spel, balspelen, adolescentenkelder), opslag, wasruimte, hobby, buitenruimtes
privé : autonome woonst, privé tuintje
Huizen in een L-vormige wandelstraat, rust en
groen, avondmaaltijden gemeenschappelijk,
www.trudeslund.dk

1.3.2.i. Vrije huis - studentenhuis
Weggemans beschouwt het vrij studentenhuis (dit is een studentenhuis zonder hospita) als voorloper van
de 'hedendaagse' woongroep omdat veel bewoners afkomstig zijn uit een dergelijke woonvorm. Het
grote verschil zit hem in de woonduur, die bij een studentenhuis meestal gekoppeld is aan de studieduur
en in het feit dat de woonwensen er meestal beperkter zijn dan in de woongroep. Zo beschikken de
studenten doorsnee genomen over kleinere kamers. (Weggemans, 1990: 5,31)

1.3.2.j. Communauteit (klooster)
Hoewel deze woonvorm eigenlijk wel onder de meest gangbare definities van de woongroep vallen,
verschilt de communauteit met de eerder beschreven woonvormen doordat ze religieus geïnspireerd is.

Figuur 2 : Ontwikkeling van woongemeenschappen van 1800 tot 2000

1.4. Maatschappelijke achtergrond
Collectief wonen hoeft niet noodzakelijk een antwoord te zijn op grote sociale problemen, je zou kunnen
stellen dat het voor veel mensen gewoon een goede woonvorm is naast andere mogelijke vormen. Dat
neemt echter niet weg dat het interessant kan zijn om de sociale achtergrond van dit fenomeen van
naderbij te bekijken. We zouden er onder meer verklaringen kunnen vinden voor de huidige
belangstelling voor 'anders wonen' in België, die dikwijls gaat in de richting van één of andere vorm van
gemeenschapswonen, of voor het feit dat in andere landen reeds langer interesse voor bestaat. Kunnen
er, maatschappelijk ruimer gekeken dan op niveau van huisvesting, invloeden vastgesteld worden die
hiertoe aanleiding hebben gegeven en dit proces versterkt hebben of nog versterken?
In die zin is het interessant om demografische veranderingen op te sporen. Ze dragen misschien
manifestaties in zich van een mogelijke veranderde nood aan manieren van wonen. Langs de andere
kant kan je je afvragen welke invloed architectuur en stedenbouw op de bestaande woonsituatie hebben
uitgeoefend en welke manieren van wonen om zo te zeggen 'aangeboden' worden. Zoals we zullen
merken bestaat er een zekere discrepantie tussen de leefsituatie waarin sommige mensen zich bevinden
en de bestaande mogelijkheden om dat vertaald te zien in een gepaste huisvesting. Door aan te halen
welke voordelen mensen ondervinden bij collectieve manieren van wonen, wordt duidelijk dat deze voor
een deel kunnen tegemoet komen aan noden waar mensen in traditionele manieren van wonen geen
antwoord (meer) op vinden. (De Leeuw Els & Vercammen Mieke, 2001)
Veranderingen in de hedendaagse samenleving: we hebben er de mond vol van. Praten of schrijven over
de Westerse samenleving is praten over processen van de-standaardisering, decentralisering,
flexibilisering,, individualisering, mondialisering pluralisering, desinstitutionalisering,

detraditionalisering en ontgrenzing. Deze veranderingen staan rechtstreeks in verband met de
modernisering (Van der Veen, 1998) waarmee een nieuwe trend werd ingezet met de scheiding van de
sociale sferen, rationalisatie, secularisering en met veranderingen in en van onze sociale relaties.
Sinds het einde van de 20e eeuw wordt geregeld geopperd dat we ons begeven in de tweede (of derde)
moderniteit, de vluchtige/vloeibare moderniteit en in een risicomaatschappij.
Deze modernisering leidde tot een verbetering van de gezondheid, demografische verschuivingen,
veranderingen in de gezinssamenstelling, beleving van het jong zijn en de familiale relaties als zodanig.
Deze trends worden op hun beurt weerspiegelt in de woonsituatie of huisvesting en het woonbeleid. De
detraditionalisering doet zich voor in al onze levenssferen in de arbeid, in de huishoudsfeer, als ook in
de vrije tijd. (Moens 2006).

1.4.1. Demografische veranderingen:evolutie van de bevolking,
vergrijzing en immigratie
Alhoewel België geen snel groeiende bevolking kent, is ze sinds 1970 toch met 7% gegroeid. Behalve
de natuurlijke aangroei door geboortes is dit ook een gevolg van de groeiende levensverwachting en de
immigratiestromen. Voor Vlaanderen wordt tot 2030 een lichte bevolkingstoename verwacht (+4%),
met nadien een vertraging in de groei (+2% in 2050). De vertraagde groei in vergelijking met Brussel en
Wallonië maakt dat het procentuele aandeel van de Vlaamse bevolking in de totale Belgische bevolking
naar verwachting lichtjes zal afnemen, van 58% vandaag naar ongeveer 55% tegen 2050 (Pelfrene,
2005).
Kenmerkend voor de bevolkingsamenstelling is de toenemende vergrijzing. In 2010 zal het aandeel van
de 65 plussers meer dan 17% bedragen en de 80 plussers meer dan 5%. In 2060 loopt het aandeel op tot
resp. 26% en meer dan 10% (FOD Economie, 2009). Vlaanderen is tevens de meest vergrijsde regio in
België met 17,6% ouder dan 65 jaar. Nog vóór 2030 wordt de kaap van 25% 65plussers in de bevolking
bereikt.
De vergrijzing of verzilvering is niet uitsluitend een cijfermatige gegeven, het impliceert aan de ene kant
andere levenstijlen, andere gedragspatronen van de nieuwe generatie ouderen, maar de demografische
ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de behoefte aan leeftijdsspecifieke voorzieningen. De
maatschappij krijgt een ander aanzicht.
Het proces van de vergrijzing zal met volle kracht zeker zijn impact demonstreren op het vlak van
woonbehoeften en noden en dit op het niveau van vraag en aanbod. De nieuwe generatie ouderen heeft
ook andere mobiliteitsgewoonten en behoeften. Voor velen onder hen maakt de auto het nog lange tijd
mogelijk hun sociale netwerken te onderhouden maar de eerder geïsoleerde woonsituatie (van
waarschijnlijk vooral ‘financieel betere’ bewoners) maakt hen op hoge leeftijd kwetsbaar op het vlak
van sociale contacten en dagelijkse bevoorrading. In deze context steekt de vraag naar de combinatie
‘wonen en zorg’ meer en meer de kop op (Vanneste e.a., 2007)
Dit ‘andere’ aanzicht heeft ook een andere ‘kleur’ door de toename van het aantal allochtonen. We
evolueren immers van een mono- naar een multi-culturele samenleving. Internationale migratie is van
alle tijden, maar zij is nooit zo verspreid en significant geweest als nu, zowel sociaaleconomisch,
cultureel als politiek …” (Castles & Miller): de mondialisering op het thuisfront. In de Sociale Staat van
Vlaanderen (Vanderleyden e.a., 2009) wordt de toegenomen etnische en culturele diversiteit beschouwd
als een van de grootste sociale veranderingen die Vlaanderen de afgelopen decennia heeft ondergaan.
De Koning Boudewijstichting (2006) wees in haar studie over immigratie in België dat tussen 1983 en
2004 het aantal buitenlanders quasi verdubbeld is, en dit ondanks de migratiestop. Jaarlijks betekent dit
ongeveer 34.000 geregistreerde nieuwkomers (dus illegalen niet mee gerekend). Tussen 1991 en 2005 is
de allochtone bevolking met bijna 28% gegroeid, de autochone Belgen met amper 0,9%. Volgens de
studie ‘duurt het in dit tempo 1.000 jaar om de autochtone bevolking van ons land te verdubbelen,
terwijl de allochtone bevolking in 35 jaar verdubbeld is.

Wat hebben vergrijzing en verkleuring nu met elkaar gemeen? Ze veranderen de sociaal-economische
situatie van de samenleving: een steeds kleinere groep, de actieve bevolking, draagt de lasten van een
steeds groeiende groep niet-actieven (jeugd en gepensioneerden) wat een verhoogde druk legt op de
betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Onder de 65 plussers leeft bovendien meer dan 25% in
armoede en de laagste sociale klassen worden ook meer gekleurd. Eigen aan de individualisering in onze
samenleving gaat deze demografische evolutie gepaard met onzekerheid en angstgevoelens. In
gemeenten met een terugval in het verenigingsleven en een hoger aandeel niet-Europese vreemdelingen
ligt het vertrouwen en het sociaal kapitaal vaak lager. Dit is niet rechtstreeks het gevolg van de etnischeculturele diversiteit. De relatie tussen etnisch-culturele diversiteit en sociaal kapitaal is in Vlaanderen
evenwel niet problematisch (Vanderleyden, 2009); echter, de verbondenheid tussen sociale klassen en
diversiteit maakt interpretatie moeilijk. De negatieve elementen van de verkleuring en vergrijzing, en
zeker het kostenplaatje, worden door onze media uitvergroot, maar over de kracht en de potentiële
bijdrage wordt zelden gerept.
De onderlinge solidariteit en wederkerige hulp tussen generaties, ondanks tijdsdruk en nieuwe
leefstijlen, noch de verwevenheid van de familie en de zorg voor ouderen binnen de gezinssituatie van
veel allochtone groepen wordt te weinig in het licht gezet. Bovendien stuurt ook de maatschappelijke
dienstverlening gekoppeld aan het wonen zichzelf bij: de vergrijzing en multi-culturaliteit is juist een
uitdaging om nieuwe wegen in het woonbeleid in te slaan.

1.4.2. Gezinnen en jeugd: de impact op het wonen
De industrialisering en de secularisering van onze maatschappij, het ontstaan en nadien de crisis van de
verzorgingsstaat en de emancipatie van de vrouw zijn factoren die er mee voor gezorgd hebben dat het
gezin een aantal van zijn vroegere functies verloren heeft. De democratisering van het onderwijs en de
toenemende levensverwachting zorgen bovendien voor twee nieuwe levensfasen, respectievelijk die van
een verlengde adolescentie of jongvolwassenheid en die van de weduwen of weduwnaars op latere
leeftijd. Steeds minder mensen doorlopen een klassieke gezinscyclus en steeds meer mensen
experimenteren met een aantal alternatieve woon- en/of leefvormen (Kums, 1999).
Een tweede belangrijke trend is de suburbanisatie en verstelijking van Vlaanderen die gepaard gaat met
een stadsvlucht van het klassieke gezin en een sterke terugval van de steden. De toenemende welvaart
en de gestage groei van het autogebruik heeft, samen met een enorme verkavelingsdrang sinds de jaren
zestig (de opmaak van de gewestplannen), een ongebreidelde verspreiding van het wonen tot gevolg:
gezinnen verhuizen naar de stadsrand en van de stadsrand verder in het buitengebied. De behoefte aan
een woning met tuin heeft vooral de jonge gezinnen uit de stad doen wegtrekken, met een neergaande
spiraal voor de steden: krimp van de (actieve) bevolking, toename van het aandeel alleenstaanden en
kansarmen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2004) dat inmiddels aan herziening toe is, en het
huidig stedenbeleid probeert de stadsvlucht te keren met grootse strategische projectontwikkeling.

1.4.2.a. Gezinssamenstelling: van ‘la famille nucléaire’ naar ‘la famille incertaine’
Het klassieke gezin is niet langer de hoeksteen van de samenleving, maar gezinnen en huishoudens
vormen volgens een recente monografie (programma Atlas, 2009) nog steeds de bouwstenen van de
maatschappij. Onze sociale organisatie en ons economisch leven worden er in grote mate door bepaald.
Sinds 1970 steeg het aantal huishoudens in ons land sneller dan de bevolking: 33% tegenover 7%. De
trend tot gezinsverdunning zet zich nog altijd verder. Het gemiddeld aantal leden per huishouden
vermindert: van 2,98 in 1970 tot 2,39 in 2001. Naast de verdunning is er een toename van verschillende
huishoudtypes, samenlevingsvormen en gezinssamenstellingen. Andere samenstellingen zijn vaak een
gevolg van ‘ontbindingen ‘ van eerder gevormde gezinnen. Het aantal echtscheidingen in België
bereikte in 2008 een nieuw hoogtepunt. In dat jaar scheidden 35 366 koppels uit de echt tegenover 30
081 in 2007 of een stijging met 17,6%. In 1960 waren er slechts 4.589 echtscheidingen. De duur van de
huwelijken is een variabel gegeven. In België betreft recent de helft van de echtscheidingen huwelijken
die 12 à 13 jaar hebben geduurd (Corijn, 2005) (Lodewijckx E., 2005).

Figuur 3 : aantal kinderen in echtscheidingen en duur van het huwelijk voor echtscheiding.

Die gezinnen hebben een belangrijke weg samen afgelegd. Kinderen uit deze gezinnen moeten net zoals
de ouders het verlies verwerken en met een nieuwe onzekerheid leren omgaan. Het statistisch gegeven
dat 2e huwelijken daarenboven een grotere kans op ontbinding kennen, vergroot deze onzekerheid
ongetwijfeld. Een gezin op basis van een huwelijk is al lang niet meer de enige vorm. De beschikbare
‘officiële’ gegevens betreffen enkel de echtscheidingen en niet de paren die ongehuwd samenwoonden
en uit elkaar gingen onafhankelijk van het hebben van kinderen of niet. Hierdoor vormen de
bovenvermelde cijfers een onderschatting en dus ook van het aantal kinderen dat een scheiding van de
ouders meemaakt. In 2003 waren er in ons land op de 100 paren die samenwoonden, 87 die gehuwd
waren en 13 die ongehuwd samenwoonden. Van de gehuwden hadden er 56 op 100 inwonende
kinderen; van de ongehuwden 45 op 100. Meer dan 40.000 kinderen in Vlaanderen maken jaarlijks een
echtscheiding mee (Corijn.M. in Lodewijck, 2005).
De ontbinding van een ‘gezin’ wordt in toenemende mate gevolgd door de samenstelling van een nieuw
gezin. Dertig of twintig jaar geleden was dit soort gezin eerder uitzondering dan regel, vandaag komen
ze steeds meer voor.
Uit het onderzoek van Johan Surkyn (2008), demograaf aan de VUB, blijkt dat in België minstens 9,5 à
10 procent van het totaal aantal kinderen in een nieuw samengesteld gezin leeft. De auteur baseerde zich
op het domicilie en het uniek adres bij co-ouderschap. Tien procent is een minimumcijfer; want er zijn
geen cijfers over de kinderen van niet-getrouwde koppels die uit elkaar zijn gegaan, of over pendelende
kinderen uit andere scheidingsovereenkomsten dan het co-ouderschap. Het aantal kinderen dat op
geregelde tijdstippen van de ene nieuwe samengestelde familie naar de andere verhuist, groeit
voortdurend en het aantal kinderen dat in verschillende samengestelde gezinsvormen terecht komt ligt
dus vermoedelijk een stuk hoger", Deze nieuwe vormen lijken zich verder te institutionaliseren en als
een positief alternatief te profileren. De stiefouder wordt nu ‘plus’ouder…

Naast de flexibele samenstelling van gezinnen is de verdergaande gezinsverdunning en het toenemend
aantal 1-persoongezinnen een kenmerk van deze samenleving. ‘Het aantal alleenstaanden blijft stijgen.
Het grootste aantal singles was in 2006 te vinden in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar, waarin meer
dan 21,5 procent van de mannen geen partner had. Bij het begin van de jaren 1980 was dat nog minder
dan 8,2 procent. Bij de vrouwen liggen de cijfers iets lager, met respectievelijk 15 procent in 2006 en 6
procent in 1981’ (FOD Economie, 2009) Hier blijft het ook deels in het duister tasten, aangezien
alleenstaanden wel een relatie kunnen hebben en zelfs vaak samenwonen, zonder dat dit op de een of de
andere manier geregistreerd is. In Vlaanderen schat met het aantal alleenwonende of alleenstaande op
12%.en in 2020 zullen er 80.000 meer zijn dan in 2000.
De gezinsverdunning heeft ook betrekking op het stijgend aantal alleenstaande ouders. Het aantal
alleenstaande ouders is verdubbeld tussen 1981 en 2006.
In Vlaanderen zijn er momenteel zowat 200.000 alleenstaande gezinnen. Dit fenomeen heeft
verstrekkende gevolgen Vier op vijf alleenstaande ouders zijn vrouwen en bij hen is de
werkloosheidsval groter alsook het risico om in de armoede terecht te komen (Valgaeren, Elke, 2008)
We zien dat het aantal alleenstaande ouders verdubbeld is tussen 1981 en 2006 (Federale
Wetenschapsbeleid, “huishoudens en gezinnen in België” : www.statbel.fgov.be/census/home_nl.asp)
Figuur 4 : Evolutie van het aantal alleenstaande ouders, mannen en vrouwen

1.4.2.b. Toenemende jeugdfase : de individualisering laat jongeren niet onberoerd
Jeugd als belangrijke overgang naar volwassenheid, daarover bestaan geen twijfels In het
jeugdonderzoek werd, jaren geleden al, de term moratorium geïntroduceerd voor de fase waarin
lichamelijke rijpheid en de groei van cognitieve en fysieke vermogens jongeren in staat stellen om tal
van volwassen verantwoordelijkheden op zich te nemen, terwijl hun maatschappelijke positie het dragen
van deze verantwoordelijkheden, en de daarbij behorende status, niet toelaat. Een periode kortom met
veel keuzemogelijkheden maar nog niet zo veel verantwoordelijkheden ( Vollebergh, 2008) .
In onze Westere samenlevingen is het niet uitsluitend een ‘stabiel’ moratorium, of een passage, maar
ook een geïndividualiseerde jeugdbiografie . Het individualiseringsproces heeft de jeugd meer
individuele beslissingsmogelijkheden gegeven en een grotere experimenteerruimte: de jeugd wordt een
levensfase waarin individuele en zelfstandige oplossingen vereist zijn en worden uitgeprobeerd’ (FuchsHeinritz, 1990).
Volgens sommigen houdt het individualiseringsproces een verbetering in voor de ontwikkeling van
jongeren: ‘er ontstaat namelijk een vrijere ruimte voor zelfsocialisatie met meer mogelijkheden tot
experimenteren en heeft positieve gevolgen voor de vorming van een rijkere en stabielere
persoonlijkheid’
Experts benadrukken echter dat jongeren het moeilijker hebben dan enkele decenia geleden ( Hillaert,
Dehertogh, Maelstaf, 2009).

Jongeren worden aansprakelijk gesteld voor het invullen van hun eigen leven. Dit is niet identiek aan
vrijheid, maar gaat gepaard met een toegenomen keuzedwang, waarbij de keuzemogelijkheden ook nog
eens sterk zijn toegenomen. Dit vindt allemaal plaats in een samenleving die gekenmerkt wordt door een
grotere onzekerheid, aangezien waar vroeger de waarden of ideologieën van de groep waartoe men
behoorde de keuze bepaalden, Deze groepsgrenzen vervagen en er ontstaan nieuwe ordeningsprincipes.
In die zin beschouwen jongeren zich dus meer als een individu dan als behorend tot een groep, en dit
brengt wel wat gevolgen met zich mee. Waar jongeren vroeger duidelijke referentiepunten hadden
waarop ze zich konden baseren bij het invullen van hun leven, staan jongeren er nu meer alleen voor.
Jeugd betekent daarom misschien ook minder vrijheid: men moet kiezen en kan niet gewoon maar
afwachten omdat de beslissingen toch al zijn genomen. Deze keuze moet gemaakt worden in dialoog en
onderhandeling met de nabije omgeving. Deze omgeving wordt partner en kan geen beslissingen meer
volledig opdringen. De sociale banden met het lokale worden minder strak en worden vervangen door
een onderhandelingsplicht (Vanhove, 2000).
Het is geen ‘luxe’ periode, maar een absolute noodzaak. Om te kunnen functioneren in de huidige
samenleving moet geleerd worden om deze wat het betekent om rollen zelf in te vullen en de
onderhandelingsplicht na te komen tijdens de volwassen levensloop voortdurend geconfronteerd te
worden met risico’s, onverwachte confrontaties en (verplichte) keuzes en waar het model van de
toekomstige volwassene door henzelf vorm moet worden gegeven. Dit soort leerproces vraagt een veel
langere periode dan een samenleving waarin de jeugdfase enkel een passage is om te experimenteren
met het opgelegde model van de ‘volwassene’. Experimenteren met keuzeplicht en vrijheid uit zich ook
op het wonen en de huisvesting en diverse woonvormen kunnen worden uitgeprobeerd.

1.4.3. Woontradities en huisvesting
Aangezien sinds 1970 het aantal huishoudens bijzonder sterk is gegroeid, zal dit wel een weerspiegeling
hebben op de behoefte aan woningen. Onderstaande tabel (FOD Economie, 2001) spreekt voor zich
Figuur 5 : Aantal woningen per 1.000 inwoners, Europese vergelijking
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De woonkwaliteit is voor velen verbeterd. Driekwart van de huishoudens woont in een ééngezinswoning
met een tuin. Een grote meerderheid van de Vlamingen leeft in een woning met meer dan behoorlijk
comfort en heel wat voorzieningen in de omgeving. (Vanderleyden red, 2009).
Dit is niet voor iedereen en de woonsituatie-en woonmarkt polariseert verder. Een harde kern van
slechte woningen blijft in gebruik, vooral bij ouderen. In het begin van de 21e eeuw dateerde nog een
derde van de woningen van voor 1945. In 2001 werd 68,0% van de woningen in ons land bewoond door
de eigenaar. Dat is 12% meer dan 10 jaar geleden. De grotere steden – gekenmerkt door een grotere
armoede- kennen meer huurders, meer dan de helft. Woningen van slechte kwaliteit bevinden zich meer
op de huurmarkt. De armoedekloof tussen huurders en eigenaars is op 25 jaar tijd verdubbeld.
Uit de resultaten van de laatste volkstelling (NIS, 2001) blijkt dat het aandeel eengezinswoningen is
gestegen van 72,9% naar 75,4 en het aantal appartementen of ‘woningen in gebouwen met tien
woningen en meer’ (appartementsgebouwen) stabiel bleef (Volkstelling, 2001)
De gemiddelde grootte van de woningen is de laatste jaren afgenomen. Een verband met de
gezinsverdunning ligt voor de hand. Toch stelt socioloog Luc Goossens (Vanneste Dominique, Thomas
Isabelle & Goossens Luc, 2007) dat ongeveer 59 procent van onze woningen te groot is. “De
meerderheid is voor 1980 gebouwd, voor grote, stabiele gezinnen en dit beantwoordt niet meer aan het
huidige patroon.

Dit alles bevestigt de grotere nood aan alternatieve vormen van wonen, aan flexiberere
woonvoorzieningen al dan niet met extra ondersteuning. Wanneer dit gekoppeld wordt aan het beperkt
aantal sociale huurwoningen, die gekenmerkt worden door een groter flexibiliteitskarakter, is de balans
negatief. Minder dan 6,2 procent van het aantal woningen in België is een sociale woningbouwwoning,
in Nederland is dat ruim 30 procent van het aantal woningen.
<< Wat ons (…) interesseert is in hoever de actuele beleidsaanpak en -perspectieven i.v.m. huisvesting
rekening houden met die gewijzigde maatschappelijke constellatie.
Die vraag is niet onbelangrijk in het besef dat: - een aanzienlijk deel van het Belgische
woningpatrimonium, destijds opgetrokken ten behoeve van het stabiele, grotere gezin, vandaag en zelfs
op middellange termijn nog altijd moet gebruikt worden; terwijl de noden en behoeften ondertussen heel
andere woonformules veronderstellen; … >> (Vanneste Dominique e.a., 2007 - B)
Een volgende vraag waarmee we geconfronteerd worden betreft de beschikbare ' ruimte: betekent meer
woningen minder ruimte of wordt er naar alternatieven gezocht ?
De woonfunctie gebruikt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte en neemt daardoor een
sleutelpositie in de milieudruk van de huishoudens. De bebouwing is zeker niet beperkt tot de stedelijke
gebieden. integendeel aangezien velen nog steeds het platteland verkiezen impliceert dit een grote druk
op de schaarse open ruimte in Vlaanderen. In 2006 werd 1 613 km² of 11,9% van de totale oppervlakte
van Vlaanderen (13 522 km²) gebruikt door de woonfunctie. In 1990 was dit beduidend minder : 1 217
km² of 9%. De Bond Beter Leefmlieu (2006) stelt vast dat vorige decennia er jaarlijks meer dan 500 ha
open ruimte werd ingenomen door nieuwe bebouwing. de woonfunctie neemt hiervan een belangrijk
deel op zich. Elke inwoner gebruikte in 2006 265 m² om te wonen tegenover 212 m² in 1990
(http://www.milieurapport.be/nl/feiten-cijfers/MIRA-T/sectoren/huishoudens/ruimtegebruik-doorhuishoudens/ruimtegebruik-door-wonen/) Kan deze trend zich zomaar verder zetten? Blijkt daarenboven
dat België en in de eerste plaats Vlaanderen (BBL, 2006) het meest versnipperde en verkavelde land van
Europa is. De typische lintbebouwing, de voorkeur voor alleenstaande woningen en de
verkavelingsdrang bedreigen grote open ruimtes en zorgen voor een splitsing in kleine deeltjes. (Bond
Beter Leefmilieu, 2006).
De objectieve situatie, de nood aan andere, flexibele woonvormen en huisvesting staan in schril contrast
met de gangbare gewoonten of met de dominerende 'cultuur':
<<De grondstroom in Vlaanderen, nochtans in belangrijke mate verstedelijkt, is nog steeds de liefde en
de voorkeur voor het platteland. De stadsvlucht, die pas sinds kort een beetje gekeerd wordt, vindt zijn
oorsprong in het verlangen zich terug te trekken in een haast arcadisch platteland, waar ruimte is voor
de kinderen, waar nog wat streepjes groen het gevoel van ruimte geven. Het is het dorp van de
voorouders, waar iedereen iedereen kent, waar wederzijdse hulp en solidariteit nog geen loze begrippen
zijn, waar de sociale controle nog bestaat, de criminaliteit hooguit veroorzaakt wordt door
voorbijtrekkende daders. Het is het Vlaanderen van de pendelaar, die om den brode even naar de
grootstad treint om er zijn brood te verdienen, maar 's avonds terugkeert naar de vertrouwde omgeving
die hij door en door kent, veilig omringd door familie, vrienden en buren.>>
(Yves Desmet, De Morgen 12/01/2010)

1.4.4. Tijdsdruk, levenssferen en nood aan externe en andere
dienstverlening
We leven langer en onze welvaart is gestadig toegenomen . De keerzijde van de medaille lijkt de
toenemende tijdsdruk - of tijdsschaarste- te zijn.

Een van de opvallendste conclusies is dat de Vlaming steeds meer af te rekenen krijgt met tijdsdruk.
Vooral de jongere generaties klagen over meer en meer tijdsdruk. De piek situeert zich bij mensen
tussen 35 en 45 jaar (VRIND, 2008). Het is niet enkel een bekommernis van privé-personen, maar ook
van de overheid en de sociale partners wat zich vertaald in tijdskrediet, levensloopbaanprogramma's,
enz.
Tijdsdruk is echter een moeilijk gegeven en heeft zowel betrekking op eerder objectief meetbare zaken
als werklast, verhouding gezin-werk... als op subjecteive elementen zoals de beleving van de druk.
Tijdsdruk is een meervoudige ervaring en 'een gevolg is van processen van detraditionalisering, van het
wegvallen van strikte normerende kaders, van emancipatie en van de toename van materiële en
educatieve welvaart. Zo wordt geïllustreerd dat tijdsdruk voortkomt uit een gedetraditionaliseerde
arbeidsorganisatie, uit een huishoudensstructuur waarin meer actoren betrokken zijn in het combineren
van diverse rollen en uit een vrijetijd waarin niet zozeer rust wordt nagestreefd, maar veeleer intense
ervaringen en boeiende ontmoetingen' ( Moens, 2006)
Het tekort aan tijd in het privé-leven, de detrationalisering van de familiale bindingen en de complexiteit
hiervan zal een toenemende behoefte aan externe ( privé- publieke) ondersteuning als gevolg hebben.
Dit vertaalt zich in een grotere afhankelijkheid van monderne instituties. Een evolutie die haar start al
maakte sinds de modernisering en industrialisering.
Er zijn steeds meer groepen en instellingen ontstaan die gespecialiseerd zijn in de productieve functie,
de beschermingsfunctie, de bevrediging van affectieve behoeften (het gezin en de vriendenkring!) of de
overdracht van kennis.
Men kan als het ware spreken van een proces van het uitsplitsen van bindingen.
In onze moderne samenleving zijn relaties (in de brede zin van het woord) steeds functioneler geworden,
de verschillende soorten afhankelijkheden netjes gespreid over gespecialiseerde takken van hun
netwerken. (Kums, 1999) .
Deze nood aan externe ondersteuning en dus toenemende afhankelijkheden lijkt de laatste decennia in
een versnelling te zijn gekomen. Bewijzen zijn er op diverse vlakken: de uitgebreide thuiszorg, de recent
ontstane opvoedingswinkels, allerlei vormen van begeleid wonen, maar ook huishoudhulp via
dienstencheques vormen een duidelijk bewijs. Aan de ene kant wordt het lof gezongen van de
uitstekende voorzieningen, maar aan de andere kant wordt dit overschaduwd door een schrijnend tekort
hieraan.
Neem het voorbeeld van de ouderen. Onze tijdsdruk en familiestructuren laten een uitgebreide
mantelzorg en familiale opvang zelden mogelijk. De familiale zorgindex stijgt inderdaad constant. Dit
betekent dat er naar verhouding meer zorgbehoevende ouderen (80-plussers) zullen staan tegenover
minder potentieel zorgverlenende vijftigers . Daarenboven worden voortdurend andere eisen gesteld aan
deze voorzieningen. Ouderen (maar ook zorgbehoevenden in het algemeen) wensen zo lang mogelijk
zelfstandig en buiten een zorginstelling te blijven wonen. Dit kan voor velen slechts door een
uitgebreide thuishulpverlening en/ of aangepaste woningen. Er is echter een acuut tekort.
Aan de andere kant van de leeftijdscurve signaleren zich ook toenemende behoeften en tekorten. In
Vlaanderen is er de laatste jaren een sterke stijging van het aantal kinderopvangplaatsen. Op het einde
van 2005 waren er meer dan 95.000 plaatsen en een stijging van 20% tov. 2000 ( Lobbijn, 2007).
Vlaanderen haalt daarmee de Barcelona-norm (33 kindplaatsen per 100 kinderen tussen de 0 en de 3
jaar). Geen uitsluitende 'hoera'geroep aangezien de vraag groter blijft dan het aanbod (Lobbijn A., 2007)

1.4.5. Conclusies
De industrialisering en de secularisering van onze maatschappij, de sociale beweging en het ontstaan en
nadien de crisis van de verzorgingsstaat en de emancipatie van de vrouw zijn factoren die er mee voor
gezorgd hebben dat het gezin een aantal van zijn vroegere functies verloren heeft. De democratisering
van het onderwijs, de eisen van de arbeidsmarkt, maar ook de eisen van een geïndividualiseerde
samenleving - de noodzaak van de langere experimenteertijd - en het alsmaar toenemen van de
levensverwachting zorgen bovendien voor twee nieuwe levensfasen, respectievelijk die van een

verlengde adolescentie of jongvolwassenheid en die van de weduwen of weduwnaars op latere leeftijd.
Steeds minder mensen doorlopen een klassieke gezinscyclus en steeds meer mensen experimenteren met
een aantal alternatieve woon- en/of leefvormen. Noodzaak of bewuste keuze
Het aantal huishoudens blijft toenemen en hun gemiddelde grootte verdunnen. Het huidige
woningbestand is nog in grote mate gebouwd om grotere huishoudens te huisvesten. Als gevolg hiervan
woont de Belg gemiddeld erg ruim in vergelijking met bijv. Nederland.
Het huidige woningbestand is nog in grote mate gebouwd om grotere huishoudens te huisvesten. Als
gevolg hiervan woont de Belg gemiddeld erg ruim in vergelijking met bijv. Nederland.
De huidige evolutie, of ze nu betrekking heeft op de verkleuring en vergrijzing, op de verlenging van de
jeugdfase of op de verdunning en toegenomen complexiteit van de gezinnen, ze wijzen allen in de
richting van een toegenomen onzekerheid, een loskomen van tradities en de behoefte aan nieuwe (meer
formele) voorzieningen en ondersteuning van diensten en netwerken. Het is een ontwikkeling waarbij
het leven van de mensen loskomt van de bindingen met traditie, familie en sociale collectiviteiten en in
de plaats komt in de plaats komt wel een afhankelijkheid van ganse reeks moderne instituties. Dit
loskoppelen heeft zich nog niet vertaald in een uitgesproken verandering op de bouw-en de woonmarkt,
maar de aanzet is gegeven...
Enerzijds is er zeer duidelijk een toenemende vraag vanuit de bevolking naar mogelijkheden om anders
te wonen. Anderzijds kan het ondersteunend faciliteren van gemeenschappelijk wonen minstens helpen
om antwoorden te formuleren op een heel aantal maatschappelijke uitdagingen. In dit onderzoeksrapport
willen we daarom zo duidelijk mogelijk knelpunten schetsen. We hopen op deze manier het
maatschappelijk debat over andere woonvormen te voeden en de weg te effenen voor de ondersteuning
van de nieuwe, noodzakelijke woonvormen.

1.5. Beweegredenen voor gemeenschappelijk wonen
De beweegredenen om met een woongemeenschap te beginnen of erbij aan te sluiten liggen op
verschillende vlakken. Mensen kunnen uitgaan van verwachte voordelen op praktisch, persoonlijk en
economisch vlak, zij kunnen ook gedragen zijn door sociale bewogenheid en ecologisch bewustzijn.
Meestal is er een mengeling van verscheidene motieven.
<< … we’re longing for a way of life that’s warmer, kinder, more wholesome, more affordable, more
cooperative and more connected >> (Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
De voordelen worden gegenereerd door de eenvoudige basiskenmerken van gemeenschappelijk wonen,
namelijk bewuste keuze, kleinschaligheid, nabijheid en betrokkenheid.
Een aantal van deze voordelen komen ten goede aan de bewoners. Vele andere overstijgen dit niveau en
houden een brede maatschappelijke meerwaarde in.
Gemeenschappelijk Wonen is voor een aantal doelstellingen één van de vele wegen die kunnen
bijdragen aan het behalen ervan. Niet zelden zijn bewoners die bepaalde sociale of ecologische
meerwaarde betrachten ook hierrond actief op andere domeinen.
Trop souvent, on considère l’habitat groupé comme une alternative aux logements traditionnels ou
institutionnels (telles les maisons de repos). Pourtant, il s’agit d’un mode d’habiter à part entière.
L’habitat groupé est intimement complémentaire du mode d’habitat plus conventionnel ; voire, il
revisite celui-ci dès lors qu’on est en présence d’une convivialité choisie (on choisit ses voisins et, en
somme, on choisit le modèle intergénérationnel dans lequel on veut vivre). Cette démarche,
naturellement, interroge notre modèle de société lui-même, où il devient impossible par exemple

d’entrer en relation avec des voisins par hasard ou encore de cohabiter avec ses propres parents.
(Debuigne Benoît et Thys Pascale, 2008 - B)
<< As a ‘case study’ vehicle, cohousing has demonstrated a physical, instrumental and social context
within which pro-environmental attitudes and behavior are nurtured and sustained. Residents are able
to fashion their physical surroundings to accord with their aspirations in ways not available – or even
conceivable – within mainstream society. The architecture and site planning facilitate interaction,
which builds familiarity. Social intercourse is encouraged and further supported by intent. Familiarity
facilitates ‘consciousness raising’ and the spreading of ‘functional knowledge’. Relationships of
substance evolve, leading to increased sharing, support and trust.
In a trusting society – one in which members are prepared to “surrender their instinctive habits of
distrust, where they are prepared to have faith in their neighbours words” – there is a lot of enthusiasm
and motivation for improvement and change. Through collective action bonding occurs, which cements
attachment to people and place and grows a ‘sense of community’. Feelings of belonging feed a sense of
self and further encourage participation in ‘civic’ life, which in turn builds skills, confidence and a
sense of self-efficacy. Empowerment provides impetus for the application of awareness and attitudes in
practical ways. >> (Meltzer Graham, 2005 - AUS)
Behoudens een kleine minderheid, zijn mensen die werken aan de realisatie van gemeenschappelijk
wonen bewust bezig met één en meestal met meerdere van onderstaande thema’s.
De mate waarin woongemeenschappen voorzien in onderlinge dienstverlening is ongetwijfeld
gekoppeld aan de context van het land waarin ze zich ontwikkelen. Landen gekenmerkt door een
uitgebreid aantal sociale voorzieningen zullen andere accenten leggen dan deze waar het accent meer op
het individuele en het burgerinitiatief ligt.
De inbreng van burgers en woongemeenschappen kan geen alternatief zijn voor
overheidstussenkomsten. De onderlinge dienstverlening en de lokale cohesie kunnen wel in het
verlengde liggen van de bestaande situatie of er een waardevolle aanvulling aan geven.

1.5.1. Praktische voordelen
Voor de bewoners zelf biedt gemeenschappelijk wonen een aantal praktische voordelen.

1.5.1.a. Onthaasten
Gemeenschappelijke maaltijden betekenen een grote tijdswinst. Je moet minder vaak koken als je een
beurtrol instelt. Bij grote projecten (bvb.20 gezinnen) hoeft elke volwassene slechts een 2 maal per
maand te koken! Ontspanning, hobbies, kinderopvang en vriendenbezoek vergen geen verplaatsing
meer als ze binnen de gemeenschap plaatsvinden. De tijdswinst die hierdoor ontstaat kan iedereen zich
levendig inbeelden, vooral voor tweeverdieners, kinderrijke gezinnen en eenoudergezinnen is dit erg
welkom.

1.5.1.b. Kinderopvang en kinderkribbe
Kinderopvang is veel gemakkelijker te regelen bij samenhuizers. Dit komt in eerste instantie tegemoet
aan de nood aan flexibele en dringende kinderopvang. Meestal is er wel een buur bereid om even op de
kinderen te passen. Voor een boodschap kan men 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 vertrouwen
mensen hun kind met een geruster gevoel toe aan goeie bekenden.
<< With nearly 50 children living in Trudeslund, there is no lack of playmates. The pedestrian-oriented site gives
them lots of room to run without worrying about cars. The community serves as a large, extended family –
children have many people besides their parents to look after them, to whom they can turn for assistance, or just

to talk to. It becomes second nature for the older kids to keep an eye on the smaller ones, and the adults know
every child by name.
Child-care is still needed during the day-time, when most of the parents are at work. After considering many
possibilities, included local public facilities, the community decided to start its own after-school program and to
send preschoolers to existing child-care centers in the neighborhood. >>

(Mc Camant Kathryn en Durrett Charles,1994 - USA)
Kinderkribben kunnen gemakkelijk georganiseerd worden, aangezien meerdere kinderen aanwezig zijn
in de buurt. De bewoners kunnen hiervoor beroep doen op externen. Een groot project kan in de
gemeenschappelijke ruimtes kinderopvang en een crèche voorzien. De druk van kinderen komt bij
samenhuizen in mindere mate bij de ouders alleen te liggen. Daarenboven is een eigen kinderkribbe
waarin plaats is voor externen een uitstekende manier om het contact met de ruimere omgeving te
bevorderen.

Lebensraum (Gänserndorf - AT)
type : Cohousing
aantal : 32 woonsten
juridisch : grond mede-eigendom, woonst leasing
start : 2005
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : keuken en eetzaal,
seminariezaal, concertzaaltje, polyvalente ruimtes,
tuin en plein, …
privé : autonome woonst met tuintje
Eerste Cohousing in Oostenrijk, stevige subsidiering
voor ecologische aspecten. Naast ouderen ook veel
jonge gezinnen met kinderen.
www.derlebensraum.com

1.5.1.c.Samen delen van infrastructuur en middelen
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 of het materiaal
verzameld van de diverse bewoners. Samenhuizen biedt op vele vlakken opportuniteiten voor het delen
van anders doorgaans betalende voorzieningen.
Zelfs luxe-artikelen worden betaalbaar en krijgen een sociale basis. 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 sommige gemeenschappen leggen de bewoners (of een deel ervan) samen voor
dergelijke aankopen.
In een aantal van de gemeenschappen wordt bewust gestreefd naar een lage ecologische voetafdruk op
onze aarde en wordt luxe ook vanuit die hoek ingeschat. Je kan een natuurlijke zwemvijver of een stuk
speelbos even goed rangschikken onder de luxe artikelen.
De ruimtes en voorzieningen die gedeeld worden verschillen van project tot project.
Bij de Samenhuizen enquête werd er hier naar gepeild met de volgende vraag, gericht naar bestaande
gemeenschappen en gemeenschappen in ontwikkelingsfase : ‘Welke gemeenschappelijke ruimtes zijn er
aanwezig (of worden gewenst door de initiatiefgroep)’.
Voor de antwoorden zie lijst hieronder.

Figuur XX :Gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen (bewoonde projecten en in ontwikkeling)
fietsenberging
moestuin / boomgaard / kippenren
tuin
parking / carport / garages
verharde zone
kinderspeelruimte (buiten)
vergaderzaal
ingerichte keuken
wasruimte
gastenkamer
werkatelier
eetzaal
opbergruimte
zithoek / salon
kinderspeelruimte (binnen)
douche / bad
ontspanningsruimte
bureau (pc, ...)
hobby-ruimte
bar
jeugdclub
stille ruimte
TV-ruimte
zwembad
fitness-ruimte
Andere

34
33
33
22
20
19
18
17
17
15
14
13
12
9
8
6
5
4
4
2
2
2
2
2
0
9

75.56%
73.33%
73.33%
48.89%
44.44%
42.22%
40.00%
37.78%
37.78%
33.33%
31.11%
28.89%
26.67%
20.00%
17.78%
13.33%
11.11%
8.89%
8.89%
4.44%
4.44%
4.44%
4.44%
4.44%
0.00%
20.00%

Bij ‘Andere’ vinden we :
polyvalente zaal
salle polyvalente
zaal met bar en keukenblok
salle polyvalente
oratoire
bakhuis
four à pain
four à pain et son fournil
cave
kelder
kelder
cave
larges combles
tuinberging
gîte
gîte
gîte
sauna
zwemvijver

1.5.1.d. Delen van kennis en vaardigheden
De bewoners oefenen diverse beroepen en hobby’s uit en bezitten verschillende talenten.
Gemeenschappelijk wonen biedt een omgeving waar een spontane uitwisseling ontstaat van deze kennis,
vaardigheden en expertise. Volwassenen leren van elkaar en ook kinderen hebben toegang tot deze rijke
bron.

1.5.1.e. Hogere levenskwaliteit en gezondheid
Niet alleen door het delen van middelen en ruimtes, maar ook door het feit van in een hechte
gemeenschap te leven ligt de levenskwaliteit van de bewoners hoger. Zelfs gezondheid en
levensverwachting zijn beter in vergelijking met mensen die in een klassieke gezinsstructuur leven. Dit
laatste wordt wel eens aangeduid als het ‘Roseto effect’, genoemd naar het dorpje waar voor het eerst dit
effect op wetenschappelijke wijze werd opgemeten.
Het Roseto effect :
<< People are nourished by other people. The importance of social networks in health and longevity
has been confirmed again by study of a close-knit Italian-American community in Roseto, Pennsylvania.
At first blush, Roseto seems a diorama of what once was the nation's ideal lifestyle-neighbors who
looked after one another, civic-minded joiners and doers who formed the grass roots of American-style

democracy. It seems to showcase those virtues that have all but disappeared elsewhere in what has
become what we are now--a nation of strangers.
At one time the village came to be a living laboratory demonstrating that neighborliness is good not just
for the body politic (community) for the human body (self) as well. Now Roseto is changing, becoming a
community of suburban commuters with satellite dishes, fenced-in yards, and expensive cars.
Thirty years earlier, medical researchers were drawn to Roseto by a bewildering statistic: in defiance of
medical logic, Rosetans seemed nearly immune to one of the most common causes of death. The men
died of heart attacks at a rate only half of the rest of America. Doctors were mystified in that residents
led what medical textbooks predicted would be short lives.
The men of the village smoked and drank wine freely. They spent their days in backbreaking, hazardous
labor, working 200 feet down in nearby slate quarries. At home, the dinner tables each evening were
laden with traditional Italian food, modified for local ingredients in ways that would drive a dietitian to
despair.
The Mediterranean diet, with its use of olive oil rather than animal fat, has been touted lately for health
benefits. But, poor immigrants couldn't afford to import cooking oil from their homeland and instead
fried their sausages and brown their meatballs in lard. Yet, the resulting hefty bodies contained
unusually healthy hearts. >> (Paiss Abraham, 2004 - USA)

<< A study published in the British Medical Journal in 1999 found that people more than 65 who like to
eat out, play cards, go to movies and take part in other social activities live an average of two ½ years
longer than more reclusive people. Simply mixing with people seems to offer as great a benefit as
regular exercise. Social and productive pursuits are equivalent to and independent of the merits of
exercise.
In a similar study at Harvard, it was found that those who were most engaged in productive pursuits
were 23 percent less likely to die than those least involved in such pursuits. When each activity was
examined individually, doing a lot as opposed to not much, extended live in almost every case
regardless of the activity. >> (Clarke Johnson, 1999 - UK)

<< The structure of our social networks, the support we receive from others, the quality and quantity of
our social interactions, and our feelings of isolation and loneliness have all been identified as
predictors of health and well-being. >> (American Psychologist, 2004 - USA)

<< Social networks contribute vitally to an individual's mental health. Poor networks induce ill health,
which in turn exacerbates the individuals 'network poverty'. Community development has to repair and
strengthen the social fabric, without it material improvements such as improved housing will prove to
be unsustainable >> (Hoggett 1999 - UK).

1.5.2. Maatschappelijke meerwaarde
De eigen woning is de plaats van waaruit het individuele en gezinsleven wordt georganiseerd. Van
hieruit moeten inkopen worden gedaan, verplaatst men zich naar kinderopvang, school en werk, kortom:
vertrekt men naar alle andere activiteiten die men buitenshuis onderneemt. Hoe groter een
woongemeenschap, hoe meer van deze activiteiten binnen de gemeenschap kunnen worden
georganiseerd. Dit levert tijdswinst op en spaart heel wat kilometers uit.
Dit soort meerwaarde wordt soms omschreven als ‘sociaal kapitaal’.
Naast de visie dat sociaal kapitaal betrekking heeft op netwerken en dus een individuele eigenschap zijn,
wordt de laatste jaren uitvoerig het concept ontwikkeld door Putnam gehanteerd (Putnam in Coffé en

Geys, 2006) . Sociaal kapitaal betreft altijd drie elementen: vertrouwen, wederkerigheid en netwerken.
Het vertrouwen wordt verheven tot een algemeen vertrouwen en een veiligheidsgevoel. Sociaal kapitaal
is dus een maatschappelijke hulpbron waarover een gemeenschap al dan niet beschikt. Als er voldoende
sociaal kapitaal is, wat een eigenschap is van een woongemeenschap, dan kunnen de bewoners hun
doelstellingen op een meer effectieve wijze realiseren.
De vraag of dan in de eerste plaats gesloten gemeenschappen (en dus gesloten woongemeenschappen)
een sterk sociaal kapitaal hebben, wordt door Putnam ondervangen door het onderscheid tussen
'bonding' en 'bridging'. Bonding sociaal kapitaal betreft de solidariteit binnen de eigen homogene groep
en de ondersteuning die hieruit voortvloeit. Bonding sociaal kapitaal kan een beperking zijn, aangezien
de ander als een bedreiging wordt beschouwd. Bij gated communities is dit duidelijk aanwezig. Het
andere luik van sociaal kapitaal betreft bridging : door knopen in sociale netwerken, door het
onderhouden van relaties met leden van verschillende netwerken en met hen uit te wisselen kan er een
algemeen vertrouwen ontstaan. De meeste woongemeenschappen vinden de integratie in de buurt en
ruimere omgeving heel erg belangrijk en streven dus naar een groter sociaal kapitaal (Coffé, H. & Geys,
B. , 2006).
<< It is more than interesting (…) that the concept of ‘community’ appears to have such a central role
in a great deal of current discussion about the merits or challenges of the contemporary social
environment. In key government policy initiatives – Urban and Rural White Papers, consultation papers
for Planning and Health service reforms, and high-profile regeneration imperatives like ‘Urban
Rennaissance’, ‘neighbourhood renewal’ and ‘social exclusion’ – the concept of ‘community’ is put
forward as a central value around which so much effort should revolve. >> (Field Martin, 2004 - UK)

1.5.2.a.Herstel van het sociaal weefsel
Gemeenschappelijk wonen draagt bij aan het herstel van een gezond sociaal weefsel als antwoord op het
risico tot vereenzaming en verzuring in onze maatschappij. Het ontwerp van samenhuizingsprojecten is
erop gericht spontane ontmoetingen te realiseren en gemeenschappelijke voorzieningen te stimuleren.
Samenhuizen geeft daarbij het respect voor de individuele privacy niet op. Precies om deze reden 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, steun in
alle vormen ontwikkelen zich gemakkelijker bij gemeenschappelijk wonen.
Il faut développer des stratégies pour assurer la mixité des quartiers. Là les projets d’habitat groupé
pourraient jouer un rôle. Ils pourraient également être un moteur dans la responsabilisation et
l’intégration d’un quartier. (Rosenoer Alain, interview samenhuizen, 2009)

<< Local neighbourhoods can be just as important a place for where people live, work and meet, as the
core urban areas and services that are increasingly put forward as essential to modern households.
Clear examples of thriving and supportive neighbourhood environments can challenge a dismissive
portrayal of ‘residential neighbourhoods’ as places of isolation and suburban loneliness.>>
(Field Martin, 2005 - UK)

<< Cohousing’s principle contribution to a sustainable society is that it offers another scale of social
organization – an intermediate scale between the single family and the town or municipality – thereby
expanding the palette of technologies that can be applied. >> (Coldham Bruce,1995 - USA.)

Cohousing ‘Songaia’ (Bothell WA - USA)
type : Cohousing
aantal : 15
juridisch : eigendom & huurstudio’s
start : 2000
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw rond verbouwde
schuur
gemeenschappelijk : eetzaal, keuken,
speelkamer, gastenkamers,
werkplaats, wasruimte,
privé : autonome woonsten
Sterke gemeenschapsgeest. Naast
Songaia bouwt men New Earth Song.
http://songaia.com/

1.5.2.b. Intergenerationele cohesie
Je creëert een divers, intergenerationeel sociaal weefsel in het geval je project mensen bevat van
verschillende leeftijden, met diverse achtergronden en professionele activiteiten. Doorheen het
gezamenlijke management en de spontane ontmoetingen gaan al deze groepen op natuurlijke wijze met
elkaar om. Voorts vinden kinderen veel gemakkelijker speelkameraadjes, en net zoals de volwassenen
leren ze heel veel van meerdere mensen.
Voor een goede intergenerationele solidariteit is het van belang dat er een evenwichtige verdeling
aanwezig is tussen de verschillende leeftijdscategorieën
<< The diversity that Quayside Village deliberately sought is probably its biggest challenge, but it is
also its greatest blessing. Age diversity, for example, is much valued. Children roam freely throughout
the building, visiting a selection of surrogate grandparents. The elderly, who mostly live alone, treasure
the contact in return. “I never imagined how much I would enjoy the children,” comments one, “it’s
been way beyond my highest expectation”. >> (Meltzer Graham, 2005 - over CA)

1.5.2.c. Betrokkenheid met de buitenwereld.
Hoewel het gevaar schijnbaar bestaat dat woongemeenschappen een wereldje op zichzelf gaan vormen,
blijkt het omgekeerde waar. Vaak betekenen zij 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.

1.5.2.d. Burgerzin, emancipatie en persoonlijke groei
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 woongemeenschap, 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.
Burgerinitiatief
Het hele gebeuren van gemeenschappelijk wonen wordt gedragen door burgerinitiatief. Projecten
worden per definitie opgestart en beheerd door de bewoners zelf. Dit stimuleert niet alleen bij de

bewoners zelf het dragen van verantwoordelijkheid maar er treedt meestal een uitstraling op naar de
directe omgeving.
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 gemeenschap kunnen individuen
zichzelf ontwikkelen en realiseren. Ook kinderen kunnen hierdoor reeds vroeg een stevig zelfbewustzijn
ontwikkelen en beter leren met anderen rekening te houden.
<< Cohousing is the longest, most expensive personal-growth workshop you’ll ever take. >>
(Paiss Zev - USA)
<< We should not underestimate how much we have learned to deal with different opinions. Many of us
have made U-turns. While living in a ‘me’ centered society most of us learned how relative our own
opinions are. I think these things have major effects on our identities. You learn to distinguish in a very
short time what is important to you and what is not. >>
(Sarah Berger & Lucy Morgan-Jones in Martin Field, 2005 - UK)
Respect voor gemeenschappelijke voorzieningen.
Doorheen het gezamenlijke beheer van gemeenschappelijke voorzieningen zoals de keuken, eventueel
een hobbykamer, de tuin, ... leren de bewoners respect opbrengen voor publieke voorzieningen.
Bewoners in een woongemeenschap behoren in de regel tot de meer bewuste burgers.
Leren kennen en waarderen van andere culturen
Binnen groepen waar een zekere diversiteit bestaat krijgen bewoners de kans om andere culturele
systemen en waarden te ontmoeten. Dat gaat over minder bekende gerechten, muziek en andere kunsten
en ambachten, en ook over opvattingen en levensbeschouwing.
Zonder dat noch de ene noch de andere moet inboeten qua levensstijl kan er toch nabijheid zijn met
mensen uit andere landen en andere werelddelen. Maar zelfs een verschillende levensstijl van eigen
landgenoten, een andere subcultuur, kan men binnen een woongemeenschap beter leren kennen en
waarderen.
<< Ethnic diversity is valued for the opportunity it offers to participate in, and learn about, nonWestren traditions. Abi, a Nepalese member, annually adorns the common areas with candles for the
festival of Tihar. Jews help celebrate Christmas, and Christians enjoy Hanukah. >>
(Meltzer Graham, 2005 - AUS)

1.5.2.e. Veiligheidsgevoel en veiligheid.
Het veiligheidsgevoel hangt veel meer af van het kennen van zijn buren, dan van sloten en muren. Het
gemeenschappelijk wonen kan een veiligheidsgevoel terugbrengen dat vroeger in de kleinere dorpen
bestond.
Niet alleen het veiligheidsgevoel, maar ook de objectieve veiligheid ligt hoger in een woongemeenschap
dan in een doorsnee buurt. Dezelfde architectuur die betrokkenheid en uitwisseling creëert maakt ook
dat er bijna permanent toezicht is van bewoners op de site. De mensen zij ook meer attent op wat er
gebeurt in de gemeenschappelijke ruimtes en de woonsten van hun mede-bewoners. Een vreemde wordt
meestal meteen aangesproken door één van de buren.

<< "Defensible space" is the term used to describe an area that has been made a "zone of defense" by
the design characteristics that create it. Under the defensible space guidelines, all areas are designated
as either public, semi-private or private. (…)
Surveillance is the principal weapon in the protection of a defensible space. Criminals are least likely to
act when there is a high risk of their actions being witnessed. Environments in which legitimate
occupants can exercise a high degree of visual control increase the likelihood of criminal acts being
observed and reported.
Informal Surveillance. Opportunities for informal or natural surveillance occur as a direct result of
architectural design. Designs that minimize visual obstacles and eliminate places of concealment for
potential assailants offer the most protection against crime. These open designs also encourage use of
the environment, as people feel safer when they can easily see and be seen.
The use of defensible space in conjunction with natural surveillance is a potent crime prevention tool.
>> (Gardner, R. A., 1995 - USA)

1.5.2.f. Minder druk op de partnerrelatie.
De groep biedt een sociaal opvangnet voor spanningen in een relatie. Ook door praktische oplossingen
neemt samenhuizen druk weg van een huwelijk. Onderzoek in bvb. cohousing gemeenschappen heeft
uitgewezen dat scheidingen er minder vaak voorkomen.
<< And here is another way cohousing seems beneficial to me: cohousing can help us avoid so many of
the pitfalls of modern marriage. Pitfalls like the isolation of living in the suburbs and waiting, alone and
tired, for your partner to come home from work. The isolation of parenting solo. Cooking and eating
and cleaning and gardening alone. Plus: the lack of models of good, long marriages. The lack of models
of productive and compassionate communication.
I'm not naive. I know that living in intentional community does not solve all of life's problems, or
guarantee a good relationship; in fact, living in community sometimes seems to facilitate "partner
roulette." But when I think about it for myself, right now, I think that being around others who have
good attitudes towards the work a long-term relationship, and focusing one's whole life on living better
with others, seems like it would go a long way in keeping one's own relationship healthy and
sustainable. >> (McCamant & Durrett, 2003 - USA)

<< Cohousing takes a lot of pressure off the family. The modern family is over stressed-especially
emotionally. A cohousing environment balances marriage and offers some relief to the emotional
burdens on the modern family. Living in community provides an inherent support system. A mother with
2 children who desires a divorce must carefully consider the dramatic lifestyle consequences. Will it be
too difficult to raise the children alone? Obviously, cohousing doesn't eliminate these problems, nor
should it try to, but it does add to peoples independence. yet even though divorce might appear easier in
cohousing, the statistics show that the divorce rate for people who live in cohousing is lower than for
comparable segments of the general population. >> (Revsgaard Niels, 2003 - DK)

1.5.2.g. Meerwaarde voor bepaalde doelgroepen
Kinderen
Kinderen vinden in Cohousing vele speelkameraadjes en groeien op omringd door meerdere
volwassenen van wie ze veel kunnen leren, een palet aan praktische bekwaamheden, kennis, sociale
vaardigheden en levenshoudingen. Je vindt er een hele groep waar kinderen, maar ook volwassenen
hulp, steun en bijstand vinden en bieden.
Ouders
Ouders zijn niet meer het enige volwassen rolmodel voor hun kinderen in hun dagelijkse leven. Ze
groeien op te midden van andere volwassenen met andere interesses, eigenaardigheden, humor en

manieren van reageren op hun vragen en gedrag. Zo worden ouders gedeeltelijk ontlast in hun
verzorgersrol. Kinderen leren omgaan met de autoriteit maar ook gevoeligheden van anderen.
<< In the vast majority of intentional communities, biological parents assume primary responsibility for
their children and other adults are closely involved in their development. In this issue, I will explore
some of the advantages of multiple parenting: how it can diffuse some of the burdens of parenting,
provide flexibility between family and career, and support single or divorcing parents. >>
<< The presence of multiple caregivers and role models within communities tends to relieve parents
from being their children's sole source of affection and authority. Consequently, overly intense
parent/child relationships are often diffused that may otherwise lead to hyperdependency on the one
hand or to rebellion or even child abuse on the other. >> (Greenberg Daniel, 1994 - USA)
Senioren
Ouder worden kan perfect in een woongemeenschap. Er bestaat een sociaal weefsel waardoor mensen
langer in hun eigen woning kunnen blijven. In plaats van ouderen weg te steken in afgelegen instituten,
kunnen mensen ouder worden temidden van een levendige buurt en gemeenschap. En dat allemaal met
minder kosten voor de betrokkene en voor de gemeenschap.
<< Q: How does cohousing affect my retirement planning?
A: Cohousing is a proactive, realistic way of addressing issues. Really, it’s an ultra-responsible
approach to assessing how to provide for one’s own future. Everyone in the process is dealing with
understanding that mortality is real and that aging successfully means examining the whole person
benefits - economic, emotional and physical well being. Cohousers choose to place themselves in a fun,
life-affirming and embracing community.
The big thing here is that by living independently longer, money is saved at every juncture, so by taking
control, resources can go much further. Turns out that an independent, quality life costs less than
facilitated retirement. >> (Durrett Charles, 2009 - USA)

<< … the community’s most poignant and inspiring collective act was an internal and very personal
matter. It involved the decline in health and passing away due to cancer of long-term member, Donna
Dobkin. Donna died at home in the presence of her lifetime partner David and in the midst of a
community that had selflessly supported them both during Donna’s decline. >>
(Meltzer Graham, 2005 - AUS)

<< For older people who live alone, having the security of attentive neighbours who will notice if you
don’t appear one morning is very important. Alarm systems may supplement such a resource but can
never satisfactory replace it. >> (Field Martin, 2005 - UK)
Kwetsbare groepen
Niet enkel voor senioren, maar ook voor mindervaliden en voor alleenstaande ouders betekent het
natuurlijke vangnet van de woongemeenschap een grotere zekerheid en een betere inbedding in de
samenleving.
(zie verder 4.9. bijzondere doelgroepen)

1.5.2.h. Oplossen van conflicten tussen buren
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 goede nabuurschap en maakt dat in geval van conflicten de kans op rechtszaken verkleint.

Elke folder met aanbevelingen over het oplossen van irritaties en conflicten tussen buren geeft als eerste
advies om erover te praten, en waar kan dat beter dan in een buurt waar mensen elkaar zeer goed kennen
en alle veel gelegenheden hebben om elkaar aan te spreken. In geval van escalatie hebben
woongemeenschappen vaak hulpmiddelen en procedures opgesteld om tot overeenkomst te komen.
<< Een goed gesprek doet vaak wonderen. Uit onderzoek blijkt, dat mensen bereid zijn rekening met
buren te houden, als je hun daar vriendelijk om vraagt. (…)
Het is veel beter voor een buurt als problemen door de buurtbewoners zelf worden opgelost. De
ervaring leert dat wanneer anderen zich ermee gaan bemoeien, de zaak eerder erger wordt dan beter.
(…) Belangrijk bij de bestrijding van overlast is dat de buurt zelf op tijd signaleert dat er iets aan de
hand is, dat klachten van mede-buurtbewoners serieus genomen worden en dat ze er samen - als buurt iets aan proberen te doen. >> (Oosterpoort Wooncombinatie, 2005 - NL)

1.5.3. Fysiek-ruimtelijke meerwaarde
1.5.3.a. bewaren van waardevolle gebouwen
Een groep mensen kan de reconversie op zich nemen van een oude site, zelfs een monument, hetgeen
anders tot verval zou verdoemd zijn. Niet alle hoeves, kasteeltjes of waardevolle industriële panden
kunnen dienen voor horeca zaken of bedrijven, en vaak leent de omgeving zich beter voor een
woonfunctie.
Het beste voorbeeld hiervan in ons land is de woongemeenschap ‘de Haringrokerij’ in Antwerpen, die
een geklasseerd monument heeft herbouwd en tot leven gewekt. In Gent wordt op dit ogenblik de
herbestemming naar woningen van een aantal 'waardevolle' panden overwogen. Diverse panden hebben
een binnenkoer en vormen van gemeenschapswonen lijken het meest aangewezen.
<< Selon la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et le Conseil des monuments et
sites du Québec (1993) “les coopératives interviennent sur des bâtiments ou dans des quartiers où les
investissements privés comportent un haut risque. Mentionnons entre autres les parcs de logements
détériorés, les quartiers dévalorisés et les édifices désaffectés. L'intervention des coopératives augmente
ainsi la valeur au sein de l'environnement bâti immédiat, créant un effet d'entraînement”. >>
(Dansereau Francine, 1998 - over CA)

The Community Project - Laughton Lodge (Lewes - UK)
type : Cohousing
aantal : 20 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 1999
groep : gemengd
gebouw : 16 verbouwing, 4 nieuwbouw
gemeenschappelijk : 6 ha buitenruimte, moestuin,
eetzaal, keuken, zithoek, kinderruimte, feestzaal,
bureaus voor thuiswerk, gastenkamers, …
privé : autonome woonsten
Dit project in een verbouwd hersteloord voor
kinderen heeft een lange aanloop gekend met
zware financiële inspanningen van de bewoners.
www.cohousing.org.uk/node/102

1.5.3.b. stadsvernieuwing
Projecten gemeenschappelijk wonen blijken één van de manieren te zijn om de stadsvlucht te beperken,
zelfs om mensen terug te brengen naar de stad. Tegelijk met het aanbieden van een voor veel mensen
aantrekkelijke woonvorm worden leegstaande gebouwen en sites, zogenoemde ‘stadskankers’
geherwaardeerd en wordt de leefbaarheid van de stad verhoogd.
<< … il existe de nombreux exemples illustrant la façon dont la rénovation d'un parc locatif plus ancien
ou le recyclage d'édifices non résidentiels en coopératives d'habitation sans but lucratif a préservé le
tissu social et physique d'un quartier menacé par la démolition ou la gentrification ou a déclenché une
nouvelle vie dans des secteurs touchés par le dépeuplement et la détérioration >>
(Selby & Wilson, 1988 - CA)

1.5.3.c. herwaardering van ruraal gebied
Ook dorpen hebben te lijden onder ontvolking. Het ontbreken van werk, diensten, goede verbindingen
en infrastructuur hebben hiermee te maken. Woongemeenschappen kunnen ook hier een positieve rol
spelen, indien zij voldoende respect opbrengen voor de bestaande dorpsgemeenschap en bereid zijn zich
te integreren.
In het buitengebied is er ook het probleem van leegstaande en vervallende hoeves en boerderijen. Ook
hiervoor kan gemeenschappelijk wonen een uitkomst bieden en deze sites herwaarderen op een
maatschappelijk verantwoorde wijze..

1.5.3.d. Compacter bouwen
Samenhuizen biedt de mogelijkheid om woonsten compacter in te planten, zonder daarbij toegevingen te
doen op het vlak van open ruimte.
Doordat bepaalde voorzieningen (zoals een werkplaats, ontspanningsruimte, logeerkamers,.wasplaats..)
gedeeld kunnen worden heeft niet elke individuele woning deze voorzieningen nodig, dit levert een
grote fysieke plaatsbesparing op. Bewoners wonen in kleine(re) units maar kunnen toch beschikken over
een al dan niet uitgebreide gemeenschappelijke infrastructuur waardoor het wonen toch kan worden
beleefd als wonen in een grote villa.
Bovendien is er bij een aantal bewoners in woongemeenschappen een bewust streven om minder ruimte
te gebruiken, door bvb. de gemeenschappelijke tuin i.p.v. de tuin en het alleenstaande huis in de
lintbebouwing.

1.5.3.e. Betere benutting van het woningpark
Doordat ouderen en empty nesters een aangepaste woonvorm vinden komen een aantal onderbewoonde
huizen weer op de markt. Dit geeft aanleiding tot een grotere mobiliteit op de woningmarkt.
<< Voor de overheid is een model als groepswonen in veel opzichten interessant. (…) Er ontstaat een
grotere mobiliteit op de woningmarkt, doordat een aantal onderbewoonde huizen weer op de markt
komt. Doordat ouderen zelfstandiger kunnen blijven wonen, kan dit leiden tot een dalende zorgvraag.
Ten slotte draagt groepswonen bij tot de uitstraling van de stad als een plek waar eigentijdse woon- en
leefvormen gestalte krijgen. >> (PWO i.o.v. KBS – 2004 - B)

1.5.4. Ecologische motieven
Veel woongemeenschappen zijn begaan met het leefmilieu en stellen ecologische doelstellingen voorop.
Sommige maatregelen kosten geld, bij andere wordt de aanvankelijke investering terugverdiend. Een

gezamenlijk beheerde buurt heeft op zichzelf al een kleinere voetafdruk en biedt bovendien veel meer
kansen om bewust ecologische keuzes in te bouwen.
In een woongemeenschap komen een aantal ecologische keuzes dus goedkoper uiten vragen minde
moeite. Men kan bij een groep ook zorgen voor een betere taakverdeling en men kan elkaar
aanmoedigen. Daar vindt men op een kleinere oppervlakte een grotere concentratie van behoeften,
middelen en gemotiveerde mensen.
Voor wie een ruime definitie hanteert van ecologisch verantwoord wonen en leven komt als vanzelf uit
bij het concept van zelfgestuurde kleinschalige woongemeenschappen en buurten.
L’habitat durable doit se concevoir dans les quartiers par de l’habitat groupé à haut degré de cohésion
sociale, avec pour fondements le respect de l’environnement et de l’échelle humaine, la recherche
d’identité et la création de lieux de rencontre, la réutilisation de sites ou bâtiments existants, la mixité
des typologies d’habitat et la diversité des fonctions, la connexion et la hiérarchisation des différents
réseaux de mobilité. De plus, il y a lieu d’optimaliser pour le long terme l’évolutivité des projets, les
choix techniques d’écoconstruction, la consommation d’énergie, la maintenance de l’ouvrage et la
gestion des déchets… La prise en compte de ces différents éléments nécessite une approche globale qui
permette de prendre chaque décision en intégrant les composantes environnementales, économiques et
sociales. (Lepot Didier, 2008 - B)
Men kan stellen dat lokale gemeenschappen, waar gemeenschappelijk wonen in belangrijke mate toe
bijdraagt een noodzakelijke voorwaarde vormen om duurzaamheid te kunnen realiseren. In een
presentatie over 3 cohousing projecten (Denemarke, Zweeden en Australië besluit Dr Susan McClean
van de Cosmopolitan Civil Societies Research Centre, UTS het volgende :
<< All forms of social capital (bonding, bridging and linking) are necessary to achieve a
thoroughgoing sustainability. Layered structure of networks (is) essential too for long term
sustainability, providing more flexible and varied resources.>> McClean Susan, 2009

1.5.4.a. Ecologische levenswijze
Sociale interactie stimuleert en ondersteunt milieuvriendelijk gedrag. Onderzoek heeft aangetoond dat
wederzijdse beïnvloeding, uitwisseling, samenwerking en ondersteuning leiden tot meer
milieuvriendelijk gedrag in samenwonende groepen.
<< What seems missing from this development of sustainability policy is a readiness to accept the
dynamics of emerging communities at a neighbourhood level – e.g. within new residential development
– as an aspect of a total understanding of local sustainability that is worthwhile to consider. Ideas for
what constitutes a community’s ‘sustainability’ rarely devote much attention to the interpersonal
dynamics between a neighbourhood’s residents, or their collective self-determination over a local
environment. Conclusions about the sustainable setting of a community usually focus instead on the
natural environmental issues or upon energy uses. >> (Martin Field, 2005 - UK)

1.5.4.b. Ontwerp en bouwproces
Efficiënter gebruik van de ruimte
De meer compacte bouwwijze die mogelijk wordt bij gemeenschappelijk wonen heeft gunstige gevolgen
voor energieverbruik en vrijwaren van natuur
Minder grote ondoordringbare oppervlakte.
Verharding voor wegen is beperkter doordat de projecten beter op maat van voetgangers kunnen worden
gesneden met gegroepeerde parking en belangrijker autovrije zone.

Bouwproces en onderhoud van de site.
Voor de verbouwing of bouw van een woongemeenschap heb je maar één enkele werf nodig. Eén
inspanning volstaat voor het aanleggen van een werfweg, de organisatie, het uitgraven, de aanbreng van
materialen, verplaatsing van arbeiders, kortom alles wat bij dit proces komt kijken.
Zelfbouw
Een ander pluspunt is de vlottere toepassing van zelfbouw en onderlinge hulp, iets wat met een groep
mensen gemakkelijker te realiseren valt. Tijd, kennis, opleiding en vaardigheden kunnen beter op elkaar
worden afgestemd in een redelijk georganiseerde groep.
Dit alles geldt evenzeer voor latere verbouwingen, onderhoud en herstellingen.

1.5.4.c. Stewardship van een stukje natuur
Projecten gemeenschappelijk wonen slagen er vaak in om de stukjes natuur op hun site grotendeels 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 bvb. een betsaand bos bewaard blijven. De gemeenschap kan als groep de
verantwoordelijkheid opnemen voor dergelijk gebieden.

1.5.4.d. Alternatieve transportmogelijkheden.
Dankzij een ruime opslagruimte voor fietsen en vlotte organisatie van carpooling en car sharing,
vertonen samenhuizers een verminderd bezit en gebruik van auto’s. Groepen kunnen ervoor zorgen op
wandelafstand van openbaar vervoer en andere openbare diensten te liggen. Grote projecten kunnen zelf
diensten organiseren, zoals bvb een kinderkribbe.
Er zijn voorbeelden van gemeenschappen die zich gezamenlijk een paar electrische auto’s en een kleine
bestelwagen aanschaften, oplaadbaar met zonne-energie.
Maar alleen al het verminderen van het wagenpark en van het aantal verplaatsingen is op zichzelf de
moeite waard. Bovendien kan je in een gemeenschap samen inkopen gaan doen, of zelfs grote
leveringen aan huis laten brengen door winkels of bedrijven. Ook dat vermindert het aantal gereden
kilometers.

1.5.4.e. Eigen groententuin, kruidentuin en boomgaard
Die kunnen samen aangelegd worden, door compacter bouwen beschik je over meer buitenruimte. In
een groep vind je makkelijk een aantal mensen die het onderhoud willen doen, tenzij je dit zoals in
sommige gemeenschappen als een gemeenschappelijk project opvat.

1.5.4.f. Schaalvoordelen en samenwerking
Efficiënt afvalbeheer
Door de schaalvoordelen en de samenwerking kunnen een aantal gemeenschappelijke recyclageinitiatieven ontstaan: beter scheiden van afvalfracties, composteren van groenafval, mini-containerpark,
en zo meer ... Bewoners kunnen elkaar hierin wegwijs maken, helpen en stimuleren.
<< While the municipality does pickups of metals, glass, number one and number two plastics, mixed
paper, cardboard, and newspaper, Quayside has recycling bins for many other items, including soft
plastic; number three through seven hard plastics; low grade paper and cardboard, such as pizza boxes
and milk containers; Styrofoam; and several other groups of items. There are labels on the wall above
the bins to give residents a map of what goes where.
We have a container for deposit bottles for funds that go toward common-house expenses. We have a
container for clothes that gets taken to the Salvation Army. Ther’s even a bucket for wine corks and
wood; these are combined with other landscape materials to become garden and landscape mixes. Soft
plastics get recycled into more plastic bags.

(…) bringing batteries and compact fluorescent lightbulbs to the IKEA company’s new recycling
program. (…) we decided to invest in a high-volume, triple-bin composter made out of cedar >>
(Burke Brian in : Wann David, 2005 over CA)
Waterbeheer
Het gezamenlijk opvangen en verdelen van regenwater vermindert het watergebruik. Ook een
gemeenschappelijk zuiveringssysteem worden financieel beter haalbaar zodra je met meerdere gezinnen
bent.
Efficiënt energiebeheer en alternatieve energiebronnen.
Diverse projecten hebben aangetoond dat de kosten-batenanalyse van alternatieve energie positief wordt
van zodra je met een grotere groep bent. 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.
Milieuvriendelijke materialen
Bij de aankoop van bouwmaterialen kan gekozen worden voor milieuvriendelijker opties. De eventuele
hogere kost wordt gecompenseerd door schaalvoordelen en volumekortingen.

1.5.4.g. Delen en uitwisselen
Toestellen en gereedschap
Wat een verspilling van ecologische hulpbronnen is het als elk huishouden zijn eigen wasmachines en
droogkast bezit, zijn stofzuiger, naaimachine, spinnewiel, wafelijzer, enz… Hoeveel klopboormachines
heb je nodig in een groep, hoeveel vlakschuurmachines, bijtelsets, koevoeten, slijp-schijven, enz…
Met meerdere gezinnen kan je samen een kinderbadje, schommel en schuifaf delen, een pingpongtafel,
schildersezel, volleybalnet, pottenbakkersschijf, enz… Ook tuingerief kan gedeeld worden, zoals een
grasmaaier, kruiwagen, schoppen, harken, enz… Een gemeenschappelijke printer, fotocopietoestel, fax,
projector, schotelantenne, enz… behoren tot de mogelijkheden. En zelfs gezelschapsspelen en boeken
kan je samen gebruiken.
Sommige van deze zaken worden beter gedeeld door 3 à 4 gezinnen (kleine gemeenschappen of
subgroepen), andere kunnen dienen voor een grotere groep. Naast zaken die gemeenschappelijk bezit
zijn van de gemeenschap zijn er ook tal van zaken die eigendom zijn van een bewoner maar die men ten
dienste van de gemeenschap stelt, zodoende beschikt de gemeenschap over meer of beter materiaal.
Alweer zoveel grondstoffen en energie voor verwerking en vervoer gespaard.
Gezamenlijke maaltijden
Alle beetjes helpen. Als je met een groep samen warme maaltijden gebruikt, dan vraagt dit alles bij
elkaar minder kookenergie en wordt er gedurende de tijd van de maaltijd slechts één ruimte verwarmd.
Dit laatste geldt trouwens voor alle uren die ’s winters worden doorgebracht in gemeenschappelijke
ruimtes.
Kringloop.
Je kan ook in familie of onder collega’s kinderkleertjes, speelgoed en boeken uitwisselen, of naar de
kringloopwinkel brengen. Maar een woongemeenschap is de uitgelezen plaats om dit op een natuurlijke
manier te doen. Er zijn zelfs woongemeenschappen die een tweedehands magazijntje hebben, of enkele
keren per jaar een rommelmarkt organiseren of een ruilbeurs voor kinderspullen.
Het is op al deze vlakken dat een woongemeenschap een sterker ecologisch antwoord kan bieden.
Daarom mag deze woonvorm naar voor worden geschoven als strategie ten gunste van duurzaamheid.
In Groot Brittannië wordt het als volgt geformuleerd :

More resident-led housing provision is needed to help deliver the policy aim of sustainable
communities.
The many benefits of vibrant, inclusive, sustainable communities have now been recognised by the
policy priorities of local and national government. A proven way to achieve this is through cohousing
and other approaches which enable local communities to create and manage housing provision. The
benefits of increased community activity and involvement spread well beyond the project residents.
(Heeks Alan & Brenton Maria, 2009 - UK)

Earthsong Eco-Neighbourhood (Waitakere - NZ)
type : Cohousing (Ecodorp)
aantal : 32 woonsten
juridisch : eigendom
start : 1995
groep : divers
gebouw : ecologische huizen van stroleem
gemeenschappelijk : eetzaal, salons,
bibliotheek, hobby, waskot, werkplaats,
gastenkamer, bureau
privé : autonome woonsten
Gemeenschap in autovrije zone, met
boomgaard van 1,5 ha en zone natuurlijke
begroeiing. Gelegen in een kleine stad.
www.earthsong.org.nz

1.5.5. Financiële voordelen
Voor de bewoners betekent gemeenschappelijk wonen in sommige gevallen een bezuiniging in de fase
van verwerving en ontwikkeling van de site (of dit nu een bouwgrond of een huurhuis is) of in de fase
van het samenleven.

1.5.5.a. In de aanloopfase
Bezuinigen op projectontwikkeling
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 reduceert de
marketingkost. In de regel zijn grotere bouw- of verbouwprojecten volledig uitverkocht lang voor de
bewoningsfase.
Efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte
Bij een cohousing- of centraal wonen project zal de beschikbaarheid van gedeelde ruimtes, zoals
gastenkamers, speeltuin voor kinderen, vergaderruimte, sportveld, ... de nood aan grotere individuele
woningen verminderen. Buiten zorgt het niet afscheiden van de tuinen voor een veel efficiënter gebruik
van de beschikbare ruimte. Ook bij een gemeenschapshuis wordt de totale ruimte rationeler gebruikt
door het delen ervan.
Terugverdienen bij ecologische opties
Bij projecten in eigendom zullen de kopers die goed ingelicht zijn over kosten en mogelijke besparingen
gemakkelijker kiezen voor ecologische en duurzame oplossingen (bvb. efficiente energie) met een

hogere investering bij de start. Deze zijn in groep gemakkelijker en prijsvoordeliger in te bouwen en
leveren bij bewoning een terugverdienvoordeel op.

1.5.5.b. In de bewoningsfase
Delen van toestellen en materiaal
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 gemeenschappelijk wonen om structuren te
voorzien voor het delen van computers, printers, fax machines, camping materiaal, sport materiaal,
werktuigen, grasmachines, ... In diverse projecten gaan groepjes van mensen nog verder en kopen samen
een boot, vakantiehuis of zelfs wagen aan.
Hergebruik van klein gerief
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’.
Gezamenlijk aankopen van goederen
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. Vaak wordt verwezen naar biologisch (dynamisch) geteelde groenten,
waarvan de verspreiding minder uitgebreid is.
Thuisarbeid
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.
<< Seniors often try to figure out how to make life more affordable. Shared facilities and proximity
make senior cohousing one of the most economic options; comparative costs aren’t even close. (…)
- Senior Cohousing vs. Single Family Housing: Very Low-Market
(…) In senior cohousing , each individual household saves $70,000.
- Senior Cohousing vs. Single Family Housing: Medium High-Market
(…) Each individual household saves $337,500.
- Senior Cohousing vs. Assisted Living
(…) in senior cohousing … a total cost of $2,200 per month.
Compare this with the average cost for assisted living, which is about $4,000 per month (includes meals
and light care). >> (Durrett Charles, 2009 - USA)

1.5.5.c. Investeringswaarde van de woonst
In buitenlandse projecten leert de markt dat individuele woonruimte in een woongemeenschap voor de
eigenaar een uitstekende herverkoopwaarde bezit. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor de
toegevoegde levenskwaliteit en de voordelen van gemeenschappelijke voorzieningen.
<< … concern from homeowners about a detrimental effect on property investment values? Evidence
from recent UK examples of where leases have been sold within intentional community neighbourhoods
if anything suggests the contrary. The market value of the saleable interest within ‘intentional
neighbourhoods’ appears to have appreciated considerably, and reflects a growing belief in the stability
and marketability of similar neighbourhoods in Scandinavia and the US. >>
(Field Martin, 2005 - UK)

1.5.6. Nadelen
De eerste klacht die je hoort over gemeenschappelijk wonen is dat er veel vergaderen aan te pas komt.
Je moet overeenkomen met veel mensen en dat vraagt vaak een leerproces. Hoe groter de groep hoe
meer zorg en tijd aan communicatie en overleg moeten besteed worden.
De confrontatie met andere waarden is een uitdaging die wrijving kan geven maar ook veel verrijking
bieden.
Er zijn praktische problemen die niet verschillen van die in andere buurten. Dat gaat over omgaan met
gemeenschappelijk territorium en privé territorium, over omgang met elkanders kinderen, over
huisdieren, nachtlawaai, eetgewoontes, enz …
Door de grotere betrokkenheid op elkaar steken deze problemen steken wel gemakkelijker de kop op,
maar worden om dezelfde reden en soms door de hulp van andere buren veel beter opgelost.
Te grote of te kleine cohesie : Er bestaan groepen die erg op zichzelf zijn teruggebogen, denk maar aan
sommige sekten of ‘gated communities’. Bij andere groepen kan de cohesie dan weer heel los zijn en
dreigt de groepsinteractie te verdwijnen. In het ene of in het andere geval kunnen mensen zich er niet
goed bij voelen. De gepaste graad van cohesie heeft natuurlijk ook te maken met persoonlijke voorkeur.
Soms wordt de sociale controle niet meer ervaren als bevordering van geborgenheid, veiligheid en
steun, maar meer als een druk op de gedragingen van het individu en de relaties binnen het gezin. Het
evenwicht tussen sociale interacties en respect voor de privacy moet goed bewaard blijven.
En dan zijn er een aantal knelpunten die in deze studie besproken worden, zoals problemen met het
vervangingsinkomen bij bepaalde types samenhuizen, en de lange aanlooptijd vooraleer een project
gerealiseerd wordt, maar hierover elders meer.
<<Het individu heeft in een woongemeenschap een even centrale plaats als de gemeenschap zelf. De
bewoners stellen eisen aan de verbondenheid. Men heeft steeds de vrijheid om uit de groep te stappen
als de kwaliteit van de relaties niet meer als zinvol wordt ervaren of wanneer er te veel spanningen zijn.
Bovendien is er steeds respect voor ieders privé-ruimte. Hierdoor bevindt een woongemeenschap zich
steeds in het spanningsveld tussen individualiteit en collectiviteit. Het is een experiment die de twee
tracht te verbinden. Mensen die zich oefenen in het omgaan met deze kleine vrijwillige collectiviteit
ontwikkelen bij zichzelf de kwaliteiten en vaardigheden die hen m.i. in staat stelt om zich ook
gemakkelijker met de rest van de buitenwereld te verbinden.
Hierin schuilt voor mij persoonlijk de aantrekkelijkheid van het groepsgewijze wonen. Het is er
gemakkelijker om eens een diepzinniger en intiemer gesprek te voeren; voortdurend word je er
geconfronteerd met verschillende waarden, opvattingen, verschillende levensstijlen en levensvisies; er
zijn minder vanzelfsprekendheden waardoor je af en toe gedwongen wordt om eens te reflecteren op je
eigen gedrag. Kortom, het wonen in groep biedt de bewoner tegelijk een spiegel en een venster.>>
(Roland Kums,1999 - B )

1.6. Traject voor de realisatie van een project
Elk project van gemeenschappelijk wonen volgt zijn eigen pad, in functie van omvang, doelstellingen,
juridische structuur, financiële mogelijkheden, eigenheden van de site, en ook door de toevalligheden
van wat zich op de weg voordoet aan tegenvallers en meevallers.

Deze veelheid aan wegen valt moeilijk te vatten in een eenduidig schema, maar we hebben toch een
poging gedaan om een overzicht te geven (zie schema onderaan dit hoofdstuk).
Er bestaan projecten die eerst uitgaan van een bestaande groep, anderen van één of enkele
initiatiefnemers. Het concept en de grote principes kunnen gaandeweg vorm krijgen in een reflexiegroep
of kunnen al grotendeels vastgelegd zijn bij de start.
Er kan gehuurd of gekocht worden in diverse constellaties. Een persoon of vereniging verwerft de site
(huur of aankoop) en verleent eigendoms- of woonrechten aan anderen. Alles kan opgedeeld worden in
afzonderlijke woonsten, door bestemmingstoekenning of door verkaveling.
Er kunnen ook vooraf bestaande afzonderlijke woonsten betrokken worden in een gemeenschappelijk
project, zoals bij gestippeld wonen of harmonica wonen.
Elk van deze mogelijke trajecten kent zijn eigen valkuilen en moeilijkheden. Het is noodzakelijk om
creatief en efficiënt te handelen, keuzes te maken, te leren door vergissingen en te kunnen genieten van
de ervaringen van eerdere projecten.

1.6.1. Toekomstige bewoners
De groep van toekomstige bewoners kan je naargelang de fase als volgt benoemen.
Eerst is er een droom, deze droom groeit uit tot een idee om tenslotte een plan te worden. Dat doe je in
de eerste plaats als individu, maar op een zeker moment ga je gelijkgestemden zoeken.
Reflectiegroep :
Mensen die zich samen organiseren om de droom te toetsen en informatie te verzamelen vormen soms
een reflectiegroep. Zij geven gaandeweg vorm aan het concept dat hen het beste past. Ook moeten zij
een regio kiezen en een voorkeur voor een stedelijke, suburbane of landelijke omgeving vooraleer
concreet te gaan werken.
Initiatiefgroep :
Zodra concept en regio duidelijk zijn begint het zoeken naar een huis, een gebouw of een terrein.
Ondertussen kan de groep al uitgebreid worden op basis van een visietekst of charter.
Startgroep :
Zodra een plek is vastgelegd (door optie, huur of aankoop) komen nieuwe deelnemers gemakkelijker en
Aansluitend vermits zij niet alleen duidelijkheid hebben over het concept en de groep maar ook over de
concrete plaats waar zij gaan wonen. Mensen zijn bereid tot grotere financiële inbreng. Er kan al worden
ingericht (privé-ruimtes verdeeld), er kan worden verbouwd of gebouwd.
Bij de ontwikkeling van een project gemeenschappelijk wonen zijn zeer veel en zeer diverse partijen
betrokken.
Zoals gezegd zijn er van de kant van de bewoners de aanvankelijke initiatiefgroep, de nieuw bijgekomen
deelnemers en de later aansluitende deelnemers, naargelang de strategie en de fase van de ontwikkeling.

1.6.2. Professionals.
In een eerste tijd kan een immobilienmakelaar een rol spelen bij het vinden van een site, soms bij het te
koop stellen van woonsten. Ook een notaris heeft daar een rol te spelen. Ook kan deze laatste
geraadpleegd worden voor het opstellen van onderlinge akkoorden of akten, of voor convenanten en
contracten met externe personen, organisaties of instanties.
Een jurist kan soms interessant zijn voor het nalezen van contracten en natuurlijk ook in het geval van
geschillen. Er kunnen problemen ontstaan met derden en jammer genoeg soms intern, in deze gevallen
zorgen degelijk opgestelde afspraken er voor dat dit in goede banen wordt geleid.

Bij bouw of verbouwprojecten wordt een aannemer aangesproken, door de bewoners zelf of doorgaans
met advies en begeleiding door de architect.
In een aantal andere landen (Denemarken, Canada, United States) zijn er gespecialiseerde
architectenbureaus die niet alleen ontwerpen, maar ook het bouwproject mee begeleiden, soms hebben
zij daartoe een structuur voor projectontwikkeling opgezet, soms werken zij slmen met een
gespecialiseerde bouwpromotor. In ons land is daar nog geen sprake van.
Voor grotere projecten met een belangrijke financiële investering is het goed om in een vroege fase een
financieel adviseur aan te spreken. Ook in een latere fase kan minstens een boekhouder een grote hulp
betekenen.
Voor de financiering zelf moet vaak een beroep worden gedaan op een hypothecaire lening bij een bank
of een andere financier. Er zijn zeldzame voorbeelden van sponsoring.

1.6.3. Overheid
De overheidsinstellingen kom je op je weg tegen. Soms wordt dit ervaren als een hinderpaal, maar
doorgaans als een kader, een ondersteuning en zelfs ook als een stimulans.
Vooral de rol van de lokale overheid is essentieel. Een gemeente of een stad heeft heel wat
bevoegdheden en mogelijkheden om het welzijn van zijn burgers te bevorderen. Binnen diezelfde missie
heeft zij ook de taak om afspraken en voorschriften te doen naleven op het vlak van urbanisatie, diensten
en van het dagelijks samen leven in de straten en wijken.
Er zijn de niveaus van provincie en regio’s die ook een rol spelen, vooral als reglementerende,
coördinerende en stimulerende instantie.
Het federaal en europees niveau hebben minder impact.

1.6.4. Organisaties
Een aantal organisaties kunnen heel wat informatie en advies bieden, en in een aantal gevallen
daadwerkelijke steun. We pikken er een aantal voorbeelden uit.
Koepelorganisaties zoals ‘Samenhuizen’ voor de Nederlandstalige projecten en ‘Habitat Groupé’ in
Wallonië zijn beschikbaar voor informatie. Voor financieel advies of in sommige gevallen voor gunstige
leningen kan de Gezinsbond worden aangesproken of een organisatie als ‘Netwerk Rentevrij’.
Een Hogeschool (bedrijfskunde, architectuur, ..) werd gevraagd om een eindwerk te wijden aan
specifieke vragen, voor bouwkampen werd al eens beroep gedaan op ‘VIA’, voor bekendmaking werd
teruggevallen op de media, enz …
Zo zijn er ongetwijfeld vele spelers die omwille van hun belangen of doelstellingen een grote of kleine
rol kunnen vervullen bij het realiseren van een woongemeenschap.
Hierbij vind je een schema van stadia, thema’s, mijlpalen, tussenstappen en factoren die kunnen komen
kijken in dit ontwikkelingsproces.

Figuur 6 : Ontwikkelingstraject van een woongemeenschap (Samenhuizen vzw)

In de mogelijke trajecten van een project gemeenschappelijk wonen zitten een aantal knelpunten, een
aantal zwakke schakels, of moeilijk te nemen stappen. De huidige studie bestaat er in deze knelpunten te
identificeren, sporen naar oplossingen te verkennen en op basis daarvan aanbevelingen te formuleren.

Ithaca (Ithaca NY - USA)
type : Ecovillage, Cohousing
aantal : 2x30 woonsten
juridisch : aandeelhouders coop & huurders
e
start : 1996 (2 fase 2004)
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : commonhouse met
talrijke voorzieningen
privé : autonome woonsten
In 2 fasen gebouwde ecovillage op 70 ha land,
de 3e fase (30 units) is in aanbouw. Alle
huizen passive-solar. Eigen productie,
wekelijkse bio-markt, grote vijver, schooltje,
http://ecovillageithaca.org/evi/

2. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
Uitgangspunt van dit onderzoek is de documentatie van de vzw Samenhuizenen en de vele contacten
met bestaande en startende gemeenschappen en met organisaties die rond dit thema actief zijn

2.1. Onderzoeksvragen, doelstelling, wetenschappelijke en
praktijkondersteuning
De algemene doelstelling van dit onderzoek is informatie aan te reiken die het voorbereiden, opstarten
en bewonen van gemeenschappelijk wonen in ons land vergemakkelijkt. Daartoe willen we gegevens en
inzicht verwerven in al de mogelijke knelpunten en moeilijkheden hierbij en in de mogelijke
oplossingen. We formuleren een aantal aanbevelingen ter attentie van alle betrokkenen.
We hopen hiermee een aanzet te geven naar verdergaand onderzoek over gemeenschappelijk wonen, en
naar het formuleren en implementeren van maatregelen die het realiseren van projecten bevorderen en
hindernissen of nadelen voor de bewoners wegwerken.
Op vlak van onderzoeksmethodologie vereist dit omwille van het relatieve jonge onontgonnen
fenomeen een combinatie van verschillende werkwijzen. Er werd beroep gedaan op een multi-methode
aanpak.
Enerzijds werd een survey opgezet bij een doelpubliek betrokken bij gemeenschapswonen. Anderzijds
werd de opzet uitgebreid met kwalitatieve technieken om zo meer gedetailleerde en diepgaandere
informatie te verkrijgen. Immers, de survey-benadering (kwantitatief) zal het overzicht van al de
mogelijke knelpunten kunnen waarborgen, maar de diepgang van de antwoorden is niet verzekerd.
Daarenboven betreft deze studie ook de zoektocht naar mogelijke oplossingen. Bewoners en
initiatiefnemers zijn niet altijd voldoende op de hoogte en aanvullende informatie moet gezocht worden
bij experten uit diverse sectoren. Het toetsen van al deze informatie tijdens een studiedag gaf een extra
dimensie aan al de data.
Tabel 7 : Overzicht van onderzoeksmethoden :
Onderzoekspopulatie of doelgroep

Methode

Literatuurstudie
Inventarisatie, aanvulling
Vlaamse bewoners (huidige, toekomstige en vroegere) van diverse Websurvey en aanvullend telefoonvormen van gemeenschapswonen en andere geïnteresseerden
en postenquête
Huidige en toekomstige Franstalige bewoners van diverse vormen Websurvey en aanvullend telefoonvan gemeenschapswonen en andere geïnteresseerden
en postenquête
Experten en sleutelfiguren uit diverse sectoren
Diepte-interviews
Geïnteresseerden, bewoners, initiatiefnemers van
Websurvey en aanvullend telefoongemeenschapswonen en experten
en postenquête
Geïnteresseerden, bewoners, initiatiefnemers van
Studiedag : presentatie, debat en
gemeenschapswonen en experten
worldcafé
Een ruimere omkadering van dit onderzoek werd verzekerd door de samenstelling van een
begeleidingsteam , een soort denktank waarin verscheidene vaardigheden en kennisgebieden waren
verzameld, bestaande uit : Ann Morissens, politologe, doctoraat in de sociale wetenschappen, werkzaam
op het H.I.V.A. ; Chris Troffaes, journaliste ; Els De Leeuw, architecte, auteur van de thesis ‘Collectief

Wonen, Cohousing in Denemarken’ ; Hilde Maelstaf, sociologe, lector Artesis-Hogeschool, sociaal
werk en betrokken bij Cohousing Gent ; Luk Jonckheere, voortrekker ‘Cohousing La Grande Cense’,
Clabecq ; Roland Kums, docent, vormingswerk, ex-bewoner gemeenschapshuis, voortrekker
initiatiefgroep ; Trui Maes , sociologe aan het Centrum Duurzame Ontwikkeling bij de Gentse
universiteit en actief in de ‘Transition Towns’ beweging ; Jeanneke van de Ven, psychologe,
vormingswerkster, initiatiefgroep ‘Woongemeenschap’, actief in de ‘Transition Towns’ beweging ; Paul
De Cannière, maatschappelijk werker, IT-specialist, voortrekker van ‘Cohousing Vinderhoute’, Stijn
Neuteleers, filosoof, Sociologisch Instituut, initiatiefnemer en bewoner gemeenschapshuis.

2.2. Onderzoeksmethoden
2.2.1. Aanvulling inventaris
Het inventariseren van het aantal woongemeenschappen behoort niet tot de eigenlijke doelstelling van
dit onderzoek, maar is fundamenteel verweven met de andere doelstellingen. Een goede inventaris is
belangrijk voor de volledigheid van de behoeften en knelpunten van de diverse woongemeenschappen.
De vzw Samenhuizen beschikt over een ruim databestand op basis van de contacten en informatievragen
die de afgelopen 8 jaar systematisch geregistreerd werden. Deze inventaris in niet volledig. Dit
onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren bij het actualiseren van het databestand, maar een
volledig overzicht van al de woongemeenschappen vraagt een andere aanpak en extra tijd en geld. In de
vragenlijst wordt gepeild naar de bestaande situatie van het project en naar de kennis van en over andere
woongemeenschappen.

2.2.2. Websurvey met vragenlijst
Het belangrijkste doel dat nagestreefd wordt met deze survey is een zo volledig mogelijk beeld te
krijgen over de soorten knelpunten.
Als inspiratie voor de vragenlijst werd beroep gedaan op onze eerdere onderzoeken bij gelijkaardige
binnenlandse en buitenlandse initiatieven (H&P, FIC, Eurotopia, LVCW) en de literatuur over
gemeenschapswonen. De reeds bestaande ‘Samenhuizen Knelpuntennota’ van 2007, voortgekomen uit
de vele contacten en vraagstellingen aan de vereniging, was ook een belangrijke bron voor het opstellen
van de enquête.
De vragenlijst focuste op vijftal aspecten: knelpunten, oplossingen, bekendmaking, soorten
woongemeenschappen en bewonerskenmerken. Deze werd voorgelegd aan alle ons bekende
opstartende initiatieven en bestaande woongemeenschappen. De vragenlijst werd online beschikbaar
gesteld . Zo bereikten we niet enkel bestaande gemeenschappen, initiatiefnemers en initiatiefgroepen in
diverse stadia van de aanloopfase, maar ook vele mensen die betrokken zijn bij het thema van
gemeenschappelijk wonen.
We maakten hiervoor gebruik van open source software, LimeSurvey©, een uitgebreide online
toepassing voor het opstellen, publiceren en verwerken van enquêtes.
De vragenlijst en begeleidende teksten werden naar het Frans vertaald door Benoit Debuigne van de
vzw ‘Habitat et Participation - pôle ressources Habitat Groupé’, de Waalse tegenhanger van
‘Samenhuizen vzw’. Deze organisatie stond in voor de verspreiding bij Franstalige
woongemeenschappen in België.
De vertrouwdheid met het terrein en de bekendheid van Samenhuizen vzw bij diegenen die interesse
hebben in de materie samen met een intensieve opvolging via mail en telefoon hebben geleid tot een
ruime respons.

Er werden 506 vragenlijsten verzameld, zowel volledig als gedeeltelijk ingevulde exemplaren. Na
uitfilteren van valse responsen (blanco of bijna blanco lijsten, dubbele exemplaren, test-versies, …)
bleven er 241 bruikbare surveys over.
Het gegeven dat we met één vragenlijst alle vormen van gemeenschappelijk wonen hebben willen
bevragen heeft bij de respondenten (en bij de verwerking van de enquête) de nodige problemen
opgeleverd. Er is een duidelijke scheiding tussen het wonen in gemeenschapshuis en woongroep
enerzijds, en centraal wonen en cohousing anderzijds (de eerste groep deelt een woonst en heeft binnen
die woning privé-vertrekken, de tweede groep bestaat uit een cluster van privé-woningen met daarbij
gemeenschappelijke voorzieningen).
Sommige vragen en mogelijke antwoorden waren vaak voor een van beide groepen irrelevant en lastig
te beantwoorden. In ieder geval hebben we deze uit elkaar liggende vormen van samenhuizen nu
aantoonbaar kunnen onderscheiden op basis van o.m. de ervaren problemen en bewonerspopulatie.

Grafiek 8 (enquête Samenhuizen): respondenten

Grafiek 9 (enquête Samenhuizen): types woongemeenschap

De resultaten van deze enquête werden verwerkt in de discussie over behoeften, knelpunten en
oplossingen. Voor de cijfermatige analyse : zie bijlage C.

2.2.3. Literatuuronderzoek
We haalden inspiratie uit de bestaande literatuur over binnenlandse en buitenlandse ervaringen,
onderzoeken en deelname aan studiedagen of congressen. Waar de literatuur twee decennia geleden nog
erg beperkt was, is er de laatste jaren een toename aan informatie te constateren.
Koepelorganisaties werden wereldwijd aangeschreven (NL, F, DK, UK, US, AUS, ..) om relevante
informatie en artikelen aan te leveren rond het onderwerp ‘knelpunten en oplossingen’. De oogst van
deze vraag werd eveneens opgenomen in deze studie.

2.2.4. Diepte-interviews
Ter verdieping van de knelpunten, maar vooral van de oplossingsstrategieën , politieke en
beleidsveranderingen wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek aan de hand van diepteinterviews. Suggesties voor verandering of verbetering kunnen in een dialoogvorm, eigen aan
kwalitatief onderzoek, sneller en duidelijker geformuleerd worden. Het afnemen van diepte-interviews
is een arbeidsintensieve aanpak. Als gevolg hiervan (en van de beperkte onderzoeksperiode) zal het
aantal beperkt zijn. Dit impliceert een goed gekozen steekproef met de bedoeling zoveel mogelijk
domeinen met betrekking tot woongemeenschappen en samenhuizen te belichten. Negen interviews
werden afgenomen met vertegenwoordigers van diverse sectoren :

- Hugo Casaer, burgemeester van Beersel, vertrouwd met lokale overheid en met urbanisatie
- Benoit Debuigne, coördinateur ‘Habitat & Participation’, koepelorganisatie gemeenschappelijk wonen
voor het Franstalige landsgedeelte
- Jo Debyser, notaris, ervaren op het vlak van woongemeenschappen van diverse types
- Gerd De Keyser, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling wonen & welzijn.
- Vera Dua, mandataris Groen!, mede-indiener van de goedgekeurde resolutie betreffende
gemeenschappelijk wonen bij de Vlaams regering
- Alain Rosenoer, Voorzitter van de Société Wallonne de Logement, schepen van urbanisatie van Tubize
- Hugo Vanderstadt, architect – stedenbouwkundige, deskundige rond ecodorpen, ontwerper van
Cohousing ‘La Grande Cense’ in Tubize
- Pieter Van Hoof, gerontoloog, directeur van ‘De kleine kasteeltjes’, vernieuwende opvang voor
senioren te Brecht
- Peter Vermeulen, archtect, ontwerper en bewoner van woongemeenschap ‘De Haringrokerij’ in
Antwerpen en van Cohousing Vinderhoute.

2.2.5. Studiedag en world-café
We wilden deze inventarisatie, behoeftenonderzoek en knelpuntenrapport koppelen aan een actie onder
de vorm van een ontmoetingsdag en studiedag naar het einde toe van het onderzoek.
Op 21 november 2009 was er een Studiedag ‘Samenhuizen: Knelpunten en Oplossingen’ in het
commonhouse van Cohousing ‘La Grande Cense’ in Tubize. Er werd een wetenschappelijk programma
aangeboden met getuigenissen van bestaande projecten en een panel van experten. We confronteerden
de knelpunten van een aantal woongemeenschappen en initiatiefgroepen met een panel van experten en
bekwamen een levendige discussie met inbreng van het publiek
In de namiddag werd de methode van het ‘World-café’ gehanteerd. Dit is een methode die de laatste
jaren veel gebruikt wordt in participatief onderzoek en dus aangewezen voor een publiek van huidige en
toekomstige bewoners, de belangrijkste doelgroep van de studiedag. “Het is een creatief proces dat de
dialoog en de uitwisseling van kennis en ideeën wil bevorderen, zodat een levend en op conversatie en
actie gericht netwerk tot stand komt” (Koning Boudewijnstichting, 2006). World Café is geschikt voor
een grote groep mensen, die met elkaar in dialoog gaan over een open vraag. Belangrijk is de wat
ongedwongen, gezellige, ietwat informele sfeer (vandaar het woord ‘café’). Elke tafel beschikt over een
tafelgastheer/vrouw die het gesprek begeleidt en die er voor zorgt dat de methodiek én de spelregels van
World Café strikt nageleefd worden. De resultaten werden genoteerd en geordend. (zie bijlage I)

Het Aardrijk (Breda - NL)
type : Centraal Wonen
aantal : 52 woonsten
juridisch : huren
start : 1988
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : tuin,
passerellen, overdekte gangen,
eetzaaltje, clubhuis, werkplaats
privé : autonome woonsten
3 niveaus in hoefijzervorm rond een
binnentuin. 6 gedeelde ruimtes
www.aardrijk.nl

3. STAND VAN ZAKEN :
WOONGEMEENSCHAPPEN IN BELGIE
Sinds een tiental jaar wordt door de vzw Samenhuizen een lijst bijgehouden van bestaande
woongemeenschappen en van projecten in diverse stadia van ontwikkeling, ook van gestopte projecten.
De enquête die werd uitgevoerd in het kader van dit onderzoek heeft ons toegestaan lacunes in deze lijst
aan te vullen.
Een aantal vormen van collectief wonen beschouwen wij niet als gemeenschappelijk wonen en werden
dus niet of slechts zijdelings in de inventaris opgenomen.
De religieuze gemeenschappen rekenen we niet tot het werkgebied van Samenhuizen, tenzij het gaat om
lekengemeenschappen of gemengde gemeenschappen met geestelijken en leken en tenzij er een missie
van woonopvang aan verbonden is.
Opvang van bejaarden, jongeren, sociaal kwetsbaren, daklozen, asielzoekers, zieken, fysiek of mentaal
gehandicapten, psychiatrische patiënten, en andere categorieën werden ook niet opgenomen, tenzij het
een gemeenschap betreft die zelforganiserend en zelfbeherend is.
De initiatieven van allochtonen die op natuurlijke wijze voortvloeien uit hun traditionele woonvormen,
zijn ons ook weinig bekend. Deze woonvormen overstijgen soms het familieverband en gelden dus ook
als woongemeenschappen. Het gaat over inwijkelingen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika, maar ook uit
zuidelijke en oostelijke delen van Europa. Voor zover de gemeenschapsstructuur uit familie-, stam- of
etnische verwantschap, uit religieuze of culturele banden, niet versplinterd werd door de migratie, blijft
in een aantal gevallen de gemeenschappelijkheid bewaard. In andere gevallen wordt deze hier ter plaatse
heropgebouwd. Behoudens enkele opmerkelijke voorbeelden (cfr. de Peul) ligt dit nu ‘beneden onze
radargrens’. Nochtans ligt daar een mogelijke verrijking van onze praktijken op het vlak van
gemeenschappelijk wonen.
Voor sommige vormen van samenhuizen is onderstaande lijst niet volledig.
Het landschap van de gemeenschapshuizen is zo beweeglijk dat een volledig geactualiseerde oplijsting
een onmogelijke zaak zou zijn.
Ook voor het duo-wonen hebben we zeer weinig gegevens omdat mensen hier spontaan weinig over
bekend maken.
Even de verschillende woonvormen recapituleren :
Types Gemeenschappelijk Wonen
privé woonsten + gemeenschapp. delen

privé kamers in een grote woonst

gedeelde ruimte
beperkt

gedeelde ruimte
uitgebreid

huishouding deel
samen ; 3 - 8 units

Huishouding gans
samen ; > 8 units

Centraal wonen

Cohousing

Woongroep

Leefgemeenschap

slechts 2 units :

tijdelijk :

Duo-wonen

Gemeenschapshuis

3.1. Centraal Wonen, Cohousing, Woongroepen en
Leefgemeenschappen
In de loop van de laatste decennia werden in ons land vele woongemeenschappen van het type ‘Centraal
Wonen’, ‘Cohousing’, ‘Woongroep’ en ‘Leefgemeenschap’ gecreëerd. Als we het jaar van opstarten
bekijken van de projecten waarvan deze datum ons bekend is, dan zien we dat er in de loop van de
laatste decennia een duidelijke toename is van het aantal gerealiseerde woongemeenschappen.
Grafiek 10 (enquête Samenhuizen):aantal projecten / startjaar

Van de bestaande gemeenschappen zijn er ons 22 bekend in de Brusselse Regio, 63 in Vlaanderen en 59
in Wallonië. In totaal voor België registreren we op dit moment 144 woongemeenschappen.
Onderstaande grafiek toont een verdeling volgens soort en aantal bewoners.
Grafiek 11 (enquête Samenhuizen):type project / aantal bewoners

Er zijn ons ook nog eens 74 projecten bekend in diverse stadia van ontwikkeling. Daarvan zijn er 7 in de
Brusselse Regio, 39 in Vlaanderen en 28 in Wallonië.
Dit is zeker geen volledige inventarisatie. We stellen vast dat het aantal voortdurend stijgt.

3.2. Gemeenschapshuizen
Het aantal gemeenschapshuizen is moeilijk te bepalen. Het fenomeen van een kleine groep
jongvolwassenen die samen kostendelend huren is vaak erg vluchtig. Groepen ontstaan, veranderen van
samenstelling, verdwijnen weer. Driekwart van de gemeenschapshuizen die ex-bewoners uit de enquête
hebben bewoond bestaat inmiddels niet meer.
Zij zijn vooral gevestigd in de universiteitssteden, zoals Leuven, Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel,
Louvain-la Neuve en Namen, maar ook daarbuiten komen er meer initiatieven tot stand.
Alles samen schatten wij het aantal gemeenschapshuizen in België op minstens 500, gebaseerd op het
jaarlijkse aantal oproepjes waarin kamers in een gemeenschapshuis worden aangeboden op de website
van Samenhuizen. Vermoedelijk zijn het er heel wat meer.
Het succes van gemeenschapshuizen heeft wellicht verschillende oorzaken. Vooral voor studerende of
pas afgestudeerde jongeren kunnen we spreken van een verlengde adolescentie-fase waarbinnen
geëxperimenteerd kan worden met verschillende woonvormen, waaronder ook die in een
gemeenschapshuis. Het leuke en sociale aspect van deze vorm van wonen wordt getoond in de populaire
-en immer herhaalde- televisieserie "Friends". Daarnaast zijn ook het kostendelende karakter en de
schaarste op de woonmarkt in de universiteitssteden factoren die mee het succes bepalen.
Aan onze enquête namen 16 ex-bewoners van gemeenschapshuizen deel. Als redenen om deze gedeelde
woonst te verlaten wordt op deze meerkeuzevraag het volgende geantwoord:
Figuur 12 (enquête Samenhuizen):reden van vertrek

Bij 'andere' (‘other’) wordt 3x de komst van kinderen bij andere bewoners aangehaald en 1x een scheve
machtsverhouding tussen eigenaar en huurders.
Mensen die in hun studietijd of jonge volwassenheid in dergelijke vorm samenwoonden kiezen later
gemakkelijker voor een andere, meer stabiele vorm van samenhuizen.

Figuur 13 (enquête Samenhuizen):leeftijd bewoners gemeenschapshuizen

3.3. Tweewoonsten
Het aantal tweewoonsten is zo mogelijk nog minder goed in te schatten. Het gaat hier om de kleinst
mogelijke vormen van gemeenschappelijk wonen, hetgeen strikt gezien niet binnen de (te herziene)
definitie van ‘Samenhuizen vzw’ viel. Het initiatief hiertoe is betrekkelijk eenvoudig te nemen, en
meestal worden geen instanties of andere derden er bij betrokken. Occasioneel vernemen we iets van
tweewoonsten, meestal om advies in te winnen bij problematische situaties.
Een specifieke vorm van tweewoonsten is kangoeroewonen.
Voor het aantal van deze initiatieven in België durven we geen benaderde inschatting geven.

3.4. Bijzondere aspecten
Als we nagaan welke bijzondere aspecten aanwezig zijn bij de woongemeenschappen van het type
‘Centraal Wonen’, ‘Cohousing’, ‘Woongroep’ en ‘Leefgemeenschap’ die ons bekend zijn, dan komen
we tot volgende bevindingen.
Ecologie
Het ecologisch aspect werd uitdrukkelijk teruggevonden bij 11 van de 144 bestaande
woongemeenschappen, en bij 15 van de 74 projecten. Meer recente groepen betrekken gemakkelijker
het ecologisch aspect bij hun gemeenschap.

Spiritualiteit
Een spirituele dimensie is aanwezig bij 38 van de 144 bestaande woongemeenschappen, bij 28 hiervan
gaat het om een christelijke inspiratie, bij de overige 6 wordt er gerefereerd naar antroposofie,
boeddhisme, hindoeïsme, oecumene en new age. De meeste van deze spiritueel geïnspireerde
gemeenschappen zijn ook actief op het vlak van zorg voor mindervaliden of sociale betrokkenheid voor
sociaal minder bedeelden.
Zorg
Er is een zorgaanbod, inherent aan de structuur bij 29 van de 144 bekende gemeenschappen. Daarvan
zijn er 7 met zorg voor sociaal minder bedeelden (waarvan 5 vestigingen van ‘La Poudrière’), 13 voor
mentaal mindervaliden (waarvan 6 vestigingen van ‘De Ark’ / ‘L’Arche’) en 1 voor psychiatrische
patiënten. In 5 van deze gemeenschappen wordt er gezorgd voor senioren, in 3 voor jongeren, in 2
andere is er een gemengd project met meerdere doelgroepen.
Senioren
We kennen 16 woongemeenschappen specifiek voor en/of door senioren. Daarnaast zijn er 9 waar een
multigenerationeel aspect is ingebouwd, soms is een bejaardentehuis gecombineerd met een
opvangdienst voor jongeren of een tehuis voor alleenstaande jonge moeders, soms wordt ervoor gezorgd
dat senioren een kamer kunnen verhuren aan studenten.
Van de 74 projecten zijn er 9 die zich uitdrukkelijk richten op senioren, uitsluitend of in een
multigenerationele omgeving.
Bij de enquête van Samenhuizen waar zowel bestaande gemeenschappen als deelnemers aan startende
projecten en belangstellenden deelnamen, springt op de expliciete vraag naar accenten of principes het
aspect ‘ecologie’ er sterk uit.
Figuur 14 (enquête Samenhuizen):bijzondere aspecten en principes

Gaan we bij deze respondenten nader bekijken hoe het zit met speciale accenten en principes bij
bestaande gemeenschappen, opgesplitst volgens centraal wonen & cohousing enerzijds en
gemeenschapshuis & woongroep anderzijds, dan krijgen we volgend beeld :

Figuur 15 (enquête Samenhuizen):bijzondere aspecten en principes bij centraal wonen & cohousing

Figuur 16 (enquête Samenhuizen):bijzondere aspecten en principes bij gemeenschapshuis &
woongroep

3.5. Gestopte projecten
Er is geen systematische inventaris bijgehouden van projecten die om één of andere reden gestopt zijn.
Voor Centraal Wonen en Cohousing schatten we dat er voor elke 5 à 10 initiatieven 1 tot voltooiing
komt. Ook dit hebben we niet echt opgevolgd. Van dit type kennen we bij ‘Samenhuizen vzw’ bij naam
21 gestopte projecten in België.
Gemeenschapshuizen zijn zoals gezegd relatief vluchtiger, hetgeen hoort bij hun specifieke vorm. Zij
ontstaan en worden ontbonden aan een tempo dat we niet kunnen bij houden.
Bij de krakersbeweging is de ‘vluchtigheid’ nog groter, maar door een zekere mate van organisatie,
vooral in het Brusselse, zijn 16 gestopte projecten bij naam bekend.

3.6. Potentieel voor gemeenschappelijk wonen
In ons land worden de eerste stappen gezet op de weg naar gemeenschappelijk wonen. Hoewel er al een
behoorlijk aantal gemeenschappen zijn is het potentieel bij lange na niet bereikt.
In Denemarken is het concept van gemeenschappelijk wonen bijzonder verspreid en op 30 jaar tijd meer
toegankelijk geworden, en bedraagt het aantal gerealiseerde cohousing projecten vandaag meer dan 400,
waarvan ongeveer 250 senior cohousing. Vandaag wonen er 50.000 Denen in gemeenschappelijk
wonen. (Hoyer Jan Gudmand, 2009 - DK)
In Nederland wordt het totaal aantal intentionele woongemeenschappen geschat op meer dan 10.000. De
grotere woongemeenschappen van centraal wonen (cohousing) bestaan er uit een groot aantal bewoners
(30 à 70 units, verdeeld in clusters). Door de gebruikelijke samenwerking tussen particuliere groepen en
de woningbouwcorporaties (sociale woningbouw) kent gemeenschappelijk wonen in Nederland een
ruime verspreiding. Een nieuwe golf van senior groepswonen heeft zich ingezet. Er zijn heden 230
projecten van senioren lopende. (Bakker Peter, 2009 - NL)
In de Verenigde Staten zijn er op 20 jaar tijd een 200-tal cohousing-projecten ontstaan en daarnaast
bestaan er nog eens duizenden woongemeenschappen van diverse types (‘Federation of Intentional
Communities’ op www.ic.org) .
Voor Zweden vermeldt de voorzitter van de Kollektivhus-vereniging Dick Urban Vestbro een totaal
aantal van 2000 units in cohousing. Ook hij becijfert dan dat 1 op 2000 Zweden in deze vorm
samenwonen.
Het aantal woongemeenschappen blijft in die landen nog stijgen. De projecten voor senioren zijn in de
diverse landen nog maar net op gang gekomen.
Ook in ons land zijn er duizenden belangstellenden en zijn de nieuw startende projecten niet bij te
houden. We zijn lang niet aan het totale groeipotentieel.
<< … de weinige projecten rond groepswonen die al bestaan tonen aan dat er veel interesse bestaat
naar groepswonen, en dat er een reële vraag naar is. Het is dan ook niet moeilijk om vast te stellen dat
de aanbodzijde duidelijk achterop hinkt op de vraag. Als deze woonvorm een evenwaardig alternatief
wil worden binnen de waaier van woonvormen voor ouderen, dan wordt het hoog tijd dat aan die
aanbodzijde gewerkt wordt. >> (PWO i.o.v. KBS, 2004 - B)
Als we de huidige cijfers van de andere Europese landen (NL, DK, S) extrapoleren naar België dan zou
er in ons land een potentieel zijn voor minstens 4.000 bewoners in een 100-tal grotere projecten type
centraal wonen of cohousing (van elk +/- 40 mensen). De gemeenschapshuizen en de woongroepen zijn
hier nog niet eens bij gerekend, hun groeipotentieel bedraagt een meervoud van dit cijfer.
In de Verenigde Staten wordt nu gesproken over ‘Cohousing for the mainstream’, voor een ruim publiek
dus, middels vlot toegankelijke projecten die voorbereid en opgezet worden door gespecialiseerde privé
projectontwikkelaars enerzijds of door ‘social housing companies’ anderzijds, elk vanuit hun
doelstellingen en missie.
In Denemarken is men al meer dan 20 jaar goed vertrouwd met het bestaan van woongemeenschappen
(cohousing of in het Deens ‘boffaelleskaeber’).
Bij een recente peiling verklaarde 30 à 40 % van de Denen dat zij graag in een woongemeenschap
zouden willen wonen, en 4 % is bereid een woongemeenschap op te starten
(Hoyer Jan Gudmand, 2009 - DK).

Natuurlijk is de situatie in andere landen qua woningmarkt, overheidsstructuur en actoren niet
automatisch overzetbaar naar België, maar wij kunnen zeker inspiratie halen uit ervaringen van elders.
Indien gemeenschappelijk wonen vlotter te realiseren valt en sterker ingeburgerd raakt bij grote delen
van de bevolking, zoals de groeiende groep van senioren, de jongvolwassenen, de alleenstaande ouders,
maar ook bij doorsnee gezinnen, dan spreken we over een belangrijk percentage van de Belgische
bevolking, wie weet misschien wel die 30 à 40 % waarvan sprake is in de Deense peiling.
Hoe meer woongemeenschappen bekend raken, des te meer kunnen een aantal principes en kenmerken
ervan worden overgenomen door ‘niet-gemeenschappelijk wonen’ projecten. Ook op deze manier draagt
deze beweging enigszins bij aan het verspreiden van ‘good practices’ wat betreft de sociale aspecten van
het wonen of het (bio-)ecologisch bouwen.
<< The ideas from cohousing have filtered into Danish society. Speculative cohousing developers have
integrated cohousing design concepts >> (Milman, Danny, 1994 - DK)
<< The popular success of cohousing in Denmark has resulted in many of its features being
incorporated into mainstream social housing as well as new neighbourhoods of private sector housing.
These include the provision of shared social spaces and facilities enabling smaller private dwellings,
cooperative formal and informal childcare arrangements, an increased range of housing options for
non-nuclear households, integration of workplace, residential and recreational functions and increased
social opportunities for marginalized groups such as the elderly, the disabled, low-income and single
people. >> (Meltzer Graham, 2005 - over DK)

Springhill (Stroud - UK)
type : Cohousing
aantal : 36 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2000
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : commonhouse met zaal, keuken,
zithoek, kinderruimte, …
privé : autonome woonsten
Twee autovrije straten op een sterk hellend terrein,
met een centraal gelegen commonhouse.
Gemeenschappelijke maaltijden, feestjes, intense
contacten tussen de buren.
www.cohousing.org.uk/springhill-cohousing

4. BEHOEFTEN EN KNELPUNTEN
Gemeenschappelijk wonen heeft een duidelijke aantrekkingskracht voor zeer veel mensen, jong en oud,
en van diverse pluimage. Toch blijft het op dit moment erg moeilijk om een initiatief van centraal

wonen of cohousing volledig te realiseren. Bovendien kampen de bewoners van gemeenschapshuizen en
woongroepen o.m. met problemen i.v.m. de sociale zekerheid, woonbeleid en domiciliëring.
Door de bestaande hindernissen en moeilijkheden is het huidige aanbod van woonsten in
woongemeenschappen beperkt tot een fractie van de bestaande vraag. Advertenties voor beschikbare
kamers in gemeenschapshuizen lijken op vacatures in die zin dat de oorspronkelijke bewoners vaak een
soort sollicitatie-procedure volgen om de voor hen meest geschikte nieuwe mede-bewoner te kiezen uit
de vele gegadigden. Ook initiatieven van centraal wonen en cohousing zijn snel volzet. Als het om
(ver)bouwprojecten gaat zijn deze vaak uitverkocht nog voor het bouwen begint, in vergelijking met
gewone projecten vertegenwoordigt dit een overweldigend succes. Nieuwe projecten zien honderden
kandidaten opdagen, En ook vooraleer een site verzekerd is, een kostprijs bekend en een timing
uitgestippeld werd,zijn tientallen mensen bereid om grote financiële risico’s te nemen en een belangrijk
stuk van hun tijd en energie te wijden aan de opstart van een grotere woongemeenschap. Eens de grote
hindernissen genomen, zitten de projecten al lang vol.
En hindernissen zijn er ! In deel 4 van deze studie overlopen we de knelpunten zoals we ze opmerkten
bij bestaande groepen, projecten in ontwikkeling, startende initiatiefgroepen en mensen op zoek naar
gemeenschappelijk wonen. We illustreren en verrijken dit alles met ervaring van professioneel en
anderszins betrokken personen en organisaties uit binnen- en buitenland. Waar mogelijk wordt
aangegeven hoe met deze knelpunten en hindernissen wordt omgesprongen.
Hieronder de antwoorden op de enquête door bewoners, ex-bewoners, deelnemers aan start-, initiatief-,
en reflectiegroepen, en dit voor alle vormen van gemeenschappelijk wonen.
Figuur 17 (enquête Samenhuizen): Heb je moeilijkheden ondervonden?(alle soorten projecten)

Figuur 18 (enquête Samenhuizen): Heb je moeilijkheden ondervonden?( bewoners en ex-bewoners van
centraal wonen, cohousing en leefgemeenschappen)

Figuur 19 (enquête Samenhuizen): Heb je moeilijkheden ondervonden?( bewoners en ex-bewoners van
gemeenschapshuizen en woongroepen)

Het is duidelijk dat de ondervonden moeilijkheden bij beide soorten woongemeenschappen sterk
aanwezig zijn, maar nog vaker voorkomen bij centraal wonen, cohousing en leefgemeenschappen (90%)
dan bij gemeenschapshuizen en woongroepen (61%). Bij de eerste categorie is de groep groter en gata
het meestal om een koop- (en/of bouw-) project, terwijl in de tweede categorie de groep kleiner is en
het meestal om een huurproject gaat.
Hoe dan ook, het is geen sinecure om een project tot een goed einde te brengen. De doorzetters komen
er, maar de grote groep van belangstellenden komt niet aan zijn trekken.
<< Op dit ogenblik zijn het alleen de ‘die-hards’ en grote durvers die hun project tot een goed einde
kunnen brengen. Voor een doorsnee-mens die wel belangstelling, maar ook nog koudwatervrees heeft
van gemeenschapswonen, is de drempel gewoon te hoog. >> (Peter Vermeulen, interview 2009)
<< Assurément stimulant, l’habitat groupé n’en reste pas moins extrêmement malaisé à mettre en place.
De nombreux problèmes — juridiques, urbanistiques, architecturaux, financiers, notamment — ne
tardent pas à émerger, décourageant ainsi, dans leur majorité, les groupes et les particuliers intéressés.
Un autre problème rencontré réside dans l’insuffisance de l’offre, actuellement tout à fait marginale, en
regard d’une demande croissante. >> (Debuigne Benoît et Thys Pascale, 2008 - B)
<< Most aspiring ecovillages and community groups – probably 90 percent – never get off the ground;
their envisioned communities never get built. They can’t find the right land, don’t have enough money,
or get mired in conflict. Often they simply don’t understand how much time, money and organizational
skill they’ll need to pull off a project of this scope. >> (Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
<< Berkeley Cohousing
The process was far from straightforward. The Group had no previous real estate development
experience and most members were First homebuyers. Although the buildings had been vacant for
years, Council was reluctant to approve private development because it was previously a rental
property. In Berkeley, very strong protection is provided to rental housing stock, requiring a special
ordinance to be written for redevelopment to take place. Approval was finally granted provided half the
dwellings were made ‘affordable’ and their resale values linked to the cost of living (rather than real
estate market value). This enforced affordability placed considerable pressure on the construction
budget, as did the cost of refurbishing existing dwellings, their limited reproducibility, and the
pro)environmental construction strategies sought by the group (…). With the emergence of cost
overruns, relations between the group and the contractor soured. Ultimately, a court case ensued,
resulting in considerable extra financial cost to the community. >>
(Meltzer Graham, 2005 - over USA)

4.1. groepsvorming en groepsproces
4.1.1. Opbouwen van de groep
De groep is het geheime ingrediënt voor het succes van een project gemeenschappelijk wonen.
In sommige gevallen loopt de groepsvorming parallel met het realiseren van de fysieke ruimte voor een
woongemeenschap. Maar meestal gaat de groep zich al vormen voordat de woongemeenschap bestaat.
<< C’est l’humain et l’émotionnel qui sont les clés de la durabilité d’un groupe ; tout groupe prend
maturité à partir de l’évolution de chacun >> (Habiter autrement à Besançon, 2009 - F)

Deze opbouw begint eigenlijk van zodra iemand een idee, een droom, een plan om samen te wonen
uitspreekt tegenover een tweede geïnteresseerde. Dan ontwikkelt de dynamiek zich, dan worden al
enkele grote lijnen uitgetekend, soms zonder ze expliciet te benoemen. De manier waarop een idee
ontwikkeld wordt, hoe de initiatiefnemers de strategie benaderen, zelfs hoe zij tegen mensen en
contacten aankijken legt al de kiem van het groepsgebeuren.
In de verhalen van woongemeenschappen is het opvallend hoe groot de rol is van de groep bij het
aantrekken van nieuwe kandidaten en deelnemers. Dat is ook begrijpelijk. Op uitzonderingen na kiezen
mensen voor het leven in een woongemeenschap omwille van de mensen met wie zij zullen omgaan en
de manier waarop deze omgang gebeurt. Bij het vormen en uitbreiden van een groep moet dus
voldoende ruimte worden voorzien voor kennismaking met de mensen en met de cultuur die een groep
al gevormd heeft tot dan toe.
Natuurlijk moet bij het vinden van deelnemers heel duidelijk worden gecommuniceerd over de
basisbeginselen van het project. Dat gaat over de wat, wie, waarom, waar, wanneer en hoe (zie verder
bij ‘4.1.2. Basisideeën’).
Er moet duidelijkheid zijn over wat daarvan vastligt in intentieverklaringen, formele overeenkomsten of
bindende contracten en over hoeveel het allemaal gaat kosten.
Maar hoofdzaak is toch de contactname, de relatievorming met de andere mensen van de gemeenschap.
Dat kan gebeuren doorheen informele gesprekken, gemeenschappelijke maaltijden, klusdagen, feestjes
en wandelingen, door samen wat te kletsen na een vergadering of bij een leuke activiteit.
Heel vroeg in het opbouwproces is het belangrijk een duidelijke definitie overeen te komen van wie tot
de groep behoort en wie niet, en ook welke verschillende gradaties en statuten van deelname bestaan
met hun rechten en plichten. Ook de ‘toetredingsprocedure’ moet duidelijk zijn.

4.1.2. Basisideeën
Er is best van bij de start duidelijkheid over de basisideeën van een project, dit om goed op elkaar af te
stemmen zodat misverstanden en conflicten beperkt blijven, en om krachtig vooruitgang te maken in het
ontwikkelingsproces.
Deze ideeën neerschrijven op een bevattelijke manier is zeer belangrijk, zo bestaat er zowel voor leden
als voor buitenstaanders een referentie van de grondbeginselen (Christian Diana Leafe , 2003 - USA)
(Marandola Marthe, 2009 - F). In het zuidelijk gedeelte van ons land wordt voor het geheel van deze
teksten doorgaans over een ‘charte’ gesproken (Habitat et Participation, 2007 - B).
"Rédiger votre charte est sans doute l’une des premières tâches à laquelle votre groupe doit s’atteler
car elle permet de confronter vos visions respectives de l’habitat groupé, de formuler l’avenir que vous
souhaitez concrétiser ensemble, de définir la raison d’être du collectif et donc de s’assurer que tout le
monde est sur la même longueur d’onde. » (Habitat et Participation, 2007 - B).
VISIETEKST en MISSIE
Het begint met een visietekst die de ruime visie van het project weerspiegelt. Daaruit vloeit de missie
voort, namelijk een algemene beschrijving van het concrete gestelde doel. Een paar eenvoudige vragen
kunnen er het stramien van vormen.
- Wat : korte samenvatting van het project
- Wie : de startgroep, de doelgroep
- Waarom : bedoelingen van het samen wonen
- Waar : regio en inplanting
- Wanneer : gewenste tijdsbestek

- Hoe : strategie van ontwikkeling, hulpbronnen
WAARDEN
Elke woongemeenschap houdt een aantal waarden hoog. Zij vormen de hoeksteen van goede omgang
met elkaar en bevorderen goed nabuurschap en samenhorigheid, ook in tijden van spanningen, druk en
tegenspoed. Deze waarden bestaan meestal impliciet, maar het kan de moeite lonen om ook dit op
schrift te stellen, niet als reglement, maar als inspiratie.
Het kan gaan over dingen zoals eerlijkheid, vertrouwen, samenwerking, tolerantie, engagement, steun,
vriendschap, respect van privacy, pluralisme, gelijkwaardigheid, goed beheer van de omgeving,
evenwicht tussen eigenbelang en groepsbelang, evenwicht tussen hart en verstand, eigen
verantwoordelijkheid, openstaan voor veranderingen, …enz.
Zie hieronder de verdeling van de aangegeven basiswaarden in de gemeenschap, voor centraal wonen &
cohousing enerzijds en gemeenschapshuis & woongroep anderzijds. Respect voor privacy scoort bij alle
vormen van gemeenschappelijk wonen hoog. Bij de tweede categorie (gemeenschapshuizen en
woongroepen), waar men ‘dichter’ op elkaar woont, wordt nog meer de nadruk gelegd op tolerantie.
Ecologische principes staan bij centraal wonen en cohousing sterker naar voor.
Figuur 20 (enquête Samenhuizen): Waarden (centraal wonen, cohousing en leefgemeenschappen)

Figuur 21 (enquête Samenhuizen): Waarden (gemeenschapshuizen en woongroepen)

DOELSTELLINGEN en STRATEGIE
Dit is de concrete uitwerking van al het voorgaande.
Wat wil de groep realiseren en volgens welk stappenplan, zowel op korte als op lange termijn. De
verschillende domeinen waarop actie moet gevoerd worden komen hier aan bod, zoals groepsvorming,
juridische aspecten, financiële aspecten, vinden en ontwikkelen van de site (zie 1.7. Schema :
Ontwikkelingstraject van een Woongemeenschap).
HAALBAARHEIDSPLAN
Een haalbaarheidsplan is voorgrotere projecten zeker noodzakelijk (zie 4.5.1. financieel plan)

4.1.3. groepsgebeuren
“En gaan jullie geen ruzie krijgen?”. Eén van de eerste vragen die bezorgde familieleden of vrienden
stellen aan mensen die aan een project willen beginnen. Het antwoord is “ja, natuurlijk”.
Spanningen, misverstanden, onenigheid maken deel uit van groepswonen, net zoals bij een gezin, een
groep collega’s, een vriendenclub.
<< In elke relatie, in elk gezin of groep breken er vroeg of laat conflicten uit.. Conflicten oefenen
algemeen gezien een positieve invloed uit op het leven in gemeenschap. Samen problemen oplossen laat
toe verschillen te uiten en normen en relaties aan te passen, er komt samenhang tot stand in de groep en

het geeft bewoners een gevoel van voldoening. Niet alle conflicten kunnen opgelost worden, maar
mensen leren er mee om te gaan, soms door het te negeren, door de oorzaak uit de weg te gaan of door
een compromis te vinden.
Samenleven vraagt om een andere houding en andere gewoontes en die verandering kan niet zonder de
nodige discussies en een zekere graad van toegeven. Naarmate men elkaar beter leert kennen, zullen er
minder conflicten optreden, mensen leren elkaar aanvaarden en worden toleranter, alles moet niet meer
zo strikt georganiseerd worden. >> (Jonckheere Luk, Roland Kums & Els De Leeuw, 2007 - B)
Goed wonen beantwoordt aan een menselijke basisbehoefte. Zich omringd weten door een groep
mensen met wie je een positieve relatie hebt is dat ook. De inzet van gemeenschappelijk wonen raakt
aan deze behoeftes, de beloning is groot maar de ongerustheid en spanning kan ook oplopen.
Bovendien zijn er bij de aanloopfase momenten dat de stress groot is, vooral als het gaat om een
bouwproces.
En het is goed om op spanningen voorbereid te zijn. Er wordt best van bij de start aandacht besteed aan
de kwaliteit van de communicatie en de omgang met elkaar.
Een aantal dingen helpen hier zeker : goed naar elkaar luisteren, niet onderbreken, checken of je ideeën
kloppen, open staan voor andere opvattingen, vriendelijk en respectvol reageren, de andere bedanken,
toestemming vragen, niet kwaadspreken, uitgaan van de goede intenties en goede bedoelingen van
anderen, eigen ideeën, wensen en angsten goed kunnen uitdrukken, voor zichzelf opkomen, rekening
houden met de andere, elkaar willen steunen, samenwerken, afspraken goed nakomen, …
Maar men hoeft geen supermens te zijn om te kunnen samen wonen, niemand heeft al deze kwaliteiten.
Het is vooral belangrijk open te staan en te willen bijleren en te willen bij dragen aan het goede
functioneren van de groep buren.
Met veel mensen is er meer aandacht en uitwisseling nodig om de verstandhouding goed te houden,
maar de inbreng van al deze mensen biedt tegelijk ook zoveel meer steun en bronnen voor oplossingen.
<< As you’d expect, the same kind of communication and process skills that enhance love relationships
do the same in community – sharing from the heart, listening to each other deeply, telling difficult truths
without making each other wrong. >> (Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
Als herinnering stellen sommige groepen een aantal basiswaarden op schrift. Er is naast het informele
verloop vaak een procedure met interne of externe bemiddeling voorzien om conflicten op te lossen.
In een aantal gevallen worden bijeenkomsten georganiseerd die focussen op de goede gang van zaken in
de groepsverhoudingen, bvb. jaarlijks, eventueel met externe moderator.
Ook door van bij de start goede afspraken en beslissingsprocedures op te stellen, worden heel wat
wrijvingen en conflicten vermeden.

4.1.4. instroombeheersing
Sommige projecten laten de instroom vrijelijk geschieden, maar de meerderheid van de
woongemeenschappen stellen een aantal voorwaarden voor toetreding tot de woongemeenschap, zowel
in de tsratfase als in de bewoningsfase. Het kan gaan over het doorlopen van een stage periode, het
aangaan van een financieel engagement, een kennismakingstraject met participatie aan formele
bijeenkomsten en/of sociale gebeurtenissen, deelnemen aan een activiteit of zich engageren voor een
taak. Er kan gevraagd worden een intentieverklaring te ondertekenen of een engagement. Vaak wordt de
kandidatuur besproken door de bestaande bewoners.

Figuur 22 (enquête Samenhuizen): Instroom oprichtingsfase (centraal wonen en cohousing)

Figuur 23 (enquête Samenhuizen): Instroom bewoningsfase (centraal wonen en cohousing)

4.1.5. afspraken en beslissingen
Zeer veel aandacht wordt besteed, en terecht, aan de wijze om te komen tot overleg, het nemen van
beslissingen en het opvolgen ervan. Net zoals in een ander samenlevingsverband (een echtpaar, een
gezin, een opvangtehuis, …) en in een vorm van participatie of samenwerking (werkvloer, reisgroep,
sportclub, zangkoor, …)zijn afspraken onontbeerlijk om goed met elkaar overeen te komen en om tot
gewenste resultaten te komen. Bij een woongemeenschap zijn de beoogde resultaten ruim gezien het
aangenaam met elkaar samen leven, de dagelijkse zaken geregeld krijgen en het voortbestaan van het
samen wonen te garanderen.
Daarvoor moeten besluiten genomen worden op verschillende niveaus en met verschillende graden van
engagement en consequenties. Hoe groter de groep en hoe groter de ingebrachte belangen (bvb. bij
aankoop) hoe meer dit alles moet worden geformaliseerd en neergeschreven.
Als formele beslissingsprocedure kiezen veel woongemeenschappen voor een besluitvorming bij
consensus. Dat betekent niet eenstemmigheid, maar wel het zoeken van een oplossing waar eenieder
zich kan mee verzoenen. Er bestaan voorbeelden van technieken hoe deze consensus zo goed mogelijk
te bewerkstelligen (bvb. de sociocratische methode) en sommige groepen zorgen voor een vorming en
training in deze methodieken voor de leden of voor een deel van hen. Een back-up procedure voor
consensus, via stemming dan, is wel aangewezen. Behalve de zeldzame gevallen waar een gemeenschap
op hiërarchische leest is geschoeid, wordt er op democratische wijze beslist. De klassieke manier om tot
besluit te komen is een stemming, daarvoor moeten de modaliteiten worden afgesproken (bij gewone
meerderheid of andere verhouding, vereist quorum, …),
Veel moeilijkheden in groepen kunnen worden voorkomen door de wijze van besluitvorming en ook de
genomen besluiten en afspraken goed vast te leggen. Ook het goed opvolgen of deze afspraken worden
gevolgd is erg belangrijk. Voor sommige afspraken worden duidelijke consequenties en soms sancties
vastgelegd, hetzij informeel en gedragen door samenhorigheid of groepsdruk, hetzij juridisch bindend.
Figuur 24 (enquête Samenhuizen): Besluitvorming (centraal wonen & cohousing)

Figuur 25 (enquête Samenhuizen): Besluitvorming (gemeenschapshuizen & woongroepen)

Bij de antwoorden in de enquête van Samenhuizen m.b.t. de besluitvorming blijkt opvallend de sterke
gelijkenis tussen de stijl en vorm van besluitvorming tussen alle types van gemeenschappelijk wonen.
Wij besluiten dat wonen in een gemeenschapshuis een voorbereiding vormt op het nemen van
beslissingen in initiatiefgroepen voor grotere en meer langdurende projecten van centraal wonen en
cohousing.

4.1.6. Projectbeheer door de bewoners bij opstart en bewoning
4.1.6.a. Eigen beheer als succesfactor
Een essentiële factor voor het succes van een project is de betrokkenheid van de (toekomstige) bewoners
bij het ontwikkelingsproces.
Ervaringen in Zweden, Nederland en de Verenigde Staten tonen aan dat een project dat hieraan voorbij
gaat niet de dynamiek opbouwt die nodig is voor een levendige gemeenschap, het resultaat is een flauwe
afschaduwing ervan, een buurt waar de verhoopte meerwaarde niet te vinden is. (Field Martin, 2005 UK)
<< What will not create a CoHousing community, however, will be if some people plan to set up a
community on CoHousing lines, but to house others – i.e. not for themselves. Such an approach would
dramatically fail to understand the key momentum in CoHousing development – that of households
seeking to plan and satisfy their own household needs. It has already become an issue of concern in the
US and the Netherlands where there have been some examples of housing developers building
neighbourhoods marketed as suitable for a CoHousing identity to develop – this has not arrived after
occupation, and muddles the superficial presentation of what CoHousing represents. >> (Field Martin,
2005 - UK)

Volgens onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar het groepswonen door ouderen in Nederland
bepalen de mate van invloed van de bewoners op planning en uitvoering in grote mate het succes van
een initiatiefgroep.(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
<< Succesfactoren (…)
De kans van slagen is groter wanneer .....
* er een krachtige initiatiefgroep van toekomstige bewoners bestaat die zelf stappen zet (…)
* de groepsleden zeggenschap hebben over plan en uitvoering
* invloed hebben op woningtoewijzing
* men op de medewerking van andere partijen kan rekenen
* de eigen kennis en kunde worden aangevuld met deskundige begeleiding. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
We spreken hier niet over een het even raadplegen van de bewoners, maar om een daadwerkelijke
responsabilisering en inschakeling van de bewoners bij het uitdenken van het concept, bij het
ontwikkelingsproces van de groep en van de site, en bij het beheer van de woongemeenschap, ook in de
bewoningsfase.
Ook voor de bewoningsfase stellen we vast dat bij een project in eigen beheer, de betrokkenheid van de
bewoners op ‘hun’ gemeenschap zich vertaalt in veel betere kansen om de groepsdynamiek te behouden.
Zij kunnen zich natuurlijk laten bijstaan door de nodige professionals, boekhouder, groepsfacilitator,
jurist e.d.m. …

4.1.6.b. Interne vaardigheden
Echter, het zelf beheren van een project vereist kennis, kwaliteiten en vaardigheden die niet steeds in
elke groep te vinden zijn. Hoe groter en complexer het project hoe meer deskundigheid vereist is.
De noodzakelijke eigen middelen om tot een woongemeenschap te komen liggen dus niet alleen op het
financiële vlak, maar ook op het vlak van competenties.
Initiatiefnemers en startende groepen moeten voor alles geduld kunnen oefenen en op lange termijn
denken. Zij dienen de tijd te nemen om informatie te verzamelen, de mogelijkheden te leren kennen en
‘hun’ concept te kiezen en bij te schaven.
Daarna moet dit concept en de visie die eraan ten grondslag ligt voldoende stevig bewaard en gevolgd
worden doorheen het ontwikkelingsproces. Dat gebeurt door visieteksten, maar ook doorheen juridische
akkoorden en architecturale ontwerpen.
<< While interpersonal conflict is normal and expected, I believe that much of the structural conflict in
failed communities could have been prevented, or at least greatly reduced, if the founders had paid
attention to at least six crucial elements in the beginning. (…)
1. Identify your community vision and create vision documents (…)
2. Choose a fair, participatory decision-making process appropriate for your Group. And if you choose
consensus, get trained in it. (…)
3. Make clear agreements – in writing. (…)
4. Learn good communication and Group process skills. Make clear communication and resolving
conflicts a priority. (…)
5. In choosing cofounders and new members, select for emotional maturity. (…)
6. Learn the head skills and heart skills you need to know >>
(Christian Diana Leafe, New Society Publishers, 2003 - USA)
Dan moet zeker de capaciteit bestaan om goed te onderscheiden voor welke zaken voldoende eigen
kunde aanwezig is in de groep en voor welke zaken hulp en bijstand moet worden gezocht en benut. Het
is belangrijk zich te laten bijstaan door de gepaste professionals, maar het vergt ook enige vaardigheid in

het kiezen van deze mensen en in het samenwerken met hen. Ook omgekeerd vergt het bepaalde
competenties van de professionals om te kunnen werken met een groep..
Op het vlak van groepsvorming is niet enkel veel goede wil nodig maar ook een zekere maturiteit en
vaardigheid in het goed beheren van groepsprocessen.
De ontwikkeling van een (vooral groter) project vraagt een aantal managementskwaliteiten, inzichten in
diverse domeinen zoals projectbeheer, financiering, juridische structuren, architecturaal ontwerp,
promotie, e.d.m.
<< Het is van belang dat een project van collectieve aankoop of van gemeenschappelijk wonen goed
geleid wordt, dat er een kern is van mensen die er voor gaan, die een zeker leiderschap demonstreren en
ook de participatie bewaken. Als het misloopt is het vaak omwille van spanningen tussen de mensen
onderling. >> (Debyser Jo, interview Samenhuizen, 2009)
Nogmaals, men huurt best waar nodig specialisten in of men zet samenwerkingsverbanden op, maar ook
dit vraagt tijd en geld en bekwaamheid om alles tot een goed einde te brengen.
De eisen gesteld aan het beheer en de goede finalisatie van een project brengen nu nog een selectie met
zich mee van de mensen die kunnen genieten van het gemeenschappelijk wonen.
Een stevige omkadering vanuit private of overheidshoek bestaat op dat vlak nog niet.
<< L’autopromotion suppose la capacité à assumer les responsabilités et les risques de maitres
d’ouvrage et à partager collectivement un projet : elle suppose donc un niveau d’éducation,
d’assurance et de maturité et de compétence sociale qui restreint le public concerné.>>
(Meyer Alain, 2007)

Puget Ridge (Seattle WA - USA)
type : Cohousing
aantal : 23 woonsten
juridisch : eigendom
start : 1994
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : eetzaal, keuken,
speelkamer, gastenkamers,
werkplaats, wasruimte, enz …
privé : autonome woonsten
Aandacht voor goed beheer van de site
en het landschap. Maaltijden 3x/week.
www.pugetridge.net

4.2. site vinden en planningscontext (ruimtelijke ordening)
Gemeenschapshuizen en woongroepen kunnen relatief vlot gedijen binnen het bestaande woningaanbod.
Het vinden van een site voor CW of cohousing is op dit ogenblik echter een immens grote hindernis
voor de initiatiefgroepen. Hoe groter het project hoe moeilijker om een plaats te vinden en ze te kunnen
ontwikkelen. De meeste initiatieven stokken in dit stadium.

4.2.1. locatie kiezen : stedelijk, suburbaan, ruraal
Bij het kiezen van de locatie speelt niet alleen een gevoel, een voorkeur mee, maar komen er zeker
praktische aspecten kijken.
Kiest men om in de buurt te blijven van familie, bestaande vrienden, huidig werk, de school van de
kinderen? Of wil men verhuizen naar een streek waar een woongemeenschap naar mijn zin bestaat en
waar nog plaats is?
De toegankelijkheid tot projecten is vandaag beperkt omdat de vraag het aanbod nog in grote mate
overtreft . Daarom zijn er sommige mensen die ingrijpende offers brengen omwille van de wens om
gemeenschappelijk te wonen. Zij verhuizen naar een ander deel van het land, veranderen van werk,
brengen hun kinderen naar nieuwe scholen en bouwen nieuwe vriendschapsbanden en activiteiten op.
Voor veel van de huidige projecten is het ecologisch aspect belangrijk. Een stedelijke inplanting of het
revaloriseren van een dorpskern kan een bewuste wens zijn, daarbij kan ook worden gekeken naar de
impact die vervoer heeft op het milieu. Men let dan op de nabijheid van werk, school, winkels en
diensten, en op goede verbindingen via het openbaar vervoer.
Jongeren hechten doorgaans meer belang aan de culturele stimulansen die van het stadsleven uit gaan.
Anderzijds is groen de natuurlijke biotoop van de mens, velen trekken daar naar toe om zichzelf en de
rust te vinden.
Hoewel men best bewuste en duidelijke keuzes maakt, bestaat er nog weinig speling in de concrete
keuze voor een site. Het aantal geschikte en betaalbare sites voor een woongemeenschap is op dit
moment zo beperkt dat een groep soms grote compromissen moet sluiten en zijn ideale wensen erg moet
bijstellen aan de realiteit.
De architecturale en urbanistische haalbaarheidsstudie voor grotere projecten is de proef op de som.
Vele aantrekkelijke plaatsen kunnen omwille van de grootte en de gesteldheid van het terrein of wegens
het geldende bestemmingsplan of bepaalde bouwrichtlijnen niet gebruikt worden voor het beoogde doel.
Dit wordt best zo vroeg mogelijk uitgeklaard, een degelijke haalbaarheidsstudie, ook rekening houdend
met het kostenplaatje, is een absolute noodzaak.

4.2.2. planningscontext (ruimtelijke ordening)
Vele woongemeenschappen stoppen tengevolge van problemen op het vlak van ruimtelijke ordening, en
diegenen die slagen leggen meestal een lange moeizame weg af doorheen de administratieve
verplichtingen die ermee gepaard gaan.
We mogen echter niet vergeten dat er in ons land lang een traditie heeft bestaan van ruimtelijke wanorde
en van overtredingen die lange tijd werden gedoogd en niet gesanctioneerd.
De lokale en bredere overheden hebben van ons allen de opdracht gekregen om een evenwicht te vinden
tussen individuele belangen en het algemeen belang, en om vele behoeftes en noodwendigheden te
verzoenen met elkaar.
Maar vele goedbedoelde maatregelen verhinderen de ontwikkeling van een nog onbekend type projecten
zoals gemeenschappelijk wonen.

<< The Social Cost of Suburbia
Isolation and loneliness are what suburbanites complain about most. These two shortcomings arise
largely from the fact that modern suburbs were not designed to enhance community life. They were
designed for exclusivity and separation. >> (Chiras Dan & Wann Dave, 2003 - USA)
De meest gehoorde klacht is dat diverse diensten en instanties onbekend zijn met gemeenschappelijk
wonen en dat er geen specifieke regelgeving rond bestaat. Bij ons staat alles nog heel sterk in functie
van de traditionele woning in een klassieke verkaveling. Wie geluk heeft komt terecht bij diensten of
verantwoordelijken die open staan voor vernieuwende ideeën, er de meerwaarde van vatten en willen
creatief meedenken om een project mogelijk te maken, eigenlijk ondanks de huidige regulariserende
context. Feitelijk hebben initiatiefgroepen momenteel enkel kans van slagen in een gemeente die deze
alternatieve woonvorm verwelkomt en gedeeltelijk mee wil ondersteunen in het samen zoeken naar
oplossingen met de bewonersgroep.

4.2.2.a. Bouwen of verbouwen
Als een startend project de eerste grote hindernis heeft overwonnen en dus een site kon verwerven, komt
de volgende moeilijkheid. Dat is het bekomen van een (ver)bouwvergunning waarin de oorspronkelijke
doelstellingen van gemeenschappelijk wonen bewaard blijven.
Het is natuurlijk al goed om een site te kiezen die qua zonering en regelgeving enige mogelijkheid biedt.
En het is een redelijke garantie wanneer een stedenbouwkundig attest kan worden bekomen, bvb. tijdens
een voldoende lange optieperiode.
Maar die luxe is er niet vaak en zo komen initiatiefgroepen soms terecht in een site waarvoor de
regelgeving niet helemaal voldoet. Als in zo’n geval de lokale overheid het project niet gunstig gezind is
of gewoon niet begrijpt waar een woongemeenschap om draait, dan kan men het vergeten.
Zo kapseisde een cohousing project in een middelgrote Vlaamse stad op onbegrip en rivaliteit tussen
twee schepenen.
En zelfs als de zone geschikt is, begint er vaak een moeilijke en vermoeiende fase van uitleg en
verheldering geven aan verschillende vertegenwoordigers van administratie en beleid, aan
opeenvolgende bestuursniveaus en aan betrokken adviesgevers.
Het wordt vaak een uitputtingsmars langs gemeentelijk loket stedenbouw, schepen van openbare werken
en/of ruimtelijke ordening, burgemeester, GECORO, ruimtelijke ordening provincie, soms
monumentenzorg, enzovoorts. Daar moet telkens worden toegelicht dat het hier niet gaat over ‘sektes of
hippies’, evenmin over ‘projectontwikkelaars of makelaars, ook niet over huisjesmelkers of wat dan
ook.
En als er voldoende tijd voor is lukt het gelukkig ook wel het wantrouwen weg te werken en zelfs om te
zetten in enthousiasme bij instanties en andere betrokkenen.
Maar intussen gaat er tijd verloren, en worden stedenbouwkundige attesten en vergunningen geweigerd,
opnieuw ingediend, nogmaals geweigerd.
Vaak moeten de ontwerpen extra verdedigd worden of sterk aangepast, naar minder woningen, naar
minder gemeenschappelijkheid, naar minder voetgangerszone, naar minder duurzaamheid, enz …
Een bloemlezing uit de antwoorden op de enquête van Samenhuizen :
<< De regelgeving in België is gewoon niet voorzien op afwijkende situaties en de mentaliteit bij
ruimtelijke ordening is navenant >>
<< weigering vergunning >>
<< il faut beaucoup de temps et de patience dans les méandres administratifs >>
<< vergunning sterk aanpassen >>
<< de dienst Onroerend Erfgoed handelt vanuit een beperkte visie op herbestemmingen, is zeer
conservatief en stelt zich niet open voor de realisatie van samenhuisprojecten >>

<< longue durée de la procédure d'obtention du permis >>
<< het ontwerp botste vaak op urbanistische beperkingen, moest meermaals worden aangepast >>
<< duurt lang >>
<< de aanvraag bij stedenbouw werd in eerste instantie geweigerd, men kende dit niet en dacht dat dit
appartementen waren >> enz …
(samenhuizen enquete, 2009)
Verder is het zeer moeilijk voor particulieren om zelf hun project te ontwikkelen.
Ook wordt zelfbouw in zekere mate ontmoedigd en lijkt bijna beschouwd te worden als ‘broodroof’ van
professionals. (zie : 4.5.4.c. zelfbouw)
<< A radical new approach to building approval would be required, which assesses building process,
rather than the completed edifice. Similarly, a new regime of building contracts would need to evolve to
accommodate varying degrees of user control over the building process. (…)
While many of these concepts are ‘foreign in the West, they are not, of course, in the developing
world.(…)
Empowerment and collaboration are critical factors in the process. People are aware of their own
needs, what they can achieve with available resources and the way in which mutual aid renders
seemingly overwhelming tasks possible. >> (Meltzer Graham, 2005 - AUS)

4.2.2.b. Huren
Er moet bij gemeente of stad nagegaan worden of er volgens stedenbouw wel kan worden
onderverhuurd in het betreffende pand. Men moet ook weten of er beperkingen worden opgelegd, zoals
een maximaal aantal huurders per woonst en voorschriften inzake oppervlakte en voorzieningen
(meestal in functie van vrijwaring van de leefbaarheid van de buurt of ter bestrijding van
huisjesmelkerij). In sommige zones mogen panden niet worden opgedeeld in verschillende
wooneenheden of staan hier sterke beperkingen op. (zie 4.2.2.d)
De regels kunnen per gemeente of per zone verschillen. Maar gemeenschappelijk wonen en gedeelde
voorzieningen werden hierin meestal niet voorzien en sneuvelen soms door reglementen die niet tegen
hen bedoeld waren. Voor de wet bestaat er geen vorm naast samenwonend in gezinsverband en
alleenstaand.
Eigenaars moeten verder beseffen dat hun kadastraal inkomen kan beïnvloed worden door het aantal
ruimtes die zij verhuren.
Verder is onderverhuring van een gedeelte van de woning niet mogelijk bij een hypothecaire lening van
het Vlaams Woningfonds gedurende de volledige looptijd van die lening.
<< Volgens ruimtelijke ordening Leuven is er enkel sprake van een gemeenschapshuis in het kader van
bvb. een kloosterorde of een vzw rond gehandicapten. Daarom moet opgedeeld worden in
wooneenheden, waarvoor dan een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Gevolg : eenmalige boetes
voor ontbrekende autoparkeerplaatsen (ca. 6000 Eur/plaats) moeten betaald worden.
Door de onduidelijkheid blijven gemeenschapshuizen geregistreerd als eengezinswoning waarbij de
hoofdhuurder onderverhuurt aan niet-gezinsleden. Deze onderverhuring zou dan volgens ruimtelijke
ordening Leuven in strijd zijn met de bestemming als eengezinswoning . >>
(enquête Samenhuizen, 2009)

4.2.2.c. Zonering en reglementering

De Ruimtelijke structuurplannen bakenen de zones af en geven de richtlijnen aan voor het
stedenbouwkundig beleid. Helaas, toen deze werden ontworpen was er van gemeenschappelijk wonen
helemaal geen sprake, er kon dus ook geen rekening me worden gehouden dat bedrijfsgebouwen, hoeves
of scholen konden worden omgebouwd tot bruikbare woongelegenheden. Indertijd werd er ook meer
uitgegaan van het scheiden van functies, terwijl er nu uit verschillende hoeken gepleit wordt voor meer
diversiteit.
Het gebeurt vaak dat initiatiefgroepen vallen op plaatsen die door hun ligging en schikking zeer geschikt
zouden zijn voor het creëren van een project, om dan te ontdekken dat het onmogelijk is woningen te
voorzien. Het bedrijfsgebouw bevindt zich in een industriezone, de hoeve in een agrarisch gebied en de
school in een nutszone.
Zo ziet men soms waardevolle gebouwen en complexen die staan te vervallen omwille van de regels die
ervoor moesten zorgen deze net daarvoor te behoeden. De vierkantshoeve mag 1 of 2 gezinnen
herbergen, slechts een paar kapitaalkrachtige mensen kunnen de aankoop, de verbouwing en het
onderhoud aan. Een groep als initiatiefnemer kan de plek tot bloei brengen.
Meergezinswoning in woonzone met landelijk karakter worden bijvoorbeeld niet toegestaan, tenzij men
een verkaveling doorvoert, maar dan verdwijnen de mogelijkheden om een samenhangend project met
de interactie tussen de bewoners te realiseren die zo eigen is aan gemeenschappelijk wonen.
<< Difficulté : obtention d'un permis de bâtir permettant de diviser une ancienne ferme en 5 habitations
unifamiliales alors que le lotissement comportait une clause visant des maisons séparées les unes des
autres >> (Samenhuizen enquete, 2009)
Als men dan wel in een woonzone terecht komt, dan gebeurt het wel eens dat men geen
kinderdagverblijf of enige andere activiteit in de grote gemeenschappelijke ruimtes mag vestigen, geen
bedrijfsactiviteit en dus vaak ook geen interesse of aantrekking voor het betreffende gebouw of de wijk.
Of de voorschriften voor de betreffende percelen verplichten tot afzonderlijke garages en wegenissen tot
voor elke deur. Op zo een moment gaan het compact bouwen en de voetgangerszone in rook op, tenzij
men veel energie en tijd wil besteden aan een procedure met onzekere uitkomst.
Woon-werkgemeenschappen kunnen een bijdrage leveren tot meer evenwichtige socio-economische
verhoudingen op een kleinschalig niveau. Helaas worden hun dromen vaak gedwarsboomd door het
fysiek opdelen van ruimtelijke functies in gewestplannen, bestemmingsplannen en ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
<< Moderne architectuur en stedenbouw hebben volgens Peter Buchanan gezorgd voor een beeld van
ongerelateerde losstaande gebouwen. Hoewel ze hier natuurlijk niet als enige voor verantwoordelijk
kunnen worden gesteld, speelden ze er in elk geval een hoofdrol in. Bij herontwikkeling van
stadsgebieden werd het bestaande weefsel verwijderd (en daarmee bestaande gemeenschappen) om in
de plaats zonering aan te brengen en zo bijvoorbeeld woonbuurten te creëren (waar alleen maar
gewoond wordt).
Op de schaal van de stad bekeken, dit wil zeggen op niveau van haar onderdelen en hun interne
organisatie, bijvoorbeeld van een winkelcentrum, werkt dit niet bevorderlijk voor toevallige
ontmoetingen en identificatie met buren. Op niveau van de kleinere korrel is er een formele helderheid
ingevoerd ten koste van de rijke functionele verscheidenheid. Complexiteit van de vorm verhult vaak
deze armoede aan gebruiksmogelijkheden.
Alles bij elkaar werkt die nieuwe omgeving niet echt in het voordeel van, maar verhindert ze eerder
gemeenschapsvorming, hoe hard je ook overtuigd zou zijn van de waarde van gemeenschap.>>
(De Leeuw Els en Vercammen Mieke, 2001 - B)
Dat dit geen theoretisch gegeven is, maar zich in de dagelijkse realiteit weerspiegelt toont de volgende
getuigenis :

<< Enkele jaren geleden kwam er een initiatiefgroepje langs voor meer info. Hun visie en droom
bestond uit een cluster van ecologische woningen die ze zelf wilden bouwen (Earthships), daarnaast
wilden ze ruimte voor het uitoefenen van ambachten met bijbehorende winkelruimte én een
kleuterschooltje voor hun kinderen en die uit de omgeving... Ik vond hun idee prachtig maar kon hen
nauwelijks handvaten bieden om zo'n droom te kunnen realiseren binnen onze bestaande regelgeving en
wooncultuur.>> (Roland Kums)
Vaak zou men al een heel stuk verder zitten als men er in slaagt om de berg aan regeltjes soepel te
interpreteren en de geest terug te vinden die achter deze regelgeving zat, hopende dat deze niet geheel
ondergesneeuwd is onder de historisch gegroeide opeenvolging van toevoegingen en wijzigingen.
Het is niet altijd eenvoudig om de mensen te vinden die de bevoegdheid hebben om hierover te gaan, en
om soms de weg te vinden in het doolhof van procedures en vereisten om iets te realiseren wat eigenlijk
officieel niet bestaat.
<< Baugruppen seien die Wohnform der Zukunft und sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll,
(…). Das Baugruppen-Konzept könne zudem dazu beitragen, Familien in der Stadt zu halten. Davon
profitiere letztlich das ganze Quartier. Deshalb soll der Liegenschaftsfonds, der alle vom Land nicht
mehr benötigte Grundstücke vermarktet, künftig geeignete Areale für Baugemeinschaften reservieren.
Die können das Bauland zum Verkehrswert erwerben. (…) In einer Testphase sollen fünf Grundstücke
für Baugruppen bereitgestellt werden. >> (Goltz Tobias, 2007 - D)

4.2.2.d. Opdelen van een woonst
Voor het opdelen van een woonst in twee of meer delen moet een toestemming verleend worden door de
gemeentelijke overheid. Erkenning van een tweewoonst als gemeenschappelijk wonen is niet evident. Er
bestaat (nog) geen wetgevend kader voor, tenzij voor kangoeroewonen, maar daar komt dan een
zorgfunctie bij kijken t.a.v. senioren of mindervaliden.
Ook als de gemeente het project begrijpt en als er goodwill bestaat van hun kant, komt er nog heel wat
bij kijken. De opdeling moet beantwoorden aan de vereisten van gewestelijke stedenbouwkundige
verordening, gemeentelijk structuurplan en uitvoeringsplannen (of BPA), en bij verhuring moet de
Huisvestingscode er op nageslagen worden.
Deze reglementen zijn er voor het bewaken van de ruimtelijke ordening enerzijds (bvb. mogelijke
verkeersoverlast door meer woonsten) en de woonkwaliteit anderzijds (te kleine of ongezonde
woningen).
Sommige steden verbieden de opdeling van een eensgezinswoning als ze niet groter is dan bvb. 200 of
250 m² om de woonkwaliteit te vrijwaren en soms ook om woonsten voor gezinnen op hun grondgebied
te behouden. De stad Gent bijvoorbeeld heeft dergelijke maatregel ingevoerd. Zo willen ze maken dat er
een aanbod kwalitatieve eensgezinswoningen blijft voor gezinnen met kinderen. De maatregel wil
tegelijk stadsvlucht tegengaan en het woningaanbod wat beschermen tegen het opdelen in
studentenkamers. Helaas is een neveneffect van deze vrij positieve maatregel dat ze ook alternatieve
vormen van wonen verhindert.
Sommige lokale administraties vrezen voor het installeren van ‘verdoken appartementen’ wanneer een
aanvraag wordt ingdiend voor het opdelen van een huis of een perceel om er een gemeenschapshuis,
woongroep of centraal wonen te creëren. Zij weigeren de vergunning af te leveren of er is een heleboel
extra overleg, informatie of zelfs studiewerk voor nodig om te laten verstaan wat de bedoeling is.
<< De aanvraag bij stedenbouw werd in eerste instantie geweigerd. Men kende dit niet (driewoonst) en
dacht dat dit een appartement was. Onze architect heeft een dossier opgesteld en op basis hiervan werd
de aanvraag goedgekeurd voor een driewoonst >> (Samenhuizen enquete, 2009)

Al deze reglementeringen vertrekken vanuit terechte bedoelingen, maar soms belemmeren zij een
project gemeenschappelijk wonen doordat er uiteraard met het concept geen rekening werd gehouden
ten tijde van het opstellen of invoeren van deze voorschriften.
<< 8.1. Waar knelt het? (…) b. Stedenbouwkundig
Elk kader ontbreekt voor initiatieven rond groepswonen. De volhouders slagen erin na gemiddeld tien
jaar hun project te realiseren. Daartegenover staat dat van de honderd geïnteresseerden er slechts één
tot de realisatie komt. Het lijkt evident dat ouderen reeds van bij het begin ontmoedigd raken en het idee
snel laten varen. De keuzemogelijkheden die binnen de ruimtelijke ordening worden aanvaard zijn erg
beperkt qua typologie: de rijwoning, de verkaveling, het flatgebouw, het woonerf. Dit laatste type geeft
al enigszins een aanzet tot meer gemeenschappelijkheid, maar die beperkt zich tot het openbaar domein.
>> (Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)

4.2.2.h. Integratie van het beleid met andere domeinen
Huisvesting en ruimtelijke ordening kunnen niet enkel op zichzelf beschouwd worden. Zij zijn
verweven met diverse andere beleidsdomeinen, zoals bvb. duurzame ontwikkeling, transport, en andere
thema’s.
Woondecreet en ruimtelijk structuurplan geven tezamen al heel wat richtlijnen, maar ook andere wetten
en regels dienen daarop en op elkaar te worden afgestemd, dit ten dienste van een beleid dat een waaier
van woonvormen mogelijk maakt, en voor eenieder aangenaam, duurzaam en betaalbaar wonen
vrijwaart. Het lokale beleid, gestuurd en ondersteund vanuit hoger gelegen beleidsniveaus speelt hier
een belangrijke rol.
<< Although suburbs at their best do offer a world of wonderful benefits like quietness, green space,
privacy, and large houses, the social, economic, and environmental impacts of the conventional suburb
are significant. (…) finite supplies of energy, water, land, raw materials, and social stamina (for long
commutes and long working hours to pay for the lifestyle) mean we won’t be able to finance suburbia
for much longer in its current form.
Other costs include social isolation, little provision for low-income people or people who can’t drive,
air pollution and traffic fatalities because of our total dependency on the automobile, poor health, loss
of farmland and natural areas, and added expense for longer runs of pipes, wires, cables, roads, and
their maintenance. >> (Chiras Dan & Wann Dave, 2003 - USA)
<< The truth is, many neighborshoods are currently programmed for dysfunction.
… three major barriers that limit options in the suburbs:
- The physical layout of suburbs, which results in social isolation and resource consumption (…).
- The “mold” of suburban culture, which reinforces extravagant, private lifestyles that often disregard
public values and require expensive, time-consuming maintenance.
- Government incentives, municipal zoning laws, and bank lending policies that shaped suburbia but
have become obsolete. … >> (Chiras Dan & Wann Dave, 2003 - USA)

4.2.3. Stads- en dorpsvernieuwing
Een aantal stads- en gemeentebesturen in binnen- en buitenland hebben al ingezien welke verrijking
woongroepen kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap. Zowel in stedelijk als in ruraal gebied
kunnen zij positief bijdragen aan de maatschappelijke dynamiek. (zie ook 4.11.5.a.)

4.2.3.a. Stadskernvernieuwing
Stadsvlucht en verkavelingsdrang

Ons land wordt geconfronteerd met een stadsvlucht door de gezinnen, dat gaat buiten de steden gepaard
met een toenemende suburbanisatie en verstedelijking. Dit heeft te maken met de mindere kwaliteit van
de leefomgeving in sommige steden of stadsdelen, aan de grotere eisen die gesteld worden aan deze
leefomgeving, aan de groeiende welvaart en grotere sociale mobiliteit van de mensen en met het
toegenomen autogebruik. Het wegtrekken van een aantal (meer begoede) gezinnen heeft dan weer een
negatieve impact gehad op de leefbaarheid in sommige steden of wijken.
La maîtrise du phénomène d'urbanisation constitue une priorité de façon à éviter une mobilisation
supplémentaire des terres agricoles, des forêts ou des espaces naturels. Ceci passe notamment par la
rénovation et la revitalisation des centres urbains, afin d'y concentrer habitat, commerces et services
(Ministère de la Région wallonne, DGRNE). >> (Habitat & Participation, Fiche URB01 - B)
<< The challenge of developing community-based structures in urban and suburban areas is a critical
one … Finding adequate strategies for community development in such locations is therefore, a major
priority, and unless this can be achieved the potential of a genuine community-based alternative will not
be recognized. >> (Ife Jim, 1997 - USA)
Sommige steden en gemeentes krijgen af te rekenen met de zogenoemde stadskankers, sites of wijken
die niet aantrekkelijk zijn voor bewoners en nieuwe investeerders en tot verval komen.
Langs de andere kant worden stadskernvernieuwing en inbreiding aangehaald als na te streven
doelstellingen in het kader van duurzaamheid.

Meerhem (Gent - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 8 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2003
groep : gemengd
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : binnenkoer en tuin,
wasruimte, polyvalente zaal, berging, …
privé : autonome woonsten
Een verbouwde school in een
multiculturele volkswijk biedt onderdak
aan 8 gezinnen
www.bloggen.be/samenhuizens/archief.p
hp?ID=602384

Woongemeenschappen blijken een goede hefboom te zijn om hierin beweging te brengen. Zij kunnen
percelen benutten die voor mensen die klassieke woningbouw zoeken minder interessant zijn, door
invulling van binnengebieden en door rehabilitatie van bestaande gebouwen. Het sociale weefsel van
stadsdelen is soms sterk aangetast en hier kunnen woongemeenschappen een positieve rol spelen.
De dynamiek van een gemotiveerde groep kan de aanzet geven om een zieltogende wijk weer tot leven
te brengen.
<< nous constatons que le développement d’initiatives d’HG (Habitat Groupé) a toute sa place dans la
transformation des territoires. Jusqu’ici, en effet, la transformation physique du territoire local
l’emporte encore trop souvent sur des projets à dimension socio-environnementale, économique et
institutionnelle comme l’illustrent de nombreux chantiers de notre ville. Les valeurs et le récit dont
l’HG (Habitat Groupé) est le porteur arrivent comme une hirondelle dans le printemps en ce qu’en tant
qu’acteur à part entière du mouvement social urbain il possède les possibilités de questionnement et de

recensement des richesses que recèlent les territoires délaissés (…). Ces valeurs mettent par ailleurs
l’accent sur les individus et les groupes sociaux, leurs capacités à participer et être les moteurs de
projets micro-locaux en tenant compte des éléments constitutifs de l’écosystème urbain. >>
(Bertrand François, 2009 - B)
<< Katie, our one-year old daughter and I moved to Emeryville in 1991 when this under-developed
donut hole of the Oakland-Berkeley area had only 2,100 people. We never would have moved there
without the comfort, sense of community and support cohousing provided.
Today, there are almost 10,000 people living in Emeryville. Nora Davis, the then Mayor, is still the
Mayor 17 years later. Mayor Davis continually credits the cohousing community as having a
significant, catalyst role in the turnaround of Emeryville.. >> (Durrett Charles, 2009 - USA)
<<Daarom vindt Buchanan dat er evenzeer een ruimtelijke revolutie nodig is, naast een socio-politieke
of culturele. Architecten en planners hebben hierin zeker een rol te spelen door
gemeenschapsopbouwende omgevingen te creëren (bijvoorbeeld door buurten te renoveren in plaats ze
af te breken en de gebouwen te vervangen, bewoners zelf aan de slag te laten gaan en zo
gemeenschapsvorming te bevorderen, in gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde buitenruimte
mogelijkheden te geven tot expressie van individuele participatie en groepsgevoel, … ). Bij deze
mogelijkheden noemt hij ook 'common housing' als een vorm van gemeenschapsopbouw. Dit houdt in
dat een groep mensen, die vooraf niet noodzakelijk een gemeenschap vormde, zich engageren om in
gemeenschap te gaan wonen en daarvoor samen op zoek gaan naar een bouwgrond of een gebouw om
te verbouwen. Vervolgens komen ze, samen met architecten, tot een ontwerp en stippelen ze een
strategie uit om iedereen een plaats te geven in de gemeenschap en van de nodige voorzieningen te
kunnen laten gebruik maken (...)
De verschillende ontwerpen van common housing geven ideeën voor het ontwerp van woningen in het
algemeen, en meer specifiek hoe om te gaan met de veranderende omvang en noden van huishoudens.
Dit is belangrijk om het wonen voor lange duur mogelijk te maken en zo gemeenschapsvorming de kans
te geven. Common housing-projecten bieden eveneens voorbeelden van hoe je sociale interactie tussen
verschillende sub-groepen behorend tot een grote geheel kan aanmoedigen, met behoud van een vrije
keuze van de groep waarin een gezin wil meedraaien. (Buchanan, 1985: 24-26)>>
(De Leeuw Els & Vercammen Mieke, 2001 - B)

4.2.3.b. Ruraal gebied
De leegloop van dorpen is in sommige streken van ons land opvallend, de bevolking veroudert er
tengevolge van schaalvergroting in de landbouw, tekort aan tewerkstellingsmogelijkheden en de grotere
mobiliteit van de bevolking het verdwijnen van handelszaken en dienstverlening. De kwaliteit van de
woonsten vermindert. Men spreekt in dit verband van dorpsverschraling, van het afnemen van de
leefbaarheid van een dorp. Het is een zichzelf versterkend proces. (Devisch Oswald e.a., 2009) Dezelfde
auteur stelt vast dat aan de hand van een aantal parameters deze ‘dorpsverschraling’ zich niet enkel
manifesteert in plattelandsgemeenten.
<< Recent onderzoek (o.a. Vande Vyvere & Vanneste, 2002; Segers & Van Molle, 2004; Schrooten,
2004; Van Zeebroeck e.a., 2008) toont aan dat het Vlaamse platteland lijdt onder fenomenen als
vergrijzing van de bevolking, afnemende mantelzorg, een zwak woningaanbod, achteruitgang van het
verenigingsleven en een krimpend aanbod van openbare en privédienstverlening. (…)
Dorpsverschraling is dan het proces waarbij de kwaliteit van de interactie tussen mens en omgeving
afneemt. Deze afname kan zo fundamenteel zijn dat bewoners besluiten om weg te trekken uit hun
dorp.>> (Devisch Oswald e.a., 2009 - B)
De bevolking van sommige dorpen en kleine gemeentes kan wel stabiel blijven door inwijking van
stedelingen die de stad ontvluchten, maar zich meestal niet integreren in het verenigingsleven. De

nieuwe verkavelingen verworden dan tot slaapsteden. Zij dragen niet of nauwelijks bij aan de
leefbaarheid van de lokale gemeenschap.
Deze trend kan echter gekeerd worden door levendige gemeenschappen te bevorderen waar mensen
uitgenodigd worden om hun buren te leren kennen en deel te nemen aan het lokale leven. Een aantal
initiatieven kunnen een gewone ‘suburb’ doen evolueren in de richting van een buurt waar mensen meer
op elkaar zijn betrokken. (zie : 1.2.8.b. onder ‘Superbia’).
Woongemeenschappen spelen hier een nog veel sterkere dynamiserende rol. Zij kunnen in sommige
wijken voor een heropleving zorgen.
Maar in afgelegen regio’s kan het ontbreken van werkgelegenheid ook voor een woongemeenschap
belemmerend werken. Sommige groepen richten zich op het creëren van hun eigen werkgelegenheid,
starten een klein bedrijfje of een B&B, maar dit houdt, zeker in deze tijd, risico’s in.
<< … in rural communities away from thriving job markets, most people make do with various odd
jobs, part-time jobs, one-person business with uncertain income, or they telecommute. Few actually
have “a job”.
Starting a new business while also starting a community can be difficult to impossible; bringing a
telecommuting job or an already-successful business to a rural community can work well. >>
(Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
Een ander aspect is de teloorgang van het patrimonium..
De vele landbouwbedrijven die stoppen maken dat vele traditionele boerderijen leeg komen te staan. De
grote gebouwen zijn niet geschikt of veel te duur voor bewoning door 1 enkel gezin, of volgens de zone
voorschriften is dit verboden. De gebouwen geraken meer en meer in staat van verval. verkeren,
Zowel in dorpen als in het buitengebied kunnen deze grote hoeves en boerderijen gered worden van de
ondergang door er een woonfunctie aan toe te kennen.
Op die manier zullen zij niet enkel kunnen worden omgebouwd tot manèges of hotels, opslagplaatsen of
exclusieve landhuizen, maar door de draagkracht van een groep mensen worden tot bloeiende
gemeenschappen.
Niet onderhouden landbouwgebied kan in sommige gevallen door een woonwerkgemeenschap worden
overgenomen of via een zelfplukbedrijf nog voor teelt benut worden.
In Nederland bvb. bestaat een ‘Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen’ (WSB) die beantwoordt
aan twee maatschappelijke behoeftes, namelijk huisvesting voor senioren en behoud van het landelijke
patrimonium.
Onlangs heeft deze stichting zijn werking verbreed naar andere doelgroepen
<< Meervoudige bewoning van boerderijen is niet allen interessant voor senioren maar ook voor andere
leeftijdsgroepen. >>
<< Het gaat niet goed met de monumentale boerderijen in Nederland. De meeste panden hebben een
grote achterstand in het onderhoud en er is veel leegstand. >>
<< Hergebruik van boerderijen moet worden gestimuleerd en niet gefrustreerd (…)
Momenteel beëindigen in Nederland iedere dag vijf boeren hun agrarische bedrijf. Een deel van de
boerderijen wordt verkocht. De nieuwe eigenaar mag er echter pas gaan wonen of een ander bedrijf
vestigen als het bestemmingsplan veranderd is. Dit is een langdurige procedure. Daarnaast is er voor
herbestemming geen subsidie beschikbaar en ook de belastingaftrek voor het onderhoud van het pand
vervalt. Hierdoor wordt de herbestemming van deze panden gefrustreerd. Daardoor staan er momenteel
veel en vooral grote boerderijen leeg. Leegstand leidt altijd tot verval en verdwijnen van een boerderij.
Hierdoor verarmt zowel ons landschap als het erfgoedbestand! >>
(Wonen van Senioren op Boerderijen, website, 2009 - NL)

In Frankrijk is er de vereniging ‘RELIER’ (Réseau d’Expérimentations et de Liaisons des Initiatives en
Espace Rural), zij bestaat sinds 1984 als een vereniging voor volwassenvorming en netwerkbevordering
in ruraal gebied. Zij legt zich o.a. toe op het promoten van collectief wonen als antwoord op het nijpend
probleem van het wonen op het franse platteland.
<<‘RELIER’ est une association nationale d’éducation populaire, née en 1984. Son but est de créer et
d’animer des lieux d’échanges et de mise en réseau des personnes qui, toutes professions confondues,
font le choix de s’installer pour vivre en milieu rural. >>
<< Après avoir travaillé sur la création d’activité ou encore l’accès collectif au foncier agricole, c’est
naturellement que ‘RELIER’ et ses membres ont repéré la question du bâti, du logement qui devient un
problème crucial dans nos campagnes. >> (Relier, 2008 - F)
Een ander initiatief in Frankrijk is dat van AES. Deze vereniging brengt stedelingen die zich in ruraal
milieu willen vestigen in contact met weinig begoede jonge mensen van het platteland die willen
bouwen. Samen realiseren zij een ecologische woongemeenschap in zelfbouw.
<< … la manifestation la plus insolite et originale (…) est celle mise en œuvre par l’association AES
(les auto eco constructeurs de l’économie solidaire) en Midi Pyrénées, qui en lien avec des maires de
petites communes de moins de 300 habitants à mis en place une forme d’habitat groupé et solidaire
labellisée sous le nom d’Eco Hameau. (…)
Imaginez des salariés ou micro entrepreneurs de la ville qui, au bénéfice de l’ADSL et d’Internet,
décident de faire d’une petite commune rurale leur choix de vie et de travail. Faites leur rencontrer des
jeunes ruraux qui souhaitent construire leur maison parce qu’ils ne trouvent pas à se loger là où ils sont
artisans ou commerçants. Rajoutez quelques préretraités qui souhaitent vendre leur appartement à la
ville pour aller vivre une nouvelle vie à la campagne, cultiver un jardin, et s’impliquer dans la vie
associative locale.
En créant un lien entre ces différences par un comité local d’accueil et de suivi, l’association AES en
partenariat avec les maires ruraux facilite leur intégration au territoire d’accueil. >>
(Plassard Francois, 2007 - F)
Ook in ons land is er reeds interesse voor dit thema.
De ACRF (Action Chrétienne Rurale des Femmes) stipt enerzijds de voordelen aan van
gemeenschappelijk wonen voor de betrokken bewoners, namelijk de grotere beschikbaarheid van
geschikte sites. Maar ook voor de plaatselijke gemeenschap is er het voordeel van bevorderen van de
leefbaarheid. Tegelijk zorgt men voor de rehabilitatie van grote gebouwen.
Zij pleiten ervoor om gemeenschappelijk wonen in ruraal gebied vooral te promoten t.a.v. kwetsbare
bevolkingsgroepen, zoals jonge nestvlieders, jonge gezinnen, ouderen, of alleenstaanden met een
bescheiden inkomen.
<< L’Habitat groupé en milieu rural ?
Le milieu rural présente de nombreuses caractéristiques permettant le développement de l’habitat
groupé. Inversement, ces caractéristiques font que de l’habitat groupé est aussi façon de répondre aux
problématiques du logement identifiées dans ces espaces.
Nombre de projets « privés » se développent en milieu rural. C’est là que sont accessibles de terrains
constructibles pour de plus grands ensembles, des bâtiments de taille significative ayant perdu leur
fonction économique et pouvant être réhabilités, un cadre de vie agréable. Même si, communément, il
est considéré que c’est en milieu rural que l’on trouve encore des modes de vie en commun, il
semblerait (mais cela reste à démontrer) que les projets d’habitat groupé en milieu rural sont souvent
l’apanage d’ »ex-urbains », les suraux cherchant plutôt l’habitation unifamiliale lorsque la maison
familiale d’origine n’est pas / plus adaptée.
Comme l’ACRF l’a identifié dans une précédente campagne relative au logement en milieu rural, ce
dernier fait particulièrement défaut pour les publics ‘fragilisés’ : jeunes quittant le domicile parental,
jeunes couples sans revenus suffisant pour devenir propriétaires d’une maison unifamiliale, familles
monoparentales, personnes vieillissantes, personnes seules à faible revenu. Face à ce constat et à la

perte, aussi, de lien social en milieu rural, l’habitat groupé constitue un mode d’ «habiter » qu’il serait
intéressant de promouvoir en milieu rural. >> (’A.C.R.F, 2007 - B)
Er wordt elders voor gewaarschuwd om ruraal erfgoed niet over te leveren aan bouwpromotoren die
onderhevig zijn aan de wetten van de commercie. De woonkwaliteit, de leefbaarheid van de site zelf, de
eventuele overlast voor de buurt en het patrimoniale karakter van een site mogen niet uit het oog worden
verloren.
<< En ce qui concerne la réaffectation de fermes traditionnelles, il est essentiel de conserver la qualité
patrimoniale de celles-ci. Cela passe par l’interdiction de surexploiter les bâtiments, la définition de
surfaces minimales pour les habitations, sans oublier la gestion des parkings et des abords. On évitera
autant que possible la démolition d’une partie de ces fermes dans le but d’obtenir une opération
immobilière la plus rentable possible mais qui nuit tant au patrimoine d’un village qu’au
développement durable. >> (Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et l’association internationale
Ruralité-Environnement-Développement, colloque 2006 - B)

La Ferme de Vevy-Wéron (Wépion - B)
type : Cohousing
aantal : 10 woonsten
juridisch : 1 eigenaar, anderen huren
start : 1983
groep : gemengd
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : keuken, zaal, seminariezalen, overnachtingsfaciliteiten, bakkerij, winkeltje,
theehuis, zwembad, binnenkoer, tuin, moestuin, …
privé : autonome woonsten
Met 32 mensen wordt er gewoond in deze
verbouwde hoeve. Het ecologisch aspect en de
lokale sociale economie zijn sterk aanwezig
www.vevyweron.be

4.2.3.c. Beschermd erfgoed
Een voordeel van een stukje beschermde erfgoed is dat het nog wat gemakkelijker beschikbaar is,
projectontwikkelaars laten deze sites meestal links liggen. Maar zij weten wel waarom. De
verbouwingskosten blijven er, ondanks financiële overheidssteun, erg hoog en er zijn dwingende
urbanistische beperkingen.
De Haringrokerij in Antwerpen is een mooi voorbeeld van het samengaan van monumentenzorg en
hedendaags wonen”, zo lezen wij in de brochure die zij ter beschikking stellen voor bezoekers.
<< … intussen startte de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 1985 de
procedure op voor bescherming van het pand als monument (…) De verkoop van de Haringrokerij aan
de woongroep ging door begin 1986 (…) met het oog op volledige renovatie en met plannen voor de
realisatie van het woonproject. Eén jaar later (…) volgde de officiële bescherming als monument. (…)
Eigenlijk ging het om een gelukkige samenloop van omstandigheden: bescherming als monument,
afwending van de sloop, verkoop, een nieuwe bestemming en de realisatie van een woonproject op vrij
korte termijn. De puzzel paste mooi in elkaar. >>
<< … in vergelijking met andere restauratiedossiers uit die periode, verliep alles ontzettend vlug. Het is
een gevolg van de directe opvolging door de diensten van monumentenzorg en van de aangehouden
inspanningen van de hele groep, die het dossier van dag tot dag opvolgde, alle mogelijke contacten

legde om het te bepleiten, inspeelde op de mogelijkheden die zich aandienden om het project in de kijker
te stellen.
De eerste monumentendag en de daaropvolgende steun door de Koning Boudewijn-stichting was van
groot belang. Door de steun van buitenuit werd het particuliere belang enigszins overstegen, het hielp
om (…) het geheel binnen een haalbare termijn te realiseren. >>
(Haringrokerij (De), ‘de Haringrokerij, een monument om in te wonen’, brochure)
Maar nu liggen de kaarten even anders. Peter Vermeulen, één van de voortrekkers van de Haringrokerij
vertelt hierover :
“Toen we halverwege de jaren ’80 ons oog op de Haringrokerij lieten vallen, was dat met het
geruststellende gegeven dat er ook nog tien alternatieven waren. Dat ligt vandaag heel anders: mijn zoon
is ook op zoek en was onlangs in onderhandeling met de stedelijke administratie, maar dat is spaak
gelopen, de regelgeving bleek wat te rigide Een gemiste kans, want de stad zou er eigenlijk bij gebaat
zijn als mensen zichzelf aan een kwalitatieve woonst kunnen helpen via dit soort projecten.”
(Vermeulen Peter, interview Samenhuizen, 2009).
De administratie zou nu een strakkere koers varen dan vroeger, ook in de huidige enquête komen
getuigenissen voor in die zin. Een betere bekendheid met het concept zou mogelijks al een stap vooruit
betekenen.
<< De dienst van onroerend erfgoed is niet op de hoogte van samenhuisprojecten en wat dit concreet
inhoudt, we kregen bvb. het advies om 3 i.p.v. 5 woningen te realiseren en geen gemeenschappelijke
ruimten. Deze dienst handelt vanuit een beperkte visie op herbestemmingen, is zeer conservatief en stelt
zich niet open voor de realisatie van samenhuisprojecten.>> (Samenhuizen enquete, 2009)

4.2.4. Contact met lokaal bestuur
Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol als het gaat over het vinden van een site voor een project
gemeenschappelijk wonen.
Het gebeurt al te vaak dat een initiatiefgroep zich interesseert voor een bepaalde geschikte site (en die
zijn er minder dan klassieke bouwgronden) om dan te ontdekken dat de bestemming ervan al anders was
ingevuld, en in sommige gevallen reeds in ontwikkeling gaat.
Gemeentes kennen zeer goed de sites die op hun grondgebied eventueel in aanmerking kunnen komen
voor gemeenschappelijk wonen. De woonuitbreidingsgebieden zijn de aangewezen plaatsen om nieuwe
woonvormen mogelijk te maken, de toewijzing en regelgeving voor deze zones kan door de gemeente
worden aangepast aan de wijzigende noden van de bevolking.
Als een wijziging dient te gebeuren aan de geldende voorschriften voor een terrein of zone, en als de
doelstellingen van de projectgroep stroken met het lokaal beleid qua wonen en ruimtelijke ordening, dan
is het de gemeente die een sleutelrol speelt in het faciliteren van deze wijziging.
Stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvoorschriften en verordeningen,
ook daar zijn het de gemeentes die het eerste aanspreekpunt zijn. Zij wegen in al deze procedures het
zwaarst, mits alles kadert binnen de hogere beleidsplannen en de eigen strategie van het lokaal bestuur..
<< (…) zones correspondent aux anciennes zones d'aménagement différé (ZAD) devenues zones
d'aménagement communal concerté (ZACC) (…). Il revient aux communes d’en déterminer l'affectation
soit urbanisable soit non urbanisable. (…) Il serait intéressant de contacter la commune pour se
renseigner sur la situation géographique de ces zones ainsi que les options qui y ont été prises. >>
(Habitat & Participation, Fiche URB01)

4.3. verwerven van grond of gebouw
Het meest geciteerde probleem bij het creëren van een woongemeenschap is het vinden van een
geschikte plek. Nieuwe initiatieven kunnen gemiddeld (!) 3 jaar zoeken vooraleer een gebouw of een
stuk grond wordt gevonden dat enigszins aanvaardbaar is voor het ontwikkelen van een project. Vaak
moesten er grote toegevingen gedaan worden qua ligging, urbanistische mogelijkheden en/of prijs.

4.3.1. prijzen van vastgoed
Wonen is voor meer en meer mensen een probleem aan het worden ten gevolge van de stijgende prijzen
van gronden, gebouwen, bouwkosten en huurprijzen.
Hier botsen startende groepen op vergelijkbare problemen als de mensen die in een klassieke woonvorm
willen wonen. De stijgende vastgoedprijzen maken het ook bij woongemeenschappen steeds moeilijker
om nog een project op te starten.
Er is bovendien een beperkt aanbod van sites die geschikt zijn voor gemeenschappelijk wonen, met
voldoende ruimte voor de gemeenschappelijke voorzieningen. In sommige gevallen komen daar nog
eens eisen bij die te maken hebben met een ecologische doelstelling (bvb. openbaar vervoer in de
nabijheid, voorkeur voor verbouwing i.p.v. innemen nieuwe ruimte, anderzijds hoge isolatie-eisen voor
een bestaand gebouw, enz …).
<< We find creative solutions to the scarcity and cost of land in dense urban environments. At the same
time, we see that providing common space can tip the scale from market-rate to luxury for potential
cohousing developments in some high-priced urban markets. >>
(Gunkel Brad, McCamant & Durrett, 2008 - USA)
<< Een tweede probleem is de prijs van de bouwgrond in Vlaanderen.
(...) de pre-investering is problematisch: een groep van bvb. 5 mensen dient nu een startkapitaal van
500.000 à 1 miljoen euro te vinden om de bouwgrond te kunnen aanschaffen.
Een mogelijke oplossing hiervoor bestaat er in de bouwgrond te verwerven via erfpacht voor 99 jaar.
De gemeente zal dit echter niet zo maar doen zonder duidelijke richtlijnen en “incentives” van de
overheid.
Daarom is een ”impulsfonds” aangewezen dat de aankoop (=onteigening) van gronden voor
woongemeenschappen aanmoedigt (100 % subsidies). Belangrijk voor een dergelijk impulsfonds is het
starten van proefprojecten met kleine budgetten, bvb. in elke provincie één proefproject. >>
(Vanderstadt Hugo, interview, 2009 - B)

4.3.2. Toegang tot de vastgoedmarkt
Initiatiefgroepen zijn in een aantal gevallen in concurrentie met projectontwikkelaars Bij het zoeken
naar een geschikte site. Deze worden dan vaak voor de neus van de groep weggekaapt. Dat ligt aan de
geringere slagkracht door een meestal minder snelle beschikbaarheid van kapitaal, en door de tragere
beslissingstijd binnen een groep.
<< Geschikt patrimonium is moeilijk te vinden. Prijzen van grotere complexen swingen vaak de pan uit
vanwege de speculatie dat bedrijven grotere bedragen ervoor kunnen en willen neertellen. (…)
Ook een gebouw kopen is niet evident. Een aantal mensen willen bijvoorbeeld samen een pand of een
site aankopen en die samen ontwikkelen tot een gemeenschap waar privé- en gemeenschapsruimten met
elkaar verbonden zijn. Deze vormen van wonen zijn een alternatief voor dure projectontwikkelaars die
niet altijd uitgaan van de noden van bewoners, of niet altijd rijmen met ecologische bekommernissen.
Het grootste probleem hier is dat er geen gunstige leenvoorwaarden bestaan voor projecten rond
groepswonen. >> (Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)

Tot nu toe moeten de grotere woongemeenschappen doorgaans genoegen nemen met een minder
aantrekkelijke plek, zoals een binnengebied of een plek gelegen langs een spoorweg of drukke baan, een
plaats die veel investeringen vergt doordat het terrein moeilijk toegankelijk is, moeilijk bouwrijp te
maken of enorme ingrepen vergt van afbraak, verbouwing, sanering e.d.m.
Startende groepen op zoek naar een terrein of gebouw doen dit best met een beperkte samenstelling. De
plaats bepaalt soms de deelname aan de groep en beslissingen worden sneller genomen. Natuurlijk, hoe
kleiner de groep hoe smaller het financiële draagvlak en hoe groter het individuele risico.
De voorfinanciering is vaak een probleem. Initiatiefgroepen moeten soms halsbrekende toeren uithalen,
d.w.z. complexe structuren in het leven roepen of aanzienlijk persoonlijke financiële risico’s nemen om
hun project van de grond te krijgen.
De overheid zou op dit punt een faciliterende rol kunnen spelen.
<< Belangrijk blijft de vraag: “ hoe kan je vergemakkelijken dat een groep mensen die een
gemeenschappelijk woonproject voor ogen heeft en een terrein op het oog, niet in concurrentie komt met
projectontwikkelaars. De overheid zou andere regels moeten ontwikkelen dan degenen die gelden voor
de ‘privé-markt’ . Daar ligt een uitdaging en een probleem >>
(Dua Vera, interview samenhuizen, 2009)

4.3.3. Onderhandelen met eigenaar (privé / publiek)
Het is belangrijk aan de eigenaar een goed financieel plan voor te leggen.
Men moet duidelijk aantonen aan de eigenaar (particulier of overheid) dat de groep de site zal doen
verhogen in waarde tijdens het ontwikkelingsproces, door bvb een bouwvergunning of aanleg van een
toegang of bouwrijp maken van de site (nivelleren, aanleg van een toegang, …), zodat in geval van
mislukking de eigenaar niet blijft zitten met een grond of gebouw dat minder waard is.
Groepen hebben baat bij een lange koopoptieperiode. Bij grote projecten kan de ontwikkeling meestal
niet verder gaan zonder respijt voor het opstellen van de architecturale, urbanistische en financiële
haalbaarheidsstudie en het werven van nieuwe deelnemers om een voldoende groot draagvlak te creëren
voor aankoop. Een lange koopoptieperiode veronderstelt doorgaans een financiële tegenprestatie, een
maandelijkse vergoeding.

Cohousing Vinderhoute (Vinderhoute - B)
type : Cohousing
aantal : 16
juridisch : mede-eigendom
start : 2012 ?
groep : divers
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : keuken en eethoek,
zithoek, speelkamer, wasruimte,
gastenkamers, tuin, fietsberging, …
privé : autonome woonsten
Een nieuwbouwproject met passiefhuizen
op een binnengebied. Er wordt gestreefd
naar bewoning vanaf 2012.
www.cohousingvinderhoute.be

Het is mogelijk dat de eigenaar bereid is het project te ondersteunen of er zelfs in te investeren. Dat kan
bvb. door aandelen te kopen (cfr. Het Luchtkasteel), door betalingsfaciliteiten te verlenen
(betalingsuitstel, periode van opstal in afwachting van aankoop) of door een deel van de site in bezit te
houden en te verhuren (cfr. ‘Terre D’Eneille’) of in erfpacht te geven.
<< We find creative solutions to the scarcity and cost of land in dense urban environments. At the same
time, we see that providing common space can tip the scale from market-rate to luxury for potential
cohousing developments in some high-priced urban markets. >> (Gunkel Brad, 2008 - USA)
<< (citeert Dave Henson van ‘Sowing Circle Community’:) Many owner-financers are reluctant to sell
to groups who say they can meet the down payment and mortgage payments, but whom might be so
financially strapped in the future that they’d default on payments and the owner would have to
repossess the property. If the property hadn’t been properly maintained, the owner could get back
property that might then be worth less what it had sold for because its buildings were rundown or
falling apart. But if potential buyers can demonstrate that they will maintain and even improve the
property, and can document the source of their funds for doing so and how they will accomplish the
upgrades, the landowner may not only be willing to sell to them, but also willing to reduce the down
payments, the interest rate, and/or the amount of monthly payment. If a group with this arrangement
defaulted and the original landowner repossessed and got the property back (…) it would be worth
considerably more than when the owner first sold it, over and above any increase in land values. >>
(Christian Diana Leafe, 2003 - USA)

4.3.4. Waardeverhoging van gemeenschappelijk wonen
Naast de gewone stijging van de marktprijzen is er bij gemeenschappelijk wonen een fenomeen dat
prettig is maar ook een probleem vertegenwoordigt.
Eén van de problemen van woongemeenschappen is soms hun eigen succes. Dit wordt vastgesteld in
verschillende landen waar gemeenschappelijk wonen meer ingeburgerd is.
Doordat een plaats in een woongemeenschap in trek is, zelfs zeer gegeerd wordt, en doordat het aanbod
van woonsten in dergelijke projecten nog steeds erg laag is, stijgen de prijzen ervan veel sterker dan bij
gewone woonsten met hetzelfde woonaanbod (aantal slaapkamers, e.d …) in dezelfde regio. De zozeer
betrachte diversiteit komt op die manier nog meer in het gedrang, er gebeurt in de loop van de tijd een
selectie naar hogere inkomstencategorieën.
Bij koopprojecten brengt dit een probleem met zich mee bij de gemeenschappen die hun diversiteit van
bewoners willen bewaren. Op eigendom kan in principe wettelijk geen beperking worden gesteld. Wie
zijn woonst doorverkoopt is vrij om zijn prijs vast te leggen. Het probleem stelt zich niet alleen voor
nieuwe eigenaars maar ook voor huurders op wie dan een hogere aankoopprijs of een hogere onroerende
voorheffing moet worden verhaald.
<< A local real estate agent estimated the cost of a typical Lake Claire Cohousing unit at $150,000 or
more by the end of 2000. This was about half that of comparable houses in the surrounding Lake
Claire/Candler Park area, which are 60 to 70 year-old single-family detached structures sitting on 540
m2 (…) lots. However, prices of two units that have been resold since the community was built have
reportedly fetched almost twice their original worth (…). This has nonetheless generated some
uneasiness among neighbors. As property equity rises, so do property taxes, prompting some neighbors
to question whether their homes will continue to be affordable in the long run >>
(Torres-Antonini Maruja, 2001)

Sommige groepen lossen dit op door toch een plafond te stellen aan de prijzen voor doorverkoop, daar
waar de wetgeving dit toestaat.
Anderen trachten hieraan te verhelpen door een aantal van hun woonsten te ontwikkelen in
samenwerking met een externe partner, die de middelen heeft om sociale inclusie te bewerkstelligen
(sociale woningbouw) of dragen in een paar gevallen zelf deze kost als een gezamenlijk gedragen
sociaal project, soms met externe subsidiering.
<< In some CoHousing communities agreed mechanisms are in place to put limits or ‘ceilings’ to the
prices at which individually ‘owned’ property is sold. This has been in order to prevent future property
sales from spiraling to such heights within the property market that it deters or prevents would-be
members from joining those communities. >> (Field Martin, 2005 - UK)
Bij projecten op basis van bvb. een coöperatieve vereniging kan wel een mechanisme worden
ingebouwd dat prijsstijgingen afremt. Er kan door de bewonersgroep een maximum doorverkoopwaarde
van de aandelen met woonrecht worden bepaald, met als plafond ofwel de indexaanpassing, ofwel de
marktprijzen van de gewone woonsten ofwel een andere richtprijs. Natuurlijk moet hier een
evenwichtsoefening worden gemaakt om de aanvankelijke investering aantrekkelijk te houden (Attar
Michèle e.a., 1998 – F). Bewoners die vertrekken willen uiteraard ook nog ergens gaan wonen, en daar
gaan de marktprijzen hun eigen gang.
<< Comment attirer des partenaires financiers dans ces conditions peu attractives, sans que la
possession d’actions d’une coopérative fasse figure d’une bonne œuvre ? Et comment organiser
l’ouverture capitalistique des coopératives tout en respectant les valeurs fondamentales de la
coopération ? >> (Attar Michèle, 1998 - F)

4.4. Juridische structuur bij ontwikkeling
De juridische structuur van gemeenschappelijk wonen in de aanloopfase heeft zijn eigen
karakteristieken. Zij moet afgestemd zijn op hetgeen volgt, op de latere juridische structuur. (voor de
structuur bij bewoning, zie : 4.7.)
Dit kan ofwel heel informeel zijn en enkel tussen de betrokkenen mondeling worden afgesproken, ofwel
kan de structuur kan ook erg gesofisticeerd zijn en met professionele hulp uitvoerig vastgelegd in
documenten, die tegenover de betrokkenen maar ook tegenover derden rechtsgeldig zijn.
In alle gevallen heeft deze structuur gevolgen op verschillende vlakken.
De eigendoms- en/of gebruiksverdeling met de rechten en plichten wordt erdoor bepaald en de
financiële afspraken worden erdoor gemoduleerd. Er zijn ook gevolgen voor de regels rond instroom
van deelnemers, de besluitvormingsprocedures en de onderlinge afspraken rond het realiseren van het
project en rond het samenleven. Tenslotte kunnen er ook gevolgen zijn voor het sociaal statuut van de
deelnemers, vooral waar een van de bewoners een vervangingsinkomen geniet moeten de consequenties
van sommige legale vormen goed worden bekeken. Ook voor de fiscaliteit moet worden nagegaan wat
de mogelijke weerslag is voor het individu en voor de organisatie (en dus uiteindelijk voor de leden).
Bij de keuze voor een legale structuur moet een gemeenschap dus op de volgende punten letten :
- Wie wordt eigenaar (individu, groep, vereniging, …)
- Wat is de invloed van de structuur op aansprakelijkheid, (individuen, groep)
- Hoe worden financiële bijdragen van individuen geïnd
- Hoe en onder welke voorwaarden kunnen deelnemers hun investering recupereren

- Hoe zullen banken en financiers staan tegenover deze structuur
- Welke (extra) kosten en/of investeringen brengt de structuur met zich mee
- Welke zijn de gevolgen voor sociaal statuut en eventuele uitkeringen van de bewoners
- Welke zijn de fiscale consequenties
- Welke invloed heeft de structuur op het ontwikkelingsproces van het project
- Welke zeggenschap over de instroom van nieuwe bewoners wordt verlangd
- Welke invloed heeft de legale structuur op het gewenste type van besluitvorming
- Hoe kunnen de regels voor samenwonen worden beïnvloed
- Hoe wordt een eventuele vorm van gedeelde inkomsten gestructureerd
- Hoe kan er worden omgegaan met conflictoplossing
- Wat kan er gebeuren bij beëindiging van het project
- Hoe gebruiksvriendelijk is deze structuur in opstart en in ‘onderhoud’
We overlopen de verschillende vormen van juridische structuur. Eerst komen de structuren aan bod die
een rol spelen bij de opstart en de ontwikkelingfase van een project. Sommige daarvan zijn tijdelijk,
andere kunnen bewaard blijven om een rol te spelen in de bewoningsfase.
Verderop worden de juridische structuren besproken die de bewoningsfase regelen.
In de ontwikkelingsfase kunnen we drie fasen onderscheiden voor het vastleggen van wettelijke
overeenkomsten, waarbij de financiële betrokkenheid van leden telkens toeneemt.

4.4.1. initiële overeenkomst
Vooraleer men op zoek gaat naar een site wordt een initiële overeenkomst opgesteld. In sommige
gevallen kan de site al door een startkern vastgelegd zijn (in optie of verworven).
Hoe dan ook, in deze eerste overeenkomst staan best volgende elementen :
- doelstellingen,
- beslissingsprocedures,
- methoden voor het aanwerven en beperken van nieuwe leden
- het innen van financiële bijdragen, de financiële verwachtingen naar de toekomst toe
Het belang hiervan is om duidelijkheid te creëren binnen de groep en naar nieuwe leden toe, en om
vertrouwen en overtuigingskracht te tonen aan derden.
Financieel gezien gaat het in deze fase nog om kleine bedragen voor het betalen van administratieve en
organisatorische taken.
Het zal afhangen van de reikwijdte van het aanvankelijk engagement, of de eerste afspraken mondeling
worden overeengekomen, op een bierkaartje geschreven of ondertekend in een document.
Visietekst (charte)
Het belang van een visietekst en de inhoud ervan worden elders uitvoerig beschreven (zie 4.1.2.
Groepsvorming / basisideeën). Het gaat om een intentieverklaring, die in principe niet juridisch
bindend is maar wel een leidraad kan zijn voor de weerslag ervan in andere overeenkomsten,
statuten of contracten. In het Franstalig landsgedeelte wordt gesproken over een ‘charte’.
Engagementen bij aanvang :
Aansluitingsovereenkomst
of huishoudelijke afspraken (bij gemeenschapshuis)
Formele afspraken van de structuur bij opstart
(Reglement van inwendige orde bij VZW, VME, COOP, …)
of informele afspraken (bij gemeenschapshuis, …)

4.4.2. vereniging of vennootschap
Voor kleine initiatieven van gemeenschappelijk wonen volstaat meestal een feitelijke vereniging, d.w.z.
dat er geen formele juridische structuur is opgezet.
In een vroeg stadium van een omvangrijk project of bij een project met beperkte gedeelde financiële
inbreng kan je eventueel kiezen voor een v.z.w. voor de aanloopfase. Ook een coöperatieve
vennootschap kan je oprichten voordat een site vastgelegd werd.
Ook is er soms nood, vooral eenmaal er een bepaald eigendom wordt aangekocht, aan een meer
bindende en gedetailleerde voorovereenkomst (ook basisovereenkomst, convenant of
princiepsovereenkomst genoemd) om de engagementen duidelijk vast te leggen: wie doet er mee, wat
zijn de financiële inbrengen en hoe en wanneer worden deze gestort, welke structuur kiest men, hoe
wordt het gebouw opgedeeld, hoe worden koopprijs en kosten verdeeld, wat is de timing en het budget
voor de bouwwerken, wat als iemand het project wil verlaten e.d. Dit soort meer bindende overeenkomst
vraagt wel om advies en hulp door bvb. een notaris.
Het voordeel van een rechtspersoon is dat de beslissingen indien nodig centraal kunnen genomen
worden en dat afspraken bindend zijn.
Voor de verschillende vormen van juridische structuur die kunnen gebruikt worden voor een
woongemeenschap : zie 4.7.

4.4.3. bouwassociatie
Eenmaal een eigendom werd aangekocht, is het in sommige gevallen nodig dat de groep een tijdelijke
vereniging opricht, zoals een burgerlijke maatschap (burgerlijke vennootschap). Deze moet optreden als
rechtsgeldige entiteit om de bouwfase financieel en bouwtechnisch te coördineren. Bij de VME
(vereniging van mede-eigenaars) bvb. kan de definitieve structuur pas in werking treden op het ogenblik
dat het gebouw opgeleverd is.

4.5. financiering
Een belangrijke succesfactor voor een project gemeenschappelijk wonen is de financiële basis ervan.
Vooral bij grotere projecten geldt het dat een project dat op voorhand een goede inschatting maakt,
voldoende startfondsen heeft en een gezonde financiële situatie vanuit eigen middelen of externe
inbreng, dat dit project al heel ver staat. Te vaak is dat helaas niet het geval.
In de enquête van Samenhuizen werden een aantal vragen ingevoegd die specifiek peilen naar de
financiële drempel om projecten van intergenerationeel wonen te realiseren. Bij de antwoorden springen
er twee uit, namelijk de lange aanloopfase voor een intergenerationeel woonproject, en de noodzaak om
te moeten investeren op niveau van een koopwoning voor wie heden in dergelijke woonvorm wil leven.

Figuur 26 (enquête Samenhuizen): Besluitvorming (gemeenschapshuizen & woongroepen)

4.5.1. Financieel plan
Eén van de meest voorkomende fouten die startende groepen maken ligt in het onderschatten van de
kostprijs van het gehele project. Hert gevolg daarvan is dat een project moet worden afgeblazen of dat
mensen die zich in een vroeg stadium engageren moeten afhaken omwille van meer realistische maar
oplopende ramingen. Soms vallen zelfs al de oorspronkelijke initiatiefnemers af.
<< Dans le Gers, un projet d’habitat groupé qui, d’un fort désir de collectif se termine en sept lots
indépendants et qui finit par capoter au bout de quatre ans parce qu’on découvre un peu tard combien
coûtera l’opération >> (Relier, 2008 - F)
Vandaar het belang van een goed financieel plan. Dat moet aangeven wat de visie en de missie is van
het project, hoe dit zal worden geïmplementeerd. De mogelijke of beoogde site moeten worden
ingeschat naar bruikbaarheid en eraan verbonden kosten. De doelgroep van bewoners moet afgebakend
worden, en ook de bronnen van financiering en de ingeschatte kosten voor alle aspecten van de
ontwikkeling. Een haalbaarheidsstudie, een stappenplan, een promotiestrategie, al deze zaken horen bij
een goed plan.
Een initiatiefgroep of projectgroep laat zich best bijstaan door bevoegde mensen, zoals een architect,
notaris en/of financieel adviseur. Professionals dienen echter wel een goed zicht te hebben op de
eigenheden van gemeenschappelijk wonen om mogelijke originele en creatieve oplossingen die besloten
liggen in de kracht van een gemotiveerde en solidaire groep niet te missen.
<< A key function of a Business Plan for CoHousing Development will be to present a picture of the
intended CoHousing project to potential supporters or stakeholders – in particular to potential financial
partners. A Plan that has been competently constructed and well-presented will enhance a CoHousing
group’s reputation and strengthen the likelihood of the group meeting its objectives. >>
(Field Martin, 2005 - UK)

4.5.2. Voorfinanciering
De financiering en de voorfinanciering kan gebeuren door de inbreng van bewoners en/of
sympathisanten onder de vorm van schenkingen, toekenning van (eventueel latere) rechten of voordelen
(bvb. woonrecht) en onder de vorm van leningen.

4.5.2.a. Onderlinge leningen
Er bestaan verschillende formules voor leningen tussen de leden onderling of leningen van familieleden,
vrienden en sympathisanten. Het is belangrijk dat men zich ook hier laat bijstaan door een adviseur bij
het uitdenken van een en utschrijven van het contract. Een notaris, jurist of financieel adviseur kan
hierbij behulpzaam zijn. Er zijn ook non-profit organisaties die verenigingen of initiatiefgroepen willen
bijstaan en adviseren. Het zou jammer zijn dat onduidelijke of gebrekkige afspraken de relaties zouden
komen verzuren.
<< The obvious advantage of borrowing from founders, family, and friends instead of banks or ownerfinancers is that no money is owed to outsiders. If the new community has a financial shortfall and can’t
make payments for a few months or a year or so, there is far less danger of foreclosure. Presumably
founders, family, or friends who loaned the money would be willing to wait much longer before it
became necessary to ask for repayment or force the sale of the property. >>
(Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
Mensen kunnen bij elkaar geld lenen, bij familieleden, vrienden of andere particulieren. Er moet voor
gewaakt worden dat de rente niet hoger is dan de marktrente. Wie de rente uitbetaalt moet dit niet op
zijn belastingsbrief aangeven, maar wel 15% daarvan aan de fiscus storten.
De afspraken kunnen zeer flexibel gemaakt worden en men kan gemakkelijker inspelen op bijzondere
situaties. Het si wel nodig dat beide partijen zich goed bevinden bij de afspraak en het naleven ervan.
Het te verwerven eigendom kan als onderpand dienen voor een lening, of men kan een soort
leasingformule gebruiken, waarbij een geldschieter ten dele eigenaar wordt maar met uitgesteld genot.
Ook hier zijn verschillende formules mogelijk die dienen uitgewerkt te worden in overleg tussen beide
partijen en met hulp van een bevoegde adviseur.
Binnen het kader van het decreet Grond- & Pandenbeleid van maart 2009 bestaat er een belastingvoordeel
voor familieleden of vrienden die onder bepaalde voorwaarden iemand een financieel duwtje in de rug
willen geven bij de renovatie van een woning die erkend is als leegstaand, verwaarloosd of onbewoonbaar.

4.5.2.b. Leningen van organisaties
Er zijn financiële organisaties die bereid zijn sociaal geëngageerde en vernieuwende projecten te
ondersteunen. In ons land is er ‘Netwerk Vlaanderen’, een coöperatieve vereniging die rente-arme en
ethisch verantwoorde leningen toekent aan projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Dit kan
gezien worden als microkredieten.
<< La Grande Cense had geld nodig om het pand te kunnen aankopen (in onverdeeldheid) om het
daarna aan de individuele leden/ gezinnen te kunnen doorverkopen. Netwerk Rentevrij stond een korte
termijn lening toe om deze periode te overbruggen. >> (Netwerk Vlaanderen, nieuwsbrief 2005-2006)
In de Verenigde Staten is een bank opgestart met kapitaal van cohousing bewoners, sympathisanten en
investeerders en die specifieke financiële formules aanbiedt aan projecten gemeenschappelijk wonen.

<< An investment fund largely composed of cohousers, ‘Support Financial Services’ provides secondstage financing for cohousing projects. It comes in after the core groups’ money and before the
construction loan financing from banks.
(…) the returns are modest and (…) the fund is intended for people who hold a shared value around
cohousing (…)
Developing groups are expected to produce 5 to 10 percent of the initial cash, and before Support
Financial will invest, it typically requires committed buyers for at least 70 percent of the homes in a
cohousing project. (…). Unlike larger, direct investors, who typically invest in a single project, Support
Financial spreads its funds over several projects at a time (…) requires local planning approval in
advance of any investment, and (…) restricts investment exclusively to experienced cohousing
developers. (…)
Investors clearly see cohousing as a means to advance something they believe in. >>
(Mockler Rick, 2008 - USA)

4.5.2.c. Leningen van banken
Meestal stapt men eerst naar een bank voor een woningkrediet.
Het vertrouwen winnen van banken is voor veel groepen een groot probleem. Een nieuwe formule wordt
vaak argwanend bekeken, banken nemen doorgaans geen risico’s. Zelfs met zeer solvabele deelnemers
en een erg traditionele legale structuur (zoals mede-eigendom me basisakte appartementsgebouw) moet
er toch heel wat worden uitgelegd en vragen sommige banken extra borgstellingen voor een aanvraag
toe lening.
Er zijn enkele banken die het concept wel al langer kennen, vanuit Nederland bijvoorbeeld, en
gemakkelijker ingaan op de vragen van bewoners . In het buitenland waar gemeenschappelijk beter
bekend is, wordt deze woonvorm inderdaad goed onthaald.
En eens zij goed vertrouwd zijn met woongemeenschappen worden deze niet langer gezien als een risico
maar integendeel als een zeer goede belegging.
<< On the whole, banks do not understand the cohousing concept, and what they do not understand they
are reluctant to finance. Many cohousing groups find themselves altering their designs and policies to
accommodate the banks. (…) Residents may be willing to include extraneous laundry hookups, but they
probably will not give up peripheral parking in favor of bank-approved two-car garages at every house.
Residents can bargain for this “unconventional” design feature if they are able to demonstrate that
many or all of the homes are “presold” to committed buyers who have invested money and time in the
project. In fact, this commitment can be a group’s most powerful bargaining tool throughout the
financing process. >> (Mc Camant, Kathryn en Durrett, Charles, 1994 - USA)

After initial skepticism, cohousing has won the support of the Danish government and financial
institutions. Banks are particularly attracted because most cohousing units are pre-sold long before
construction is completed, a record with which few other housing developments can compete. The ideas
from cohousing have filtered into Danish society. Speculative cohousing developers have integrated
cohousing design concepts and older neighborhoods have organized dinner clubs. >>
(Milman, Danny, 1994, - DK)

4.5.2.d. Andere formules van voorfinanciering
Aandelen in een vennootschap
Bij een patrimoniumvennootschap (bvb. een coöperatieve of een naamloze vennootschap) kunnen
toekomstige bewoners maar ook anderen bijdragen aan de voorfinanciering via aankoop van aandelen.
Er moet worden afgesproken hoe de terugname (en uitbetaling van deze aandelen gebeurt.

Obligatielening
Een mogelijke financiering, gebruikt in het kader van de ouderenzorg door bejaardentehuizen en ook
door de vereniging Abbeyfield, is deze van de obligatielening. Die formule kan even goed inspiratie
bieden voor andere vormen van gemeenschapswonen, namelijk deze met ingebouwde dienstverlening.
Een obligatielening is een formule voor het financieren van een langlopende lening die opgesplitst wordt
tussen meerdere geldschieters. Deze krijgen voor het geleende bedrag een obligatie (d.i. een titel van
schuldvordering), die meestal recht geeft op een vaste interest, los van de resultaten van de vereniging
die dergelijke lening uitschrijft. Er kan ook een voordeel in natura worden toegekend, zoals een
woonrecht. De obligatie kan op naam staan of aan houder. Obligaties zijn geen aandelen (aandelen
vertegenwoordigen het geheel van rechten en plichten die voortvloeien uit de inbreng van de deelgenoot
in het kapitaal van een vennootschap). Voor de geldschieters is een obligatielening is een interessante
investeringsmogelijkheid met laag risico. (Hoogmartens Guy in : Abbeyfield 2002 - B)
De formule van obligatielening is bruikbaar in het geval dat een project van gemeenschappelijk wonen
ook een vorm van dienstverlening inhoudt, dus niet enkel in het kader van ouderenzorg. Zij biedt
perspectieven voor het realiseren van projecten met behulp van de eigen middelen van bewoners.
Door de initiatiefnemers van De Kleine Kasteeltjes, een project met serviceflats, bejaardenwoningen,
rusthuis en kinderdagverblijf, werd het systeem van de obligatieleningen als financiering uitgewerkt en
als volgt gepresenteerd :
<< We stelden vast dat er blijkbaar heel beperkte middelen zijn voor het creëren van nieuwe gebouwen.
De vraag naar aangepaste woningen stijgt. Veel ouderen hebben een eigen woning en de ouderen
wensen hun vermogen door te geven aan hun kinderen en familie.
In de plaats van mensen te verplichten om hun huis te verkopen en met het verkregen geld de zorg te
betalen, hebben we een ander systeem bedacht. Het is een systeem waarin het vermogen of een gedeelte
ervan tijdelijk gebruikt wordt door de initiatiefnemer om de wooninfrastructuur voor de ouderen
tijdelijk te financieren voor de periode dat ze er wonen en later wordt het integraal terugbetaald aan de
familie. De techniek van de uitgifte van een obligatielening bleek hiervoor heel geschikt. >>
( Pieter Van Hoof, interview samenhuizen, 2009).

4.5.3. Samenwerken met projectontwikkelaars (profit en non-profit)
Tot op heden verzorgen de grote projecten gemeenschappelijk wonen hun projectontwikkeling zelf,
bijgestaan door een architect, notaris, en andere adviseurs. Net zoals een andere professional oefent een
projectontwikkelaar zijn vak uit met de nodige specifieke kennis. Maar in ons land is er (nog) geen
enkele ontwikkelaar die zowel de gepaste meerwaarde kan bieden als de nodige kennis en onderlegdheid
op het vlak van gemeenschappelijk wonen.
Toch zijn groepen op zoek naar kennis en vaardigheden op dit vlak. Een startende cohousing groep bij
ons overwoog een in cohousing gespecialiseerde Amerikaanse architecte in te huren, maar liet dit plan
varen omwille van de kosten.
<< The innovative leadership behind these developments required varied and unusual partnerships
between private developers, local governments, land trusts, housing organizations, and other nonprofit
groups. Partnerships among diverse organizations allow them to share skills and reduce risk to any one
organization. New funding sources can spring from the pairing of land conservation and affordable
housing. This counters the assumption that affordable housing or land conservation drives up costs.
By addressing community needs for housing and natural resource protection together and engaging
community members in the process, conservation-based affordable housing developments can forge new
public and political support. >> (Briechle Kendra J, 2006 - DK)

Initiatiefgroepen die denken aan samenwerking met een projectontwikkelaar, hetzij privé-ontwikkelaar
hetzij non-profit, moeten deze met grote zorg uitkiezen, de termen van deze samenwerking goed
afspreken en vastleggen, en zo nodig de projectontwikkelaar instrueren over het concept
gemeenschappelijk wonen.
<< Uitvoering van een project in eigen beheer komt dan ook wel voor, maar dikwijls worden er
afspraken gemaakt met een woningcorporatie of projectontwikkelaar aan wie de gemeente de grond
verkoopt. Ook kan die partner een bestaand pand kopen en zorgen dat de plannen verder worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Een goede relatie met corporatiemedewerkers is dus van belang.
De corporatiemedewerker kan:
- gemeenschappelijk wonen inbrengen in het strategische beleid, of als nieuw project;
- de initiatiefnemers inzicht geven in de mogelijkheden voor realisering van een project.
Van de corporatie of projectontwikkelaar dient men zich af te vragen:
- in hoeverre weet men iets van gemeenschappelijk wonen?
- in welke mate is men in staat en bereid zelf bij te dragen aan de kosten?
- heeft men toegang tot geschikte bouwlocaties of bestaande complexen?
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)

4.5.3.a. Privé projectontwikkelaar
Er zijn in andere landen veel gevallen bekend waarbij gemeenschappelijk wonen werd ontwikkeld door
privé firma’s. In de grote meerderheid daarvan is het eindresultaat een mislukking gebleken op het vlak
van sociale cohesie en dynamiek van het samenwonen, en dan ook nog eens voor een niet geringe prijs.
Nochtans zijn er ook voorbeelden van commerciële bedrijven die de geest, de essentie en de werkzame
componenten van gemeenschappelijk wonen goed kennen en verwerken in hun projecten. Er zijn dus
ook projectontwikkelaars, sommigen gegroeid vanuit burgerinitiatief die het 'algemeen' belang voor
ogen houden (cfr USA, DK, S, …). Zij blijven evenwel in de eerste plaats onderhevig aan de
wetmatigheden van de markt. We mogen de situatie in andere landen niet zomaar vergelijken met de
onze, maar ook hier zou een klein marktaandeel kunnen weggelegd zijn voor privé-ontwikkelaars.
Hun meerwaarde zit hem in de knowhow en de kapitaalkracht die zij aanbrengen.
Het spreekt daarnaast voor zich dat een privé projectontwikkelaar winst wil maken en dat de
eindrekening dus hoger uitvalt. Zelfs in Denemarken of de Verenigde Staten, waar cohousing een grote
vlucht kent, kunnen ontwikkelaars zich niet enkel op dit type projecten richten willen zij rendabel
blijven Bedrijven die zich willen toeleggen op gemeenschappelijk wonen moeten echt wel een extra
motivatie bezitten, dit specifiek werk vergt wel wat meer vaardigheden en inzet, maar geeft een grote
voldoening voor wie er van houdt.
<< We watch those rare developers who take groups by the hand and guide them with skill and
understanding to the realization of their vision, yet we also see many more developers, initially
intrigued by the concept of cohousing, quickly retreat when they realize they will be expected to live up
to those relatively uncompromising standards.
Recently in these desperate times, we’ve seen some developers view the prospect of committed, preapproved buyers as their salvation, while others are simply perplexed by the idea of involving an
organized group of buyers early in the development process. >>
(Gunkel Brad, en McCamant & Durrett, 2008 - USA)

4.5.3.b. Autonoom bedrijf voor Stadsontwikkeling
In grote steden bestaan er autonome gemeentebedrijven (zoals AG VESPA in Antwerpen, AG SOB in
Gent, …), die instaan voor het beheer van het stadspatrimonium en uitvoeren van het
stadsontwikkelingsbeleid.

De eerste aanzet werd gegeven: in het lastenboek uitgeschreven door AG SOB in 2009 aanleiding van
de wedstrijd voor het bouwen van een multifunctioneel gebouw werd de eis van alternatieve
woonvormen zoals cohousing expliciet opgenomen.
Door de structuur van deze organisaties als autonome gemeentebedrijven wordt de woning hierdoor niet
goedkoper aangezien deze bedrijven zelfbedruipend moeten zijn. Als facilitator en vernieuwer kunnen
ze wel een belangrijke rol spelen.
<< Een goeie suggestie (…) zou zijn om binnen de bestaande autonome gemeentebedrijven die het
stedelijk patrimonium moeten valoriseren (zoals AG VESPA in Antwerpen), ook een entiteit te belasten
met de opdracht om dit soort projecten te ondersteunen en eventueel zelfs te prefinancieren of er op z’n
minst in de aanloopfase in te participeren.
Nu zijn het vooral projectontwikkelaars die het bestaande patrimonium opkopen en later in klinkende
munt omzetten. Want een oud schoolgebouw, fabriekje of drukkerij valt allicht gemakkelijk tot een paar
dure loften om te toveren. Daar is uiteraard ook niks mis mee, maar dat is nu net de gemiste kans: de
doelstelling van een projectontwikkelaar is nu eenmaal om winst te maken.
Anderzijds ondervinden bestaande initiatiefgroepen rond concrete projecten de grootst mogelijke
moeilijkheden om hun project in die opstartfase gefinancierd te krijgen, terwijl hun doelstelling toch een
niet geringe maatschappelijke meerwaarde inhoudt. Die maatschappelijke meerwaarde zijn steden en
gemeenten ook wel genegen, maar de reflex om ondersteuning te bieden ontbreekt nog. >>
(Peter Vermeulen, interview samenhuizen, 2009)

4.5.4. Sociale Woningbouw
Vele woongemeenschappen wensen betaalbare woningen te integreren in hun project, maar zeer
weinigen zijn daar totnogtoe in geslaagd.
Een bij ons nog onontgonnen terrein is de mogelijke samenwerking met een partner die aan sociale
Woning doet, zoals een regionale Sociale Woningbouwmaatschappij, een Intercommunale, OCMW of
andere speler.
Dat zou een herziening inhouden van de manier waarop tegen sociale woningbouw wordt aangekeken,
de Sociale Woningbouwmaatschappijen zouden hun horizon verbreden naar nieuwe woonvormen en
naar het ondersteunen van burgerinitiatief.
<< Als sociaal kapitaal werkelijk betekenis krijgt. Dan betekent dit dat corporaties er goed aan doen
zich niet langer te profileren als ‘gewone verhuurders met een (wettelijk verplicht) groot sociaal hart’.
Maar als een organisatorische voorziening, een werk-omgeving voor huishoudens om regie te krijgen
over die kapitaalsintensieve levensfunctie wonen.
(…) Zodoende kunnen de corporaties de politiek helpen bij het ontwikkelen van een geloofwaardige
taal om de eigen doelen (civil society) te bespreken. >> (Frans De Jong, 2007 - NL )
Ook initiatiefgroepen zelf moeten rekening houden met de mogelijkheden, de voor- en nadelen van
samenwerking met een sterk georganiseerde partner.
<< It will be beholden upon aspiring ‘intentional community’ groups to review the skills they require to
adopt a more business-like approach to achieving their endeavors, and be firm in their search for the
most suitable partners to help them achieve their goals. >> (Field Martin, 2005 - UK)

4.5.4.a. In het buitenland
In Zweden is er in de jaren 80-90 een belangrijke opleving geweest van cohousing projecten door de
impulsen en initiatieven vanuit (stedelijke) sociale woningbouwmaatschappijen. Een 50-tal projecten
volgens principe van collectief gedeelde gemeenschappelijke ruimtes en functies werden toen
gerealiseerd als onderdeel van sociale woningbouw, de meeste in beheer van de sociale

woningbouwmaatschappij en doorgaans in hoogbouw. In enkele gevallen worden gemeenschappelijke
ruimten gedeeld met een school, een kinderdagverblijf of een bejaardeninstelling.
Nu, 20 jaar later functioneert 50 % nog volgens de oorspronkelijke doelstellingen, 30 % doet dit in een
afgezwakte vorm en bij 20 % is het collectieve aspect verdwenen. (Vestbro Dick Urban, 2008)
Door deze aanpak is de opbloei van deze projecten mogelijk gemaakt, maar het aanbieden ervan ‘van
boven af’ heeft slechts in een deel van de gevallen de beweging ‘van onder uit’ ontmoet.
Het resultaat is dat slechts de helft van de projecten nog functioneert zoals bij de start, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Denemarken, waar de overgrote meerderheid van de projecten succesvol blijft.
(zie ook : 1.2.8.a.)
<< Collaborative housing networks in a number of countries have taken an interest in the Swedish
cohousing model, which is characterized by a strong involvement by municipal housing companies and
by political initiatives combined with efforts from independent non-government organizations. The fact
that these companies offer rental housing means that cohousing is accessible also to low-income
households such as single parents and poor retired people. >> (Vestbro Dick Urban, 2009 - S)
In Nederland is de grote golf van gemeenschappelijk wonen mogelijk geweest door
samenwerkingsverbanden op te zetten tussen een initiatiefgroepen, een gemeente en een
woningcorporatie (te vergelijken met onze regionale huisvestingsmaatschappij).
De woningcorporatie fungeert als projectontwikkelaar, afhankelijk van de inbreng van de verschillende
partijen en van de onderhandelde afspraken heeft de bewonersgroep een grotere of kleinere mate van
autonomie in het beheer van de woongemeenschap.
<< Woningcorporaties (…) kunnen woongemeenschappen op verschillende manieren ondersteunen.
Corporaties kunnen, eventueel samen met de gemeente, een consulent aanstellen die de
woongemeenschappen begeleidt, zich hard maken voor een geschikte locatie, ook voor huurwoningen
woongemeenschappen realiseren en de gemeenschappelijke ruimte betaalbaar houden. >>
(Witter Yvonne, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2008 - NL)

Hof der toekomst (Amersfoort - NL)
type : Centraal Wonen
aantal : 61 woonsten
juridisch : 17 eigendom, 44 huren
start : 1993
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : grote binnentuin, eetkeuken,
logeerkamers, wasserette, werkplaats en bar
privé : autonome woonsten
61 woningen rond 13 portieken in cirkelvorm rond
de binnentuin met ecologische materialen. Koffie
’s morgens in het gemeenschapshuis, bar op
vrijdagavond, gezamenlijke klusdagen.
www.wvdt.nl

In Groot-Brittanië zijn er sinds kort besprekingen tussen de koepelvereniging ‘Cohousing Network’, en
de lokale actoren van sociale woningbouw (Registered Social Landlords – RSL) . Deze RSL’s reageren
enthousiast. Zij zien vooral de mogelijkheden voor senioren, de voordelen van hogere betrokkenheid en
verantwoordelijkheid bij de bewoners, de lagere ontwikkelings- en uitbatingskosten, meer veiligheid en
een verhoging in ‘sociaal kapitaal’. Er wordt gesproken over gemengde projecten met sociale woningen
en andere woningen. (Berger Sarah & Heeks Alan, 2009 - UK)

<< Key reasons why the RSLs (Registered Social Landlords) present expressed enthusiasm for
cohousing included: its benefits for older people, the move towards more self-management by resident
groups, potential lower maintenance, increased resident participation, absence of crime and fear of crime
and increase in social capital. >> (The UK Cohousing Network, 2009 - UK)
<< Co-housing (...) may in part be a response to the credit crisis but, for the first time in years, it's
grabbing people and we are getting a lot of enquiries.
Also the housing associations are now getting involved, and appear prepared to put in some desperately
required finance. (…) the large Hanover Housing Group has been in discussions with a number of cohousing organisations around the country.
Synergy Housing, a small association in the south-west, is funding the expansion of the Threshold
Centre near Gillingham, in Dorset. There the existing co-housing project of seven units will be doubled
through the conversion of a barn. It will be a mixed site offering some affordable housing, allowing
residents to rent. >> (Sarah Berger, 2009 - UK)
Er zijn nog meer voorbeelden uit het buitenland die tot inspiratie en lering kunnen dienen.

4.5.4.b. De situatie bij ons
In ons land hebben de Sociale woningbouwmaatschappijen onder meer als opdracht om sociale
woonprojecten te realiseren en te beheren. In de ‘Handleiding lokaal woonbeleid’ lezen we hoe zij
kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en wooncomplexen door samen te werken met andere
actoren en met de bewoners. Deze samenwerking kan opgevat worden als een verregaande
responsabilisering van de bewoners voor hun concrete en sociale omgeving.
2. Werken aan leefbaarheid
2.1.3.3. Inbreng van de sociale huisvestingsmaatschappij
Naast de ervaringsdeskundigheid van de bewoners spelen natuurlijk ook de professionele deskundigheid
en relaties van een sociale huisvestingsmaatschappij een onontbeerlijke rol.
2.1.3.4. Samenwerking
Zoals reeds gesteld is leefbaarheid ook een veelzijdig begrip. Het gaat om goed wonen, in een
veilige woonomgeving, met voldoende voorzieningen en opleidingsmogelijkheden, goede sociale
verhoudingen, zonder hinder en overlast. Een sociale huisvestingsmaatschappij kan dit onmogelijk
allemaal zelf in handen nemen. Praktijkwerkers pleiten dan ook voor samenwerking met de
openbare besturen, welzijnsdiensten, andere lokale huisvestingsactoren, het opbouwwerk en de
bewoners zelf, om de problemen gezamenlijk aan te pakken.
(AROHM, 2003, 'Handleiding lokaal woonbeleid, Deel V: Wonen en Welzijn' - B)
Door de samenwerking tussen een een non-profit huisvestingsmaatschappij en een aantal gemotiveerde
bewoners, waarvan een deel misschien niet per se tot de doelgroep behoort van de minder-vermogenden
wordt er heel wat mogelijk.
Een mix van inkomens en sociale klassen kan een meerwaarde betekenen, dit moet niet worden gezien
als ‘profiteren van sociale woningbouw’ maar als samenwerking in een win-win situatie. Meervermogenden of gemiddeld-vermogenden kunnen gemakkelijker kapitaal en dynamiek inbrengen in een
project.
<< … groups can (…) be accused of competing for scarce local resources (such as public subsidy or a
prized site) that are more necessary for the needs of others. The role of the professional regulators of
the use of state resources has in fact become one of being gatekeepers of access to those resources. >>
(Field Martin, 2005 - UK)
Een project kan door de samenwerking met sociale woningbouw een woongemeenschap realiseren die
niet enkel koopwoningen aanbiedt, maar ook huurwoningen. Op deze manier wordt een ander publiek

bereikt. De huisvestingsmaatschappij kan eigenaar zijn van het geheel of van de huurwoningen. De
bewoners kunnen onderhandelen over de graad van inspraak bij het beheer van de gemeenschap, maar
zullen altijd een deel van hun autonomie moeten afstaan. Daarvoor zijn uiteraard goede en duidelijke
afspraken nodig.
Even in cases where a resident group collaborates with a nonprofit developer to build rental cohousing,
the residents maintain control of the project. (Franck Karen A., 1991)
<< Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om met de woningcorporatie of
projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. (…) In de
samenwerkingsovereenkomst staan de taken en verantwoordelijkheden die de partijen jegens elkaar
hebben. Belangrijk voor de initiatiefgroep is dat daarin duidelijk haar rol als gelijkwaardige partner in
het proces wordt omschreven. Dit om te vermijden dat de groep steeds verder aan de zijlijn komt te
staan. >> (Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
Deze vorm zou gesubsidieerd worden en kan dus niet alleen huurwoningen, maar ook goedkopere
koopwoningen verschaffen volgens verschillende mogelijke formules.

4.5.4.c. Knelpunten
Onze huisvestingsmaatschappijen zijn echter nog verre van vertrouwd met het concept van
‘gemeenschappelijk wonen’. Daar is nog werk te doen in het informeren van deze instellingen, hoewel
er hier en daar al bevlogen geesten en geïnteresseerde gesprekspartners klaar staan.
Zowel woongemeenschappen als sociale woningbouw moeten elkaar nog leren kennen en elkanders
visie, doelstellingen, meerwaarde en bedrijfscultuur waarderen om een basis op te bouwen voor
samenwerking. Men zal dienen te begrijpen dat compromissen zullen moeten gesloten worden. En er
moet nog veel ontdekt en uitgeprobeerd worden
<< A survey of aspiring groups carried out in 2006-7 by the UK Cohousing Network found that, while more often than not - these groups were keen to include affordable rental accommodation in their
schemes, it has not proved possible. Engaging with housing associations has been difficult. ‘The lack of
engagement partly stems from a lack of knowledge and experience on both sides. There are no existing
models and housing associations who respond positively know they will have to develop the models’.>>
(Brenton Maria, 2008 - UK)
De sociale woningbouwmaatschappij zal moeten leren omgaan met bewoners die een deel van het beleid
voor hun woonomgeving willen mee bepalen. De initiatiefgroepen zullen duidelijk moeten stellen
waarover zij inbreng en controle wensen te hebben om de essentie van hun project te bewaren.
<< Uitvoering van een project in eigen beheer komt dan ook wel voor, maar dikwijls worden er
afspraken gemaakt met een woningcorporatie of projectontwikkelaar aan wie de gemeente de grond
verkoopt. Ook kan die partner een bestaand pand kopen en zorgen dat de plannen verder worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Een goede relatie met corporatiemedewerkers is dus van belang.
De corporatiemedewerker kan:
- gemeenschappelijk wonen inbrengen in het strategische beleid, of als nieuw project;
- de initiatiefnemers inzicht geven in de mogelijkheden voor realisering van een project.
Van de corporatie of projectontwikkelaar dient men zich af te vragen:
- in hoeverre weet men iets van gemeenschappelijk wonen?
- in welke mate is men in staat en bereid zelf bij te dragen aan de kosten?
- heeft men toegang tot geschikte bouwlocaties of bestaande complexen?
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)

Huisvestingsmaatschappijen zijn gebonden aan een aantal regels die de instroom aan banden legt en een
gerichte selectie van bewoners bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Deze regels hebben hun nut en
hun bedoeling, maar mogen nieuwe evoluties niet in de weg staan.
Ondanks een ruime visie, goede ideeën en een ontluikende interesse vanuit sommige
huisvestingsmaatschappijen blijft dit helaas nog een belangrijk knelpunt.
<< Trieste trend: steeds meer worden huisvestingsmaatschappijen benaderd vanuit de zorg om
senioren, maar weinig projecten komen in aanmerking. De bestaande regelgeving is gewoon te
strak.>> (De Keyser Gerd, interview samenhuizen, 2009)
<< Integratie sociale huisvesting om deels aan die flexibiliteit tegemoet te komen. Dit is een heel
gevoelig punt, met een zeer rigide reglementering met prioriteiten en criteria. Men zou volledig moeten
loskomen van de bestaande regelgeving. Moeilijk >> (Dua Vera, interview samenhuizen, 2009)
<< La réglementation pour l’attribution de logements sociaux a été développée pour contrer le
clientélisme qui régnait fort à une certaine époque. Ce fut une bonne chose, mais Il faut maintenant agir
judicieusement pour faire de sorte que ce remède ne crée pas d’autres inconvénients, que cela ne nous
mène pas vers la formation de ghettos.>> (Rosenoer Alain, interview samenhuizen, 2009)
De vereniging Abbeyfield, die woongroepen van senioren promoot, stelt op een colloquium dat de
sociale huisvesting moet inspelen op de nieuwe behoeften in de samenleving, met name de ouderen. Dit
moet gebeuren via een breed spectrum van mogelijke initiatieven in samenwerking met de zorgsector.
De volgende paragrafen zijn grotendeels overgenomen uit de conclusies van dit colloquium
(Abbeyfield, 2002 - B).
Deze vereniging identificeerde de knelpunten voor de sociale woningbouw accuraat als volgt.
inkomensgebondenheid voor de toewijzing
Niet alle inkomenscategorieën hebben toegang tot sociale woningen. Daardoor wordt het voor sommige
initiatiefgroepen met leden die buiten deze categorie vallen onmogelijk om binnen dit kader hun project
te verwezenlijken.
chronologische toewijzing
De bewuste keuze om samen in een aantal gegroepeerd woonsten te gaan leven is in strijd met het
systeem van toewijzing volgens chronologie van een wachtlijst. Ook het selecteren van nieuwe
bewoners door de groep zelf wordt hierdoor onmogelijk.
<< A scheme where tenants are allocated on the basis of housing need alone is not a cohousing
community and long experience has shown that it does not necessarily thrive as any kind of community.
Flexibility in housing allocations is needed so that people’s shared interests, aspirations and ties may
help cement social cohesion. How, it might be asked, would an older people’s mixed tenure cohousing
community based on a shared interest in, say, gardening, be accommodated in this country? >>
(Brenton Maria, 2008 - UK)
technische normen voor de woning
Woonsten in een woongemeenschap zijn doorgaans kleiner dan doorsnee, dit wordt gecompenseerd
door de beschikbaarheid van gemeenschappelijke ruimtes. De normen van sociale woningbouw zijn hier
niet op voorzien en de individuele woonsten voldoen bijgevolg niet aan deze vereisten.
financiering van de gemeenschappelijke ruimten
De financiering voor woningbouw is gereglementeerd maar houdt (nog) geen rekening met enige
financieringswijze voor gemeenschappelijke ruimtes, deze vallen buiten de gewone
investeringssubsidie.

Financiering van het zorgaspect
Gesubsidieerde middelen die besteed zouden worden aan woonzorgprojecten kunnen gezien worden als
afwending van middelen van wonen naar welzijn. Op dit moment bijvoorbeeld kan je als Sociale
Huisvestingsmaatschappij onmogelijk subsidies verkrijgen voor wonen van ouderen, absurde situatie
gezien de vergrijzing van de bevolking (De Keyser Gerd, 2007).
Deze knelpunten gelden niet enkel voor de inspanningen die de sociale woningbouw kan leveren voor
gemeenschappelijk wonen van ouderen, maar ook bij andere leeftijdscategorieën.

4.5.4.d. Mogelijkheden in de huidige context
Onze sociale woningbouwmaatschappijen zijn nauwelijks vertrouwd met het concept van
gemeenschappelijk wonen. Nochtans zijn er openingen en bescheiden initiatieven werden ontwikkeld.
“Maar waar een wil is, is een weg”, stelt Abbeyfield op haar colloquium.
Met goede bedoelingen en met een flinke portie creativiteit is ook binnen de huidige reglementering
heel wat mogelijk. Op diverse plaatsen in Vlaanderen groeien initiatieven in samenwerking tussen de
huisvestingssector en de welzijnssector die beantwoorden aan reële behoeften van ouderen en andere
doelgroepen, maar die net als Abbeyfield moeilijk realiseerbaar zijn binnen de huidige wettelijke kaders.
Deze initiatieven bevinden zich in een grijze schemerzone, op de grens van de wettelijkheid. Zij maken
gebruik van uitzonderingsmaatregelen (bvb. individuele afwijkingen op de toewijzingsregels van het
sociale huurbesluit) of van een vrije interpretatie van de toewijzingsregels (bv. een afzonderlijke
wachtlijst voor een specifieke woonvorm).
Er wordt de laatste jaren ook meer en meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot ‘verhuring buiten
het sociale huurstelsel’. Dit houdt in dat een sociale huisvestingsmaatschappij een woning bouwt en
verhuurt of een bestaande woning ter beschikking stelt van een vzw of OCMW, die de woning
vervolgens doorverhuurt aan doelgroepen.
Eén van de problemen is (…) dat de woningen verhuurd worden aan minimum 5,5% van de
geactualiseerde waarde van de kostprijs (…) wat een hoge kost vertegenwoordigt voor de huurder die
leeft van een pensioen of vervangingsinkomen.
Verder schetst Abbeyfield op datzelfde colloquium nog een mogelijke toekomstvisie waar de sociale
huisvesting uitdrukkelijk tot taak krijgt te bouwen voor en te verhuren aan bijzondere doelgroepen, waar
zij inkomsten van bouwen en verhuren aan gezinnen met hogere inkomens kan aanwenden ten gunste
van lagere inkomensgroepen, of waar de huisvestingsmaatschappijen ook uitdrukkelijk worden
ingeschakeld voor het bouwen of verhuren van gemeenschappelijke voorzieningen, zorginfrastructuur,
wijkinfrastructuur. (Abbeyfield, 2002 - B)
<< La première mission des Sociétés de Logement Social est d’assurer le droit au logement décent pour
des personnes en précarité sociale. Ceci dit, un projet mixte, ou il y a diversité entre des personnes à
faible revenus et d’autres, est tout à fait possible et réalisable, à condition bien sur que les flux d’argent
correspondent aux normes et critères en vigueur. >>
(Rosenoer Alain, interview samenhuizen, 2009 - B)
Het zou interessant zijn om gemengde projecten op te zetten met bewoners uit verschillende
inkomenscategorieën, of zelfs met een deel bewoners die buiten de inkomensgrenzen vallen, met een
mengeling van huur- en koopwoningen.

Een samenwerking kan behalve met een regionale Sociale Woningbouw Maatschappij ook bedacht
worden met elke andere instantie die zich kan bezig houden met sociale woningbouw, verkoop en/of
verhuur, zoals een intercommunale, OCMW, autonoom gemeentelijk bedrijf, e.d.m ….
‘Woonzorg’, meer bepaald ‘wonen van ouderen’ en nog meer bepaald ‘kangoeroe wonen’ en
‘woongroepen’ spelen de rol van speerpunt in deze. Het is begrijpelijk dat hier de eerste stappen gedaan
worden naar het creëren van een wettelijk kader en naar ondersteuning.
Het wachten is op een eerste concrete realisatie van dergelijke samenwerking. Een pilootproject zou erg
welkom zijn.

4.5.4.e. Huidig gebrek aan financiële middelen …
Doorgaans zijn de financiële middelen van sociale woningbouwmaatschappijen, intercommunales en
andere regionale en lokale structuren op dit moment nogal gering. Daardoor worden zij sterker bepaald
door de noodwendigheden van de markt en is hun huidig aanbod doorgaans beperkt, tenzij zij in
samenwerkingsverband kunnen werken met een andere partner.
<<Par ailleurs, le surinvestissement des pouvoirs publics dans les années 60-70 dans le domaine du
logement social ont créé une dette dans le Secteur. >>
<< Il ne faut, en conséquence, pas perdre de vue la dure réalité du secteur : le parc locatif social
wallon doit non seulement continuer à être rénové pour garantir le droit au logement décent, mais aussi
être développé pour satisfaire au besoin croissant des demandes en logements sociaux. >>
(Rosenoer Alain, 2009 - B)
Nochtans houdt dit gebrek aan middelen ook kansen in, mede hierdoor wordt namelijk de opening
bevorderd naar samenwerking met andere diensten en instanties, met de privé sector en met de
bewoners.

4.5.4.f. Evolutie
Sociale woningbouw volgt de nieuwe trends met meer vertraging dan de privé sector. Ook daar leeft wel
interesse en zijn visionaire mensen aan het zoeken naar oplossingen, maar deze structuren kunnen
minder snel inspelen op de behoeften van de bevolking door hun interne organisatievorm en een hele
reeks verplichtingen en reglementeringen.
Anderzijds hebben zij op privé ontwikkelaars voor dat zij meer gericht zijn op aanbieden van
woonomgeving voor groepen mensen en voor hele buurten, waarbij het aspect van
gemeenschappelijkheid (in evenwicht met privacy) meteen kan worden ingebouwd en minder moet
afgedwongen worden door urbanistische voorschriften. Zij hebben vaak ook ervaring met de
begeleiding en ondersteuning van de bewonersgroep.

4.5.5. Betrekken van bescheiden inkomenscategorieën
Net zoals degelijk onderwijs, een veilige omgeving of goede gezondheidszorg mag een weldoende
manier van wonen niet enkel voorbehouden blijven voor meer kapitaalkrachtige personen en families.
De meerderheid van de projecten wenst voor hun groep een diversiteit in de inkomenscategorieën, maar
dit is verschrikkelijk moeilijk te bereiken.
Zeker op een moment dat het realiseren van een woongemeenschap op zich nog erg moeilijk is, blijft de
inkomensdiversiteit meestal een vrome wens. Maar zodra het concept zichzelf heeft bewezen en
algemeen ingang vindt, zodra bvb. sociale woningbouw mee stapt in deze evolutie, zullen
woongemeenschappen ook mogelijk worden voor mensen met een minder dan gemiddeld inkomen.

<< When cohousing first started in this country it was just as hard to build market rate housing as it is
now to build low cost homes. Those living in cohousing did not get there easily -- at least not those
who started the communities.
Groups were unable to get construction loans. No developers were interested in working with them.
People didn't want to sell them land because they thought the group would fall apart and they wouldn't
get their money. >> (Villines Sharon, Cohousing-L mailing list, 2009, cohousing-l@cohousing.org)
In de het buitenland worden de eerste gemeenschappelijk woonprojecten meestal gerealiseerd door
mensen met gemiddelde inkomens, na deze pioniers volgt een fase waarin projecten met meer
betaalbare woonsten mogelijk worden.
<< Of the 34 units at Wild Sage (Cohousing), 21 are sold at market rates, 9 are permanently affordable,
and 4 are for Habitat for Humanity. (Habitat is a nonprofit Christian housing group. Using volunteer
labor, donations and sweat equity from its homeowners, they build and rehabilitate houses. Habitat then
sells these homes at no profit and finances them with affordable, no-interest loans). >>
(Wann David, 2005 - USA)
Maar ook dan blijft het moeilijk om dit te bekomen, en vrijwel onmogelijk zonder overheidssteun.
<< We find nonprofit developers excited about cohousing as a model for creating greater social support
in affordable housing developments, and we see many groups finding creative ways to establish greater
affordability in cohousing. At the same time, affordability remains one of the greatest struggles that
cohousing groups grapple with today. >> (Brad Gunkel, 2008 - USA)
Hoewel dit niet eenvoudig te realiseren valt, bestaan er toch wel verschillende wegen om mensen met
bescheiden inkomen te betrekken bij projecten van gemeenschappelijk wonen.

4.5.4.a. Type van juridische structuur
Sommige structuren lenen zich beter tot het betrekken van mensen met eerder lage inkomens of tot het
integreren in eenzelfde project van mensen met een verschillende mate van financiële inbreng.
We, LILAC, are planning to use an innovative new tenure model Mutual Home Ownership Society. Rather than
people buying a house, they pay approx 35% of their income to buy equity shares in the Society, which owns the
cohousing development. We've costed how this will work, and the minimum household income needed is approx
US$ 26,000. We want a diverse cohousing community - not just rich people - so this model is the system we are
going to use. (LILAC, via cohousing-L mailing group)

4.5.5. b. Creatief lenen
Als het knelpunt zich bevindt op het vlak van tekort aan beschikbaar kapitaal kunnen de verschillende
formules van leningen en kredietverlening enige verlichting brengen.
Zie daarvoor : 4.5.2. voorfinanciering)

4.5.5.c. Zelfbouw
Eén van de mogelijkheden om de kostprijs van bouw of verbouwing te drukken is door bewoners de
kans te geven zelf mee te helpen bij de bouw van het project, bijvoorbeeld bij afbraakwerk, het
klaarmaken van de site, de afwerking binnenin, de inrichting van de buitenruimte,… Samen werken kan
bij een project gemeenschappelijk wonen wel vlotter tot stand komen door de coöperatie die reeds in de
vorige fasen tot stand gekomen is.

Naast een financiële meerwaarde biedt zelfbouw ook een grotere betrokkenheid en responsabilisering
van bewoners, en bij collectieve projecten schept het een sterke band tussen de deelnemers. Dit kan in
meerdere of mindere mate gebeuren, naargelang de vaardigheden, kennis, beschikbare tijd en wensen
van de bewoners. Het geheel moet uiteraard gesuperviseerd door bekwame professionals om redenen
van veiligheid en kwaliteit.
Een traditie
In vroegere jaren werd ook bij ons een huis gebouwd door een paar beroepsmensen bijgestaan door de
hele familie of zelfs het halve dorp. Dit is nog steeds het geval in vele ontwikkelingslanden. En ook in
sommige streken van ontwikkelde landen kennen we nog de ‘barn raising’, waar tientallen familieleden
en buren mee bouwen aan een woonst of een nieuwe schuur.
Er bestaan projecten van collectief bouwen die bijna uitsluitend op zelfbouw functioneren, doorgaans in
ontwikkelingslanden of gedefavoriseerde wijken. (bvb. Habitat for Humanity).
Maar ook als je bewoners de kans laat om zelf de handen uit de mouwen te steken bij afbraakwerk,
bouwrijp maken van de site, bouw van een loods of bijgebouw, binnenafwerking, ‘landscaping van de
buitenruimte, e.d.m. kom je al een heel eind en dit geeft de opening naar minder kapitaalkrachtige
deelnemers. Sommige groepen zetten bijvoorbeeld een systeem op waarbij zij afspreken dat alle
bewoners zich een bepaald aantal uren per maand gratis moeten inzetten voor de (fysieke) realisatie van
hun woonwens. Daarbij kan een manier van beloning worden bedacht voor diegenen die meer presteren
dan wat minimum gevraagd wordt van de groep. (‘sweat equity’)
Earthships en strobalenbouw
Sommige technieken lenen zich beter tot zelfbouw dan andere. Bouwmethodes die gemakkelijk kunnen
worden aangeleerd of onder beperkte begeleiding worden uitgevoerd, ook technieken die goedkope
materialen benutten of die met recyclagemateriaal werken zijn voor sommige groepen erg aantrekkelijk.
Het bouwen met strobalen en leemstuc raakt stilaan iets meer ingeburgerd. Na het laten bouwen van een
houtskeletstructuur kunnen toekomstige bewoners vrij gemakkelijk zelf de handen uit de mouwen
steken voor het plaatsen van de strobalen en de afwerking met leemstuc. Hoewel de klassieke aannemers
meestal niet zo bekend zijn met deze vorm van bouwen zijn er toch al talloze huizen volgens deze
methode van bio-ecologisch gebouwd in België.
Een ander verhaal voor earthships.
<< Een Earthship is een duurzaam en ecologisch verantwoord huis, dat geheel onafhankelijk in alle
behoeften van zijn bewoners kan voorzien. Het concept van het Earthship is gebaseerd op drie ideeën:
- autonomie van de bewoners
- het toepassen van duurzame technologie
- hergebruik van afgedankte producten
Autonomie wordt bereikt doordat de Earthships niet op het electriciteitsnet, de waterleiding of het
riolenstelsel zijn aangesloten. Door gebruik te maken van zonnecellen en windturbines en door het
opvangen van regenwater, is het Earthship zelf een duurzaam product dat het milieu niet belast. Door
bij de bouw afgedankte materialen te gebruiken - met name autobanden, aluminiumblikjes en afvalhout
- bevordert het Earthship het recycleren van industrieel afval. >>
(http://www.earthshipbelgium.be/ebs_wat.html)
Earthships zijn erg goedkoop en tamelijk eenvoudig zelf te construeren. Helaas zijn ze nog zo onbekend
dat het vrijwel onmogelijk is om er een stedenbouwkundige vergunning voor te krijgen.
Enkel ten gunste van eerste generatie bewoners
Zelfbouw houdt ook een dilemma in : de eerste eigenaar betaalt minder dank zij zijn eigen inzet maar
voor de volgende bewoner wordt de woning veel duurder. De sociale mix die in een project wordt
betracht is daardoor niet blijvend, tenzij de eigendoms- of gebruiksstructuur daar rekening mee houdt.

Maar bij bvb. huurprojecten is de motivatie om een woning te verbeteren dan weer niet zo evident als er
geen financiële tegemoetkoming tegenover staat.
Men moet verder op nog een paar dingen letten.
De taken die door onervaren en vaak druk bezette mensen kunnen uitgevoerd worden, zijn vaak beperkt.
De mogelijkheden en beschikbare tijd en energie moeten vooraf realistisch worden ingeschat. Zelfbouw
kan ook wegen op de nodige tijd voor sociale activiteiten.
Zelfbouw vraagt een extra verzekering.
Het is beter geen bewoners in te schakelen bij werken die een invloed hebben op het verdere
tijdsverloop van de constructie. Als het project vertraging oploopt, zal de hulp immers leiden tot extra
kosten in plaats van de bedoelde besparingen.
Voor de wet mag je voor eenvoudige werken aan je eigen woning familie tot de tweede graad
inschakelen. Niet verwanten zullen enkel mogen meewerken aan de bouw en afwerking van de
gemeenschappelijke delen. Mensen met een vervangingsinkomen moeten zich goed informeren over wat
mag en wat niet. Gemeenschapsdienst wordt erg moeilijk gemaakt, niet alleen in de bouwfase maar ook
bij bewoning.
Zelfbouw wordt in zekere mate ontmoedigd en lijkt bijna benaderd te worden als ‘broodroof’ van
professionals. Momenteel worden personen op een werf die geen directe familie zijn van de bouwer
automatisch beschouwd als zwartwerkers. Regelgeving die zelfbouw mogelijk maakt en niet bestraft
zou erg welkom zijn.

4.5.5.d. Wijzigen van ruimte gebruik
De kostprijs kan gedrukt worden door gewoon kleinere woonsten te ontwerpen. In projecten met
uitgebreide gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen kan dit verder gaan dan bij klassieke
woonsten zonder aan de woonkwaliteit te raken.
Sommige projecten moesten dit doen tijdens het verloop van de ontwikkelingsfase omdat oplopende
kosten de wens om bescheiden inkomens te betrekken in het gedrang bracht.
Ook ziijn er voorbeelden wazrbij een groot ontworpen woonst wordt opgedeeld in twee kleinere en dus
goedkopere woningen, of waar gemeenschappelijke ruimte opgeofferd werd aan een extra woonst.
Al deze ingrepen hebben uiteraard hun grenzen.
<< However, despite aiming toward affordable housing prices in the $70,000 to $100,000 per unit
range, escalating costs - reportedly due to construction costs increases - brought the range of unit
prices to $80,000 to $130,000 at completion (…).
This presented a challenge for some prospective residents. However as referred by them, creative
strategies were sought to solve the problem. Dividing a large unit into two separate flats owned in
association by two individuals allowed the community to offer these units at an affordable price each approximately $60,000 - and retain the less affluent members. >>
(Torres-Antonini Maruja, 2001 - USA)

4.5.5.e. Verschillende mate van afwerking
Gewone kostenverlagende maatregelen bestaan er in een eenvoudige afwerking te voorzien,
‘appelsienenkisten meubeltjes’ en ‘rieten tapijten’ voor gemeenschapshuizen, goedkopere
bouwmaterialen voor koop- of bouwprojecten. Elke bewoner kan op deze manier zijn afwerking wat
afstemmen op zijn persoonlijk budget. Gezamenlijke uitgaven vragen om afweging van
gemeenschappelijke wensen (bvb. ecologische opties, geluidsisolatie, …) tegenover inspanningen om
meer bescheiden inkomens te includeren.

<< … Dividing the cost of units into ‘core’ and ‘extras’ was a good process and may be useful for other
groups. The ‘core’ cost was the cost of the shell and the ‘extras’ were everything on top of this
including lighting, doors, built-in cupboards, double-glazing, etc. This allowed for varying financial
circumstances of individuals – gold taps for the wealthy or from a boot sale for those on a tight budget
>> (Field Martin, 2004 - UK)

4.5.5.f. Gemengd project huren / kopen
De bewoners van een project in eigendom kunnen vanuit eigen middelen van de leden putten om een
aantal woonsten voor te behouden als huurhuizen. Daarmee vergroten zij de sociale diversiteit in hun
groep en zorgen naast een return uit hun investering voor een continue instroom van gelden voor het
onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke delen.
Meestal blijft dit een vrome wens door het ontbreken van middelen en door dat de groep te weinig
garanties kan voorleggen voor extra leningen die hiervoor nodig zijn. In het buitenlanden kan de
overgrote meerderheid van gemengde projecten enkel bestaan mits externe financiële inbreng.
<< Puur financieel bekeken is het perfect mogelijk ook minder begoeden te betrekken (…) Het is
mogelijk een aantal woningen of appartementen te voorzien die verhuurd worden, maar iemand moet
deze betalen. Dat kan gebeuren door andere bewoners die dat aankunnen of door externen eventueel.
(…) Er zijn vaak goede ideeën om minder vermogenden te betrekken, maar als het zover komt is dat
meestal het eerste wat sneuvelt omdat er te weinig geld voor is. >> (Debyser Jo, interview
Samenhuizen, 2009)
Er kunnen dus externe middelen worden aangesproken, zoals het fonds voor inclusief wonen, steun
vanuit een sociale woningbouwmaatschappij, OCMW of andere partners. Een sociale
woningbouwmaatschappij dient dan wel in te zetten op gemengde projecten.
Voor de leefgemeenschap ‘La Poudrière’ in Brussel is er bijvoorbeeld een inbreng door het Brusselse
OCMW, vermits het een project betreft dat ten goede komt aan de doelgroep van minderbedeelden en
behoeftigen.

La Poudrière (Brussel - B)
type : leefgemeenschap
aantal : 30 bewoners (100-tal in alle vestigingen)
juridisch : vzw
start : 1958
groep : divers, minderbedeelden
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : eetzaal, ateliers
privé : eigen kamer of appartementje
Deze utopische woonwerkgemeenschap ontstond
uit een christelijk initiatief van daklozenwerking.
Er is een 2ehandswinkel, een kledingsmagazijn
En een verhuisdienst. Er kwamen vestigingen
buiten Brussel met boerderij en boomgaarden.
http://www.lapoudriere.be

<< In the US, recent local experiments have broadened access to cohousing. Strategies for opening cohousing to working-class people include government subsidies, sweat-equity, and internally generated
loans. In Boulder, a cohousing development was built using multiple resources: Habitat for Humanity

built four homes, 9 were financed by the city’s affordable housing program, and 21 are market-rate.
(Orleans, 2004). Common Ground, in Aspen, Colorado, is exclusively comprised of permanently
affordable units and was built on land provided for free by the city and with construction costs
subsidized by the county. (Bader, 1998) The inclusion of rental housing along with owner-occupied
units has also emerged as a strategy for incorporating people who cannot afford a home down payment
into co-housing communities. (Ferrnate-Roseberry, 2002) Bank lending rules are a major obstacle to
combining rental and owner-occupied units, but could be overcome through government subsidies and
alternative financing sources. (Wann, 2006)
These initiatives demonstrate the possibilities for incorporating co-housing into non-profit, community
development, and even public housing programs. Currently, single family homeownership is promoted
by federal government programs administered by local housing authorities, non-profit local community
development organizations, and national organizations.
Cohousing experiments could be encouraged by these institutions through public programs and public
subsidies, rather than being available only to those who have the money to make the substantial private
investments necessary to create cohousing projects. >> (Brenner Johanna, 2007 - USA) >>

4.5. 5.g. Samenwerking met Sociale Woningbouw
Een ingrijpende wijze om mensen met bescheiden inkomens te betrekken is natuurlijk een
samenwerkingsvorm op te zetten (convenant, pps, …) met een structuur die deze opdracht heeft vanuit
haar missie. (zie hierover 4.5.4.c.)
Initiatiefnemers voor gemeenschappelijk wonen zouden een stap verder kunnen gaan en zelf een
structuur oprichten die voldoet aan de eisen van sociale woningbouw. Dit vereist een heel gedegen
kennis en ervaring en een massa administratie, zover zijn we nu zeker nog niet, maar er is al interesse.
<< External strategies to lower housing costs (…)
Partnering with a nonprofit housing developer: Elderspirit, in Abingdon, VA, pioneered a mixedrental/homeowner cohousing model to provide more affordability. Burning soul/founder Dene Peterson,
an experienced nonprofit manager, created a nonprofit community housing development organization
(CHDO), a special entity that is eligible for special federal, state and private lending grants and lowinterest loans. (Creating a CHDO is not for amateurs – partner with an experienced one in your area if
you can.) Elderspirit has 16 subsidized rental apartments and 13 homeowner units. >>
(Morris Betsy, 2007 - USA)
<< Co-housing (...) may in part be a response to the credit crisis but, for the first time in years, it's
grabbing people and we are getting a lot of enquiries.
Also the housing associations are now getting involved, and appear prepared to put in some desperately
required finance. (…) the large Hanover Housing Group has been in discussions with a number of cohousing organisations around the country. Synergy Housing, a small association in the south-west, is
funding the expansion of the Threshold Centre near Gillingham, in Dorset. There the existing cohousing project of seven units will be doubled through the conversion of a barn. It will be a mixed site
offering some affordable housing, allowing residents to rent. >> (Berger Sarah, 2009 - UK)

4.6. Overheidsteun
Woongemeenschappen zijn opgericht door burgers die ondernemend zijn en vernieuwing inbrengen.
Deze mensen reageren eerder voorzichtig op het idee van subsidiering. Velen neigen ertoe om liever op
eigen kracht en op eigen verantwoordelijkheid te groeien, en slechts in grote nood hulp van buitenaf te
gaan zoeken. Zij weten ook dat subsidiering een reglementering met zich meebrengt, restricties, en vaak
ook nog eens een stapel papierwerk.

En dat is de evenwichtsoefening tussen de beperkingen en moeilijkheden van een niet gereglementeerde
materie en het keurslijf van zodra deze reglementering er wel is. Er zou hoe dan ook een
experimenteerruimte nodig zijn en een flexibiliteit tussen te kiezen modellen, wel of niet gesubsidieerd.
(Samenhuizen studiedag – World café, 2009)
Projecten gemeenschappelijk wonen vertegenwoordigen een maatschappelijke meerwaarde, en dit
wordt al vanuit de overheid op diverse niveaus erkend. Daarom verdienen zij best een aanmoediging.
In geval van een bouwproject zijn er naast de gewone kosten van de bouw of verbouwing nog extra
kosten. De projecten gemeenschappelijk wonen in zelfontwikkeling zien hun besparingen op de
winstmarge van een bouwpromotor verminderen (of verdwijnen of erger) door een aantal extra kosten
eigen aan hun huidige situatie.

4.6.1. Extra kosten bij collectieve bouwprojecten
- De voorfinanciering valt meestal ten laste van de startende groep ten gevolge van de onbekendheid
van dergelijke projecten bij banken.
- De opstart van een project door een groep noodzaakt een zekere ondersteuning en begeleiding van het
groepsproces. De zorg hiervoor vraagt ook om een gedeelte externe groepsbegeleiding door
bekwame coaches, die niet alleen vertrouwd zijn met het functioneren van groepen maar ook met
bouwen en wonen.
- Pilootprojecten leren nog met vallen en opstaan en zij maken onvermijdelijk fouten met soms
financiële gevolgen door vertragingen of kosten.
- Hoewel de woonsten kleiner kunnen blijven is er wel enige meerkost in het bouwen en inrichten van
de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, die een uitstraling kunnen hebben naar de buurt.
- Sommige projecten doen inspanningen om een aantal gezinnen te kunnen betrekken uit bescheiden
inkomenscategorieën ten behoeve van de diversiteit in de bewonersgroep.
- De inspanningen vereist om overheden en administraties op diverse niveaus te informeren en te
overtuigen kosten niet alleen moeite en tijd maar soms ook geld, door extra uit te voeren studie of
aan te leveren documentatiemateriaal, en door extra vertragingen.
. Op juridisch en financieel vlak, maar ook architecturaal moet op dit moment nog heel wat uitgezocht
en ‘uitgevonden’ worden. Daarom betalen projecten soms de leertijd van professionelen die deze
laatsten moeten steken in studie en opzoekingswerk, het opstellen van statuten, convenanten,
contracten, in kostenvergelijkingen, uitzoeken van fiscale gevolgen, enz…
. Het vinden van een geschikt terrein of gebouw is erg moeilijk. Projecten gemeenschappelijk wonen
zien zich soms genoodzaakt terug te vallen op sites met meer kosten voor het bouwrijp maken, of
op te verbouwen sites, terwijl nieuwbouw goedkoper is.

4.6.2. Financiële steun door de overheid
4.6.2.a. Voorbeelden uit het buitenland
In Denemarken, de bakermat van cohousing, was er tussen 1981 en 2000 een wetgeving, oorspronkelijk
ingevoerd om de bouwsector te stimuleren. Deze wet zegde goedkope leningen toe aan bewoners in
coöperatieve projecten gemeenschappelijk wonen van minstens 8 woonsten, met een maximum
vloeroppervlak van 95 m². De waardevermeerdering van de woonsten werd aan de index verankerd
i.p.v. aan de marktschommelingen. Deze overheidsmaatregel heeft de grote ‘booming’ mogelijk
gemaakt van cohousing in dat land.
<< Denmark (…) In 1981, the Ministry of Housing enacted new legislation making it easier and less
expensive to finance cohousing. The new law was intended to boost the sagging building industry (…)

By providing government-sponsored, index-linked loans for new construction to any group establishing
a housing cooperative of at least eight units, the law decreased the initial investment and monthly
mortgage payments. To qualify for a loan, a cooperative must limit construction costs per square meter,
and the average unit size must be no more than (…) 95 m². As members of an cooperative, residents
receive the tax advantages of ownership, but their equity in the development is limited by the
government, increasing according to the rate of inflation rather than speculative market rates. >>
(Mc Camant, Kathryn en Durrett, Charles, 1994 - ove DK)
<< newly built cooperative housing was the most subsidised type of housing in Denmark for a number
of years. The subsidies were phased out in the period from 2000 to 2004 and no longer exist. >>
(Kristensen Hans, 2007 - DK)
In Nederland zijn de centraal wonen projecten uit de grond geschoten met hulp van de
woningcorporaties die in een eerste tijd gesubsidieerd werden met overheidsgelden, nu zijn zij
autonoom, maar genieten van goedkope leningen van de overheid met staatswaarborg.
In de Verenigde Staten kunnen voor het realiseren van betaalbaar wonen binnen woongemeenschappen
verschillende formules worden toegepast.
Common Ground, in Aspen, Colorado, is exclusively comprised of permanently affordable units and
was built on land provided for free by the city and with construction costs subsidized by the county.
(Bader, 1998)
<< There are many ways that developments are made affordable :
Equity programs contribute equity to a development. This reduces the need for debt, which in turn
reduces the need for rental income. Interest Subsidies, or Below Market Interest Rates ("beamers")
reduce the interest on debt, reducing the required rental income. Rental Subsidies help occupants pay
rent every month. >> (A.R.C.H., 2003, - USA)
Er zijn in de USA wooncoöperatieven (‘Limited Equity Housing Cooperative’ LEC), gesubsidieerd
vanuit overheidsfondsen onder de vorm van financiële steun voor ontwikkeling en organisatie,
goedkope leningen, rentesubsidies en diverse andere steunmaatregelen. Het zwaartepunt van de
overheidssteun zit in de goedkope leningen met overheidswaarborg.
<< Limited equity arrangements allow eligible buyers to purchase homes at very favorable prices with
low down payments. Limited equity means when the property is resold, all or some of the equity returns
to the fund that subsidized its purchase, sometimes revolving to subsidize the next eligible buyer of the
same home. Berkeley Cohousing's 14 units were renovated at market rate with costs kept as low as
possible. Half the residents were first-time homebuyers. To avoid a condo-conversion fee required by
the city, members agreed to cap future appreciation for 30 years to remain affordable to people with
similar incomes. Five homes have sold over the last 12 years, for roughly 33% to almost 50% percent
below market rate for units of a similar size. >> (Morris Betsy, 2007 - USA)

4.6.2.b. Steunmaatregelen voor andere aspecten dan gemeenschappelijkheid
Woongemeenschappen kunnen een ondersteuning bekomen voor andere aspecten dan deze van de
gemeenschappelijkheid zelf.
Dat kan gaan over financiële steunmaatregelen voor restauratie van een als monument erkende site. Hier
vernoemen we het voorbeeld van de Haringrokerij in Antwerpen.
Voor minder vermogenden bestaan er nu reeds sociale leningen voor bouw en verbouwing.
Huursubsidies kunnen worden toegekend aan mensen met een laag inkomen die verhuizen van een

slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning, of aan mensen die verhuizen van een
private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor.
<< Op een zestal plaatsen lopen experimenten met huursubsidie, wat in ons land toch ook al jarenlang
wordt bepleit ... >> (De Keyser Gerd, interview samenhuizen, 2009)
Verder is er een sociaal inclusiefonds (beheerd door CERA) dat het ontwikkelen van huurwoningen
voor maatschappelijk kwetsbaren ondersteunt.
Ook voor ecologische inspanningen bestaan er diverse premies en steunmaatregelen.
Daar waar een bijzonder project wordt ondernomen, moet met de bevoegde instanties worden
overeengekomen welke impuls door hen kan worden gegeven. We denken bijvoorbeeld aan het
herstellen en heropstarten van de watermolen van Rotselaar,

De Molen van Rotselaar (Rotselaar - B)
type : Centraal Wonen
gebouw : verbouwing
aantal : 12 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 1991
groep : gemengd
gemeenschappelijk :
binnenkoer, tuin, moestuin,
privé : autonome woonsten
Verbouwd watermolencomplex aan de Dijle.
De watermolen werd opnieuw in bedrijf gesteld en
levert nu groene stroom ((ecopower)
www.molenvanrotselaar.be

<< The River Lune could provide Halton with more than a third of its electricity needs under a new
scheme. Lancaster Cohousing, in partnership with Local and Effective Sustainable Solutions (LESS)
and Halton Community Association (HCA), has won a £500,000 grant to develop a community owned
hydro-electric scheme at Halton Gorge. (…) Jon Sear, Lancaster Cohousing project manager said: "It's
fantastic the Government has recognised that we are planning something really special.” >>
(bericht in de Lancaster Guardian van 11 February 2010)

4.6.2.c. Aanbieden van terreinen of gebouwen
Een gemeente of een andere overheidsinstantie kan een terrein of site voordelig ter beschikking stellen
van een initiatiefgroep. Dat kan gebeuren door het terrein in erfpacht te geven of door het goedkoop te
verkopen of zelfs te schenken onder bepaalde condities.
De gewestelijke overheid zou de derving voor de gemeentes dan kunnen compenseren door hen
middelen uit een impulsfonds te storten, een fonds dat dan dient om sites te reserveren
voorgemeenschappelijk wonen. (voor een mogelijk scenario zie kader hieronder)
<< KNELPUNT 1 : EEN BOUWGROND VINDEN :
We hebben grond nodig zonder bouwvoorschriften, zonder vooraf bepaalde bouwlijnen of
verkavelingen. Dit is alleen te vinden in nog onaangeroerde bouwzones en zones voor sociale
woningbouw. De gronden zijn niet beschikbaar. 65 % is in handen van de overheid; OCMW’s,
gemeenten, bouwmaatschappijen, enz…, alles samen 300.000 onbebouwde percelen.

De bestaande woonuitbreidingsgebieden (soc woningbouw) : 5.000 ha = 85.000 percelen aan 15
woningen per ha. Bouwmaatschappijen beschikken nu reeds over 1459 ha van deze
woonuitbreidingsgebieden, maar hebben te weinig financiële middelen om deze aan te spreken . (…).
OPLOSSING OP LANGE TERMIJN : Inbreiding, een zaak voor de gemeenten.
Het verwerven van ’binnengebieden” is nog te weinig gebeurd door de gemeenten die veel te passief
zijn in deze materie. Vooral de onteigeningen schrikken hen af. Eén grote eigenaar is zelden te vinden,
meestal zijn het verschillende eigenaars die over bouwgronden beschikken in een binnengebied en als er
één niet wil verkopen blijft de grond onaangeroerd. Op deze wijze kan inbreiding niet van de grond
komen. Inbreiding is nochtans de enige goede ruimtelijke oplossing op lange termijn voor de
“gezinsverdunning” en de veroudering..
OPLOSSING OP KORTE TERMIJN : Woonuitbreidingsgebieden: een oplossing (…) voor cohousing.
De gebieden zijn nu (…) exclusief ter beschikking van sociale bouwmaatschappijen. We kunnen eisen
om een deel van deze gebieden te reserveren voor groepswoningbouw door een sociaal gerichte VZW
(dus geen privé promotoren)
Voorwaarden die we kunnen stellen om deze gronden aan te snijden voor woongemeenschappen :
Urbanistische voorwaarden :
- Bouwvoorschriften: open te laten aan de voorwaarden van de gemeente en het bouwprogramma
- Minimum netto-woondichtheid: 15 woningen per ha, 2 ha geeft 30 woningen en een extra ha voor
groenvoorziening geeft 10 woningen per ha als een minimum bruto woondichtheid.
- Lage energiegebouwen ; oriëntatie naar de zon
Bijkomende vereisten :
- Inspraak van de omgevende bewoners
- De grond komt in het beheer van de woongemeenschap, inclusief het openbaar domein
Juridische structuur :
Een VZW koopt of verwerft de bouwgrond. Om te vermijden dat bouwpromotoren bouwgrond zouden
verwerven met een nep-VZW en op plan hun versie van cohousing verkopen, worden volgende
voorwaarden gesteld :
- De VZW is samengesteld uit de kandidaat-bouwers (die effectief ook financieel participeren)
- Het is de VZW die de bouwgrond koopt of verwerft, ideaal zou zijn via erfpacht voor 99 jaar.
- De financiële middelen van het startkapitaal komt van ten minste 5 kandidaten. Deze 5 kandidaten
hebben nog geen eigen huis en geen bouwgrond in eigendom (indien ze reeds en huis hebben
dienen ze deze te verkopen om te kunnen participeren in deze cohousing). >>
(Vanderstadt Hugo, interview 2009 - B)

4.6.2.d. Andere mogelijke financiële ondersteuning
Verder zou financiële ondersteuning van initiatieven de vorm kunnen aannemen van een toelage, van
leningsfaciliteiten, van belastingvoordeel, … (zie 5.5.2.). De technische aspecten en de voorwaarden
dienen uitgewerkt te worden door daartoe bevoegden.
<< To make cohousing more affordable, (…) (nine) projects have received subsidies for a percentage of
their homes from local city or state government as part of an “Affordable Housing” program >>
(Paiss Abraham, 2008)
Er was in 2006 een voorstel van ‘Groen!’ om een Fonds voor Gemeenschappelijke Woonprojecten te
creëren dat leningen zou toekennen aan initiatiefgroepen. De voorwaarden daarvoor waren :
a. een project tussen 8 en 36 individuele wooneenheden
b. maximum oppervlakte van privéwoonst 105 m²
c. minstens 20% van de woningen voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning;
d. minstens 1 gemeenschappelijk gebruikte ruimte
Met dit voorstel werd er in de eerste plaats gemikt op de middenklasse, die deze extra steun misschien
niet eens nodig heeft (…), het is misschien weer geld geven aan degenen die het al hebben, maar op
politiek vlak is het belangrijk te beseffen dat daar doorbraakmogelijkheden liggen. De middenklasse

impliceert een groot draagvlak. Het voorstel impliceerde wel dat een project een bepaald percentage
woningen moest voorzien voor mensen met minder financiële draagkracht
(Dua Vera, interview samenhuizen, 2009).
Er kunnen financiële tussenkomsten en leningen worden voorzien, op voorwaarde dat een bepaald
percentage van woonsten worden gereserveerd voor bewoners met bescheiden inkomen. Ook kan aan
bewoners met een laag inkomen binnen een gemengd project gemeenschappelijk wonen een
huursubsidie worden toegekend.
Men kan denken aan een financiële ondersteuning vanuit een gemeente voor een gemeenschappelijke
voorziening, die niet alleen dient voor de bewoners van de woongemeenschap, maar die ook ten goede
komt aan de rest van de omwonenden. Een wasserette of een naschoole kinderopvang, een speeltuin of
een groenzone, het is aan de woongemeenschap zelf om te kiezen in welke mate zij dit willen reserveren
(en bekostigen) voor eigen bewoners en bezoekers, of ook voor de andere manden in de wijk. Vanuit
één enkele woongemeenschap is een cultureel centrum ontwikkeld (Cité Bénédi)

Cité Bénédi (Wavre - B)
type : centraal wonen
aantal : 9 woonsten
juridisch : coöperatieve
start : 1981
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : buitenruimtes,
meditatieruimte, overdekt zwembad,
cultureel centrum met polyvalente zaal
privé : autonome woningen
Deze gemeenschap ontstond vanuit de
wens naar integrale menselijke ontplooiing
door culturele en spirituele activiteiten.
www.columban.be/projet.php

4. 6.3. Begeleiding vanuit de lokale overheid
Er zijn eerste en vooral de bestaande kanalen waarlangs de overheid informatie en ondersteuning biedt
aan haar bevolking, het reguliere dienstbetoon via loketten en diensten. Vooral de gemeente heeft op dit
vlak een belangrijke rol te spelen.
Naast de gewone ondersteuning door gemeentelijke en andere diensten, zou een goed geïnformeerde
gecentraliseerd loket nuttig werk kunnen doen in het wegwijs maken van de burgers bij het ondernemen
van initiatieven en het voeren van projecten op het vlak van gemeenschappelijk wonen. Er is behoefte
aan een aanspreekpunt voor de projecten gemeenschappelijk wonen naar overheidsdiensten, te
vergelijken met het ondernemingsloket.
Er zou, zoals op sommige plaatsen in Nederland, door de gemeente een begeleider kunnen worden
beschikbaar gesteld (vormingswerker, projectbegeleider, …) om een startende groep vooruit te helpen.
Een vergaderlokaal en eventueel minimale infrastructuur voor de administratie kan worden aangeboden.
Er kunnen door lokale overheden impulsen worden gegeven voor gezinnen om zich te komen vestigen
op het grondgebied van een gemeente, om de stadsvlucht tegen te gaan of de ontvolking van sommige
rurale regio’s te keren. Een voorbeeld daarvan is de constructie waarbij huurwoningen worden

aangeboden door een gemeente. Een deel van de huurkosten kunnen later als een premie worden
teruggegeven bij aankoop van een bouwgrond of een woning in diezelfde gemeente.
<< (…) le logement Tremplin, saut vers la propriété » à travers l’exemple de logements de ce type créés
dans la commune de Perwez. Tout en permettant à de jeunes ménages d’accéder à un logement à loyer
modéré, la mise à disposition de ces logements locatifs par une commune vise à encourager les ménages
à s’installer plus tard sur le territoire communal grâce à un mécanisme de restitution d’une partie du
loyer en cas d’achat ou de construction d’un logement dans cette même commune. >>
(Claude Pilet et Emmanuel Jauquet, 2006 - B)
We vermelden hier ook de ondersteuning die steden kunnen bieden onder de vorm van een ‘Beurs voor
collectieve Vastgoedaankopen’ (zie 4.13.1.e.)
Ter inspiratie hieronder (in kader) nog een lijst aanbevelingen die door de Nederlandse Federatie
Gemeenschappelijk Wonen werden geformuleerd voor gemeentes.
<< Tien aandachtspunten voor gemeenten
1. Neem Gemeenschappelijk Wonen op in uw woonvisie. In gemeentes met een duidelijke doelstelling op
het gebied van gemeenschappelijk wonen (bijvoorbeeld Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Apeldoorn
komt deze woonvorm veel gemakkelijker van de grond).
2. Er liggen in de Wet maatschappelijke ondersteuning aanknopingspunten om projecten
Gemeenschappelijk Wonen van woonconsumenten te stimuleren.
3. Onderzoek of in de nabijheid van een woonservicezone een project Gemeenschappelijk Wonen
(eventueel de variant Gestippeld Wonen) gerealiseerd kan worden. Op deze manier kunnen voor mensen
met een zorgbehoefte de voordelen van twee woonvormen gecombineerd worden.
4. Projecten Gemeenschappelijk Wonen hoeven geen eilandjes in de wijk te zijn. Combinaties met
buurtvoorzieningen zijn planologisch en architectonisch heel goed denkbaar.
5. Zoek actief naar (betaalbare) locaties waar Gemeenschappelijk Wonen een meerwaarde kan
opleveren voor diversiteit en leefbaarheid.
6. Er zijn woonconsumenten die als groep via collectief particulier opdrachtgeverschap hun
gemeenschappelijke woonwens, al dan niet in de koopsfeer, willen realiseren. Contactadressen van
dergelijke groepen zijn vaak bekend bij de Federatie Gemeenschappelijk Wonen.
7. Oude gebouwen zijn vaak beeldbepalend, soms monumentaal en onderdeel van ons cultureel erfgoed.
Met passen en meten blijken het vaak ideale plekken voor Gemeenschappelijk Wonen.
8. Ook boerderijen rond dorpen lenen zich uitstekend voor nieuwe woonfuncties. Het kan bijdragen aan
het vitaliseren van het platteland.
9. Vergeet niet dat senioren met van oorsprong een andere nationaliteit en of cultuur vaak minder
individualistische woonwensen hebben dan autochtonen. Projecten Gemeenschappelijk Wonen voldoen
soms beter aan deze wensen.
10. Bewoners van woongemeenschappen hebben vaak veel zorg/verantwoordelijkheid voor hun directe
woonomgeving. Bewoners van woongemeenschappen zijn gewend gezamenlijke verantwoordelijkheid te
nemen en samen tot een besluit of voorstel te komen, rekening houdend met minderheidsbelangen. Dit
kan ook een positieve uitstraling op de buurt hebben. >>
(van Tricht Anneke, 2008 - NL)

4. 6.4. Andere overheidsniveaus en actoren
Andere actoren kunnen ondersteuning bieden of een samenwerking aangaan.
Behalve de gemeente kunnen verschillende andere overheidsniveaus en diverse actoren een rol spelen
bij het helpen opstarten en welslagen van projecten gemeenschappelijk wonen. We denken aan een
gemeentelijk OCMW, aan Intercommunales, lokale sociale woningbouwmaatschappijen, Vlabo, de
provincies, enz …

Hogere bestuurlijke niveaus, zoals federale en/of gewestelijke overheden zijn er om impulsen te bieden
aan de meer lokale niveaus en om deze laatste te helpen hun faciliterende rol te spelen t.a.v. projecten.
Voor de rol van de verschillende overheidsniveaus : zie Bijlage F3.
Voor de rol van overheidsniveaus m.b.t. gemeenschappelijk wonen : zie 4.13..

4.6.5. Premies, subsidies, fiscale voordelen
Er bestaan geen financiële ondersteuningsmaatregelen specifiek voor gemeenschappelijk wonen.
Premies voor ecologische opties, voor verbouwing en voor bouw kunnen natuurlijk ook benut worden
door een collectiviteit. Afhankelijk van de juridische structuur kunnen de afzonderlijke bewoners hier
een beroep op doen, of de juridische entiteit die het geheel beheert of een deel ervan.
Voor een gewoon gezin is de administratie hiervoor al niet eenvoudig, voor een groepsproject kan dit
nog wat moeilijker worden.
Voor de individuele premie-aanvragen of het beroep doen op belastingsvermindering e.d.m., moeten de
aanvragen gestaafd worden door individuele uitgaven. Het is dus een enorme klus om bvb. facturen
uiteen te rafelen voor bouw, verbouwing of aanpassing van een woonst of een complex van woningen.
<< Pour les primes, en habitat groupé, l’idée est de centraliser tout ce qui est panneaux solaires ou
centrales à cogénération, toutes les lois ne sont pas en faveur de ce genre de choses, aussi bien le
montant de la prime que dans les modalités d’obtention. >>
(Debuigne Benoit, inteview samenhuizen, 2009)

4.7. bouwen, verbouwen
Sommige woongemeenschappen zien zich geconfronteerd met een bouw of een verbouwing, hetgeen
zijn eigen hindernissen en moeilijkheden kent, afhankelijk van de complexiteit en de kenmerken van het
collectief proces.

4.7.1. samen ontwerpen
Samen ontwerpen is geen vanzelfsprekend proces. Eén van de gebruikte methoden is deze van de
‘Design Charrette’. Dat is een sterk gestructureerde werkwijze waarbij toekomstige bewoners met de
hulp van professionals komen tot een gezamenlijk ontwerp programma (programma van eisen door
middel van groepsdiscussies en werk in subgroepen over een lijst vante maken keuzes in een
welbepaalde volgorde en vanuit een welbepaalde insteek.
Dit vraagt de inbreng van architecten en specialisten die niet enkel bekwaam zijn in hun vakgebied maar
ook dergelijke meerdaagse sessies in goede banen kunnen leiden. Er kan ook een professionele
begeleider van het groepsproces worden ingehuurd.

4.7.2. samen bouwen
Opsplitsen van facturen
Een project met evenzoveel eigenaars als er woonsten zijn stuit op enkele praktische problemen.

Voor het afsluiten van individuele hypothecaire leningen (met het bijbehorende fiscale voordeel) , maar
ook om aanspraak te kunnen maken op het BTW tarief van 6% bij verbouwingen van oude woningen,
zijn er individuele facturen nodig voor elke eigenaar. Ook als je de werken gezamenlijk uitvoert en
gezamenlijk betaalt (volgens een gekozen verdeelsleutel) moet dus elke factuur worden opgesplitst.
Aannemers staan hiervan aanvankelijk te kijken en je moet hen goed uitleggen hoe de vork aan de steel
zit, hen je legale documenten voorleggen en voldoende garanties bieden, soms vragen zij dat de
aannemingscontracten niet enkel ondertekend worden door de bevoegde mandatarissen van de
vereniging maar door alle leden.
Weinig aannemers gaan het opsplitsen van de facturen zelf op zich nemen en ook de bank schuift dit van
zich af. Het is een enorme klus voor de groep om dit alles goed uit te rekenen, te checken of de
aannemers alles juist hebben overgenomen, de leden aan te sporen om op tijd te betalen, enz …
Juridische structuur
Als een groep mensen samen bouwt moeten zij gezamenlijk als bouwheer kunnen optreden. De meest
bruikbare formules hiervoor zijn een v.z.w., een vennootschap, een burgerlijke maatschap, elk met hun
voor- en nadelen. (zie 4.4. juridische structuur bij ontwikkeling)
Zelfbouw
Zelfbouw is een aspect dat bij sommige groepen als vanzelfsprekend aan bod komt. Het is
groepsbindend en vertegenwoordigt een mogelijkheid tot bezuiniging. Er kunnen dan romantische
beelden opkomen van de ‘barn raising’ die nu nog bestaat bij bvb. quakers en shakers in de Verenigde
Staten.
Maar dat spreekt allemaal niet vanzelf.
Bij collectief bouwen moet je er voor waken dat de professionele aannemers hun timing goed kunnen
aanhouden. Zelfbouw kan bij grote projecten met een strakke tijdslijn dus enkel toegepast worden op die
elementen die geen vertragend effect kunnen hebben. En dan spreken we over de fase voordat de
aannemers beginnen, de voorbereiding van het terrein in het geval dat daar ruim tijd voor is, in de
ontwerpfase is dat meestal het geval. En we spreken over de eindfase waar vanaf een bepaald punt
elementen kunnen worden afgesplitst nadat de aannemers van de werf zijn verdwijnen, meestal gaat dit
over de afwerkingsfase.
Voor een groep mensen die sterk op elkaar betrokken zijn en zich in sommige gevallen al een beetje
‘familie’ gaan voelen komt het idee om elkaar te helpen bij de zelfbouwfase.
Maar ook dit is niet evident. De wetgeving ter bestrijding van zwartwerk stelt dat enkel eerstegraads
familielid mogen meehelpen. Deze wet die misbruiken wil tegengaan verhindert burenhulp of
solidariteit van ‘uitgebreide familie’.

4.7.3. nutsvoorzieningen
Wie als groep gehoopt had op een collectief en dus rationeler gebruik van nutsvoorzieningen komt
voorlopig nog bedrogen uit. Er stellen zich problemen zowel bij aansluiting als bij gebruik (verbruik)
van diverse diensten en voorzieningen.
Riolering
Vele projecten hebben een ecologische betrachting en willen best meteen ook economiseren. Een eigen
waterzuiveringssysteem wordt goed betaalbaar voor een groep. In sommige agrarische zones is dit
verplicht, maar dat gaat over een minderheid.
Waar een rioleringsnet ligt is men in ons land verplicht daarop aan te sluiten. Deze aansluiting kan met
een gemeenschappelijke afvoer, maar in sommige woonzones moet je verplicht individueel aansluiten,

in dat geval is de kost helemaal niet meer te overzien. Wie zijn eigen afvalwater wil zuiveren moet dan
twee maal betalen.
<< Sur les impétrants, donc tout ce qui est gaz, électricité, eau, égouttage, on se rend compte qu’il y a
quand-même souvent des problèmes. Là où en fait il y aurait une idée de rationaliser, de mettre en
commun des contraintes s’y opposent.
Exemple : le terrain impose des contraintes au niveau de l’égouttage. Vous êtes en zone d’égouttage
individuelle alors qu’il y a un projet collectif, avec l’idée d’avoir un lagunage ou un autre système
d’épuration collectif, mais non, on vous impose le surcout d’un raccordement linéaire individuel. >>
(Debuigne Benoit, inteview samenhuizen, 2009)
Gas en Elektriciteit
Gemeenschapshuizen, woongroepen, centraal wonen of cohousing projecten bestaan niet voor de
Nutsmaatschappijen. Zij kennen individuele woonsten en raken in de war van collectieve aanvragen.
Aansluitingen worden geweigerd. Ondanks een aanvraag voor aanleg en aansluiting op een collectieve
basis worden niet aanvaard. Grotere projecten zien zich verplicht om vele honderden meters gasbuizen
te leggen met de technische complicaties en hogere risico’s en de hogere kostprijs die er mee gepaard
gaan, daar waar een ringleiding met minder dan een tiende van de lengte had kunnen volstaan.

La Grande Cense (Clabecq - B)
type : Cohousing
aantal : 22 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2010
groep : divers, multigenerationeel
gebouw : verbouwing en nieuwbouw
gemeenschappelijk : eetzaal en keuken,
kinderruimte, salon, hobby, gastenkamers,
tuin, parking, moestuin, boomgaard, …
privé : autonome woonsten
In een vierkantshoeve gaan 32
volwassenen en 20 kinderen wonen met
aandacht voor ecologische opties
www.lagrandecense.be

Elektrische energie kan door een project zelf worden opgewekt (door fotovoltaische cellen, windenergie
of warmtekrachtkoppeling), maar de faciliteiten voor aansluiting aan het net en eventuele
stroomteruggave gelden enkel voor 1 individu. De gemeenschap kan hier niet optreden als leverancier.
Water
Een collectieve aansluiting schijnt ook hier niet te bestaan. Voor de aanleg gelukkig wel maar voor
aansluitingen zijn geen collectieve voorzieningen mogelijk. Een groep in een gemeenschapshuis, niet
opgedeeld in appartementen, krijgt van de Watermaatschappij een rekening op naam van één enkel
individu. Meestal wordt daar dan intern een mouw aan gepast, mensen maken daar gelukkig ook goede
afspraken rond, maar het weerspiegelt niet de realiteit van het gemeenschappelijk wonen.
Geothermische installatie en warmtepomp

Een groep die putten voor geothermische verwarmingssystemen wenst, zal, door het feit dat het niet
over één enkele particulier gaat, meteen in het stelsel terecht komen van bedrijven. Er is geen
tussenvorm voor een aantal mensen of gezinnen die zich samen organiseren. De groep moet zich door
gecompliceerde formulieren heen werken, dient aan te geven tot welke ‘bedrijfstak’ zij behoort, of er
desgevallend ‘kernafval zal worden opgeslagen’ of ‘hoeveel werknemers we tewerk stellen’
Waterput
Hetzelfde geldt bvb. voor het creëren van een eigen waterput. Darvoor komt er nog eens bij dat je het
water niet voor het eigen gezin gebruikt maar verdeelt naar andere gezinnen, de gemeenschap wordt als
een commerciële verdeler van drinkwater beschouwd (ook zonder winstneming) en valt onder een aantal
reglementen en voorschriften waar je als particulier niet zo maar uit wijs geraakt, het vraagt bijstand van
specialisten om dit tot een goed einde te brengen.

Dit is geen uitputtende lijst met ongemakken en onmogelijkheden. De grond van de zaak is dat een
woongemeenschap voor de wet niet bestaat. Daarom wordt de situatie telkens bekeken vanuit het
principe van een gezin, of van een instelling of bedrijf. De vorm waarbij een aantal burgers het initiatief
neemt om hun krachten en middelen te bundelen kent (nog) geen neerslag in wetteksten en
reglementering op diverse niveaus.

4.8. Juridische structuur bij bewoning
De juridische structuur bij bewoning heeft belangrijke gevolgen voor aansprakelijkheid van de
bewoners, selectie van nieuwe bewoners, betaalbaarheid van de woningen, verkoopwaarde, e.d.m. …
Zij kan enige invloed hebben op de mate van onderlinge betrokkenheid van de bewoners, hoe dicht
mensen met elkaar samenleven, maar doorslaggevend blijft wel het engagement en de visie van de
betrokken bewoners.
Bepaalde types van ‘Gemeenschappelijk Wonen’ kunnen via diverse financiële of legale structuren
worden gerealiseerd.
Afhankelijk van de juridische structuur zullen de rechten over de ruimtes verschillen (eigendom, huur,
erfpacht, vruchtgebruik, …).
Ook de onderlinge afspraken van samenwoonst varieren volgens juridische structuur en zullen minder of
meer formeel zijn.
Het ‘huishoudelijk reglement’ of ‘reglement van inwendige orde’ is zeer formeel geregeld bij bvb.
VZW, VME, COOP, … en is heel wat informeler bij bvb de afspraken binnen een gemeenschapshuis.
We beginnen dit hoofdstuk met een paar uittreksels uit de resultaten van de Samenhuizen enquête over
juridische structuren bij de types Centraal Wonen + Cohousing + Woongroep + Leefgemeenschap.

Figuur XX : juridische structuur bij aankoop

Ter informatie : de antwoorden bij 'other':
5 = mede-eigendom
1 = mede-eigendom + cvba
1 = vzw + cvba

1 = tontine
3 = informeel of intentieverklaring
4 = niet bepaald of niet van toepassing

Figuur XX : Rechtspersoon die de site verwerft

Ter informatie : de antwoorden bij 'other':
1 = stichting
1 = nog niet bepaald

2 = onverdeeld
1 = van CVBA naar VME
1 = 1 enkele

Onderstaande informatie over de verschillende juridische structuren geven we onder voorbehoud en ter
oriëntatie. Uiteindelijk zal het van de mogelijkheden, bedoelingen en verwachtingen van de
samenwonenden afhangen voor welke juridische vorm er gekozen wordt. Een aantal legale formules zijn
af en toe aan wijzigingen onderhevig en zij moeten soms bekeken worden in functie van individuele
situaties.
Het advies van een goede jurist (notaris, advocaat, …) is onontbeerlijk om tot een juiste keuze te komen
en om alles in goede banen te leiden

4.8.1. Gebruiksrecht
Er bestaan enkele vormen van gebruiksrecht op een terrein of een pand. We onderscheiden huren, kopen
en erfpacht.

4.8.1.a. Huren
Veel verhuurders deinzen ervoor terug om te verhuren aan een groep mensen. Privé verhuurders die
gemeenschappelijk wonen willen mogelijk maken moeten al geschikte ruimte ter beschikking hebben en
bovendien erg gemotiveerd zijn om de extra hindernissen en onzekerheden aan te gaan. Bij Duo-wonen,
Gemeenschapshuizen en kleine Woongroepen valt dit nog wel mee, maar zelfs daar loopt het niet steeds
van een leien dakje.
Er zijn twee verschillende formules mogelijk,
Huren in onverdeeldheid
Wie samen een huurcontract aangaat vormt vanzelf een feitelijke onverdeeldheid. Alle huurders
engageren zich dan gezamenlijk. Eigenaars hebben minder vertrouwen in deze formule, maar eigenlijk
biedt zij hen een aantal voordelen. Als een bewoner vertrekt zullen de andere medehuurders een nieuwe
kandidaat zoeken, en er is meer basis voor de continuïteit van betaling van de huur. Ook zorgen de
bewuste afspraken tussen de medehuurders mede voor stabiliteit.
Met het advies van een notaris die een zicht heeft op de eigenheid van gemeenschappelijk wonen
kunnen stevige contracten worden opgesteld die dit soort knelpunten opvangen.
Huren door 1 persoon met doorverhuring
Men kan ook een huurcontract aangaan met 1 persoon en dan doorverhuren naar de andere bewoners.
De hoofdhuurder blijft dus een afzonderlijk statuut behouden t.o.v. de anderen. Hij blijft aansprakelijk
tegenover de eigenaar, en moet zich voor de lasten indekken door (onder)verhuurcontracten. Een
eigenaar die verhuurt aan zijn medebewoners onderscheidt zich ook tegenover hen. Er moet zeer
omzichtig omgesprongen worden met deze verschillende statuten, goede afspraken moeten opgesteld
worden, en dit verschil kan op kritieke momenten niet worden weggecijferd.
Er komt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van deze hoofdhuurder te liggen in geval van
vertrek van één van de andere bewoners, bij wanbetaling of bij schade aan de woonst. Voor de andere
huurders kan het vertrek van de hoofdhuurder dan weer lastig worden.
Met het advies van een notaris of een jurist van de huurdersbond die zicht heeft op de eigenheid van
gemeenschappelijk wonen kan een degelijk modelcontract worden opgesteld. Dit moet de gevolgen
opvangen van vertrek van de hoofdhuurder of van één van de andere huurders voor de betrokkene en
voor de andere huurders.
De hoofdhuurder zou in theorie kunnen belast worden op de inkomsten uit zijn (door)verhuring. Voor
alle zekerheid zal hij best documenten bijhouden die bewijzen dat hij hier geen winst uit haalde.

4.8.1.b. Aankopen in onverdeeldheid
Wie samen een aankoopakte ondertekent vormt vanzelf een feitelijke onverdeeldheid, waarbij elke
eigenaar een percentage bezit. Banken zullen in dat geval voor het afsluiten van een (hypothecaire)
lening vragen dat alle leden van de onverdeeldheid zich financieel borg stellen voor elkaar. Beslissingen
moeten unaniem genomen worden. Een nadeel is dat een onverdeeldheid maximaal vijf jaar kan
afgedwongen worden, daarna kan elke eigenaar de verkoop van het geheel eisen om uit onverdeeldheid
te treden. Dit kan wel enigszins opgevangen worden door een voorkooprecht te voorzien door de andere
eigenaars.
De formule van eigendom in onverdeeldheid kan gebruikt worden tussen familieleden of bij (een kleine
groep) mensen die zeer sterk op elkaar zijn betrokken en elkaar goed vertrouwen. Als er bvb.
familiebanden bestaan tussen de twee gezinnen die een kangoeroewoning aankopen of bouwen kan er
een bijkomend voordeel zijn op vlak van successierechten.
De formule kan dienen voor een eerste fase van een project waarbij een pand wordt aangekocht om later
te worden doorverkocht aan de volgende bewoners. In dit geval lopen de kosten al eens op doordat er bij
elke verkoop registratierechten moeten worden betaald. Voor deze formule kunnen
erfpachtovereenkomsten (van minimum 27 jaar) uitkomst bieden met toch een grote mate van stabiliteit.
Voor bejaarden bestaat een formule van levenslang huurcontract.

4.8.1.c. Erfpacht
Erfpacht is een oude formule die aan de erfpachtnemer het volle recht geeft op een terrein (of gebouw)
voor een lange periode (27 tot 99 jaar). De jaarlijkse te betalen vergoeding (canon) is doorgaans laag
doordat het gebruiksrecht op zulke lange periode is uitgesmeerd en doordat het goed eigendom blijft van
de erfpachtgever.
Erfpacht kan benut worden als tijdelijke formule in de aanloopfase om meer zekerheid te verschaffen
dan een koopoptie, en ter ondersteuning en facilitering van een project op een grond die bvb. eigendom
is van een gemeente of een grote instelling.
De formule van erfpacht kan ook als bewuste strategie worden benut vanuit de idee dat gronden van een
gemeente (van de gemeenschap dus) op lange termijn teruggaan naar de lokale gemeenschap die er dan
ook de langetermijnstrategie van onder controle houdt.
Het mogelijke gebruik van deze formule heeft ook te maken met hoe er beleidsmatig over eigendom
wordt gedacht.
Voor de erfpachtnemer moet de mentale oefening worden gemaakt om na te gaan wat er met de huizen
gebeurd is die 99 jaar geleden in eigendom waren van zijn voorouders. Tussen de hang naar zekerheid
en de toenemende bewuste keuze van sommigen voor de beweeglijkheid van huren, kan erfpacht een
derde weg betekenen.
We halen het voorbeeld aan van van Louvain-la Neuve waar alle terreinen van de hele stad eigendom
zijn van de universiteit en alle in erfpacht worden gegeven (bail emphytéotique). Deze door historische
omstandigheden uitzonderlijke situatie staat toe dat een actief grondbeleid kan worden gevoerd waarbij
de universiteit een sterk sturend beleid kan blijven voeren terwijl de erfpachters sterk investeren in de
gebruikte gronden.
<< Louvain-la-Neuve est une ville atypique à bien des égards comme vous le verrez ci-après. (…)
L’UCL étant propriétaire des terrains et devant le rester de par la loi de création de LLN, un régime
foncier spécifique a été utilisé pour permettre de garder la maîtrise du fond : le bail emphytéotique. Il
est d’application partout sur le site. Ce bail confère à l’emphytéote (l’habitant qui construit) la pleine

jouissance du terrain pendant 99 ans. Le bail est généralement reconductible pour 99 ans à chaque
mutation (don, héritage, vente). >> (Vade-mecum de l'habitant de Louvain-la-Neuve, 2004-2005 - B)

4.8.2. Vereniging
4.8.2.a Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
Een VZW is een soepele juridische vorm, die met weinig formaliteiten en een beperkt startkapitaal kan
worden opgericht. Er wordt beslist volgens 1 stem per hoofd. Winst of eigendom blijven steeds in de
v.z.w., investeringen in de vzw dor de leden kan nooit naar hen terugkeren, ook als bvb één van hen
vertrekt.
Vaak wordt een v.z.w. gebruikt bij woongemeenschappen met zorgaanbod (bvb ouderen, daklozen,
mindervaliden, …) of bij groeperingen met spiritueel of maatschappelijk accent. Bij
woongemeenschappen met eigendom kan zij naast de entiteit die dit eigendom regelt (vereniging,
vennootschap) een bijkomende structuur zijn die andere zaken op zich neemt zoals de organisatie van
het samen wonen, de taken van een syndic, bijkomende activiteiten bvb. culturele manifestaties, e.d.m.

4.8.2.b. Vereniging van mede-eigenaars (VME) in verdeeldheid
Bij deze juridische vorm bezit elk zijn eigen woning en een deel van de gemeenschappelijke delen,
meestal uitgedrukt in duizendsten. Er is dus een wettelijke structuur voorzien voor de afbakening van de
eigen ruimtes en van de gemeenschappelijke ruimtes (de klassieke ‘basisakte voor
appartementsgebouwen’) voor de rechten, plichten en beheer (reglement van mede-eigendom) en voor
de dagelijkse gang van zaken (reglement van orde).
Bij een woongemeenschap kunnen deze gemeenschappelijke delen veel uitgebreider zijn dan in een
klassiek appartementsgebouw, maar juridisch verandert dit niets aan de zaak.
Het beheer is in handen van een ‘Vereniging van Mede-Eigenaars’ die beslist over regels, beperkingen
oplegt aan individuele veranderingen van de woningen en bijdragen inzamelt voor het onderhoud van de
gemeenschappelijke voorzieningen. Een syndicus (individu of vereniging) wordt aangesteld voor het
dagelijks beheer van de zaak.
Elke eigenaar kan een individuele hypothecaire lening aangaan met de bijbehorende fiscale voordelen.
Banken lenen vlot voor deze goed gekende formule. De verkoopwaarde van de woning evolueert mee
met de marktprijs, waardoor mensen met een gemiddeld of hoger inkomen eerder in aanmerking komen.
Beslissingen worden genomen in functie van de financiële inbreng van de leden. En als eigenaars hun
woning verhuren komt de betrokkenheid van de huurders in het gedrang omdat deze geen stemrecht
hebben in de VME (‘Vereniging van Mede-Eigenaars’). Dit kan opgevangen worden door de
beslissingen rond het dagelijkse samenleven te regelen via een afzonderlijke structuur, bvb. een v.z.w.
De VME is een goed gekende en beproefde formule voor het beheer van gemeenschappelijk vastgoed,
in dat opzicht biedt zij naar kandidaat bewoners en naar externe betrokkenen (banken,
samenwerkingspartners, …) veel vertrouwen.
Voor groepen die zich sterker gemeenschappelijk willen engageren en de instroom van nieuwe
bewoners beter willen controleren heeft zij haar beperkingen.
Voor hen zou een specifieke formule interessant zijn. Een studie in de regio van Seattle (US) toont aan
dat cohousing een hogere waardering kent dan de (in de Verenigde Staten) klassieke condominium
formule. De auteur suggereert dat het uitwerken van een geëigende legale structuur voor cohousing een
gelijkaardige ‘booming’ zou toestaan als in Denemarken (Mayhak James, 2008).

<< Should cohousing developments continue to offer rates of appreciation similar to condominiums,
they may one day occupy a sizable portion of the market as well. At the very least, cohousing
communities may become common enough that local, state, and/or federal governments will feel
compelled to streamline the development process through legislation aimed at clarifying the ownership
structures of forming cohousing communities. When this occurs, the United States will likely experience
the same boom in cohousing development that Denmark did, and more of its citizens will be able to
enjoy cohousing’s substantial benefits as a development pattern. >> (Mayhak James, 2008)

4.8.3. Patrimoniumvennootschap
CV, NV en BVBA zijn, in geval zij gebruikt worden om gemeenschappelijk eigendom te regelen, drie
formules van patrimoniumvennootschappen. De voordelen hiervan voor belasting en erfenis moeten
afgewogen worden tegen het gevoel dat men geen eigenaar is (het “baksteen-gevoel” weet je wel). De
vennootschapsformule biedt wel een soepele wijze van in- en uitstap van bewoners, en een eenvoudige
selectie op instappers, dit in tegenstelling tot de gewone mede-eigendomsformule. Bovendien kan je in
een CVBA ook mensen uitsluiten.
Als het samen wonen de hoofdzaak uitmaakt kan een coöperatieve vennootschap worden opgezet.
Indien een groep behalve samenwonen ook nog een andere economische of commerciële activiteit wil
dragen kan er behalve voor een coöperatieve vennootschap eventueel ook gekozen worden voor een
andere vennootschapsvorm, zoals de naamloze vennootschap (nv) of de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (bvba).

4.8.3.a. Coöperatieve vennootschap (CVBA)
Voor Coöperatieve vennootschappen kan men drie vormen onderscheiden : De 'Common ownership’,
met collectief eigendom waarbij de de coöpbewoners mede-eigenaar en huurder tegelijk zijn, de ‘Coownership’ waarbij bewoners aandelen in het collectieve eigendom hebben en de ‘Shared ownership’
waarbij het eigendom van de coöp is en de bewoners (variabele) delen van de woning bezitten (Birchall
1988, geciteerd door Elsinga Marja en Haffner Marietta, 2006).
Wij spreken in de eerste plaats over de coöperatieve met collectieve eigendom. De Cooperatieve
vennootschap (CV), meestal met beperkte aansprakelijkheid (BA) is eigenaar van de woningen en
verhuurt of geeft gebruiksrecht aan de ‘vennoten’ (soms wordt dit een “wooncontract” genoemd
omwille van het specifieke ervan).
Het voordeel voor een woongemeenschap is dat de statuten van een CBVA erg wendbaar kunnen
opgesteld worden. De groep kan eigen keuzes maken bvb. over in- en uittreden en zelfs uitsluiten van
vennoten, over de bestuursvorm, de beslissingsmechanismen, … (dit in tegenstelling tot NV of BVBA zie verder). Elke individuele vennoot beschikt over een aandeel van het kapitaal van de vereniging, maar
is geen eigenaar van een specifieke woning. De aandelen zijn op naam.
Omdat de vennootschap eigenaar blijft van de eenheden, kan ze een betere controle uitoefenen over het
lidmaatschap door interviews met leden, recht op eerste weigering bij overdracht van een aandeel,…
Ook kan ze beperkingen opleggen zodat de woningen betaalbaar blijven voor mensen met lagere
inkomens. Omdat het bij ons een ongewone vorm van ‘eigenaarschap’ is, kan men financieel wel
moeilijkheden ervaren doordat banken niet zo snel een lening zullen verstrekken aan de vennootschap.
Een individuele hypothecaire lening is niet mogelijk.
Voor een CVBA is een startkapitaal vereist, maar dit is met een paar leden niet onoverkomelijk.

Men kan ook niet-bewoners bij de structuur betrekken, zodat je twee soorten vennoten kunt hebben: de
actieve (de bewoners) en de passieve (vrienden, familie, sponsors, e.d.).
Een CVBA kan op een eenvoudige wijze bewoners betrekken uit verschillende inkomenscategorieën.
De investering in de vennootschap hoeft niet in verhouding te staan tot het gebruiksrecht op een woonst.
Wooncoöperatieve
In ons land bestaat hier geen traditie van, maar in vele landen is de wooncoöperatieve een gebruikelijke
juridische formule, Meestal is er steun vanuit de overheid onder de vorm van financiële steun bij de start
(een % van de aankoopprijs van een terrein) of rentesubsidie en staatsgarantie op leningen, of door het
goedkoop of gratis ter beschikking stellen van een terrein.
In Denemarken, Zweden, Finland, Zwitserland, Canada, en vele andere landen benut men deze
juridische structuur courant voor projecten gemeenschappelijk wonen.
De Zwitserse overheid verleent huursubsidies aan mensen met een laag inkomen in gemengde
coöperatieve projecten (HM, Habitation Mixte) met minstens 60% ‘sociale woningen’ (CoDHA,
présentation via website : http://www.codha.ch/index.html - Suisse).
In Zwitserland bvb. vertegenwoordigt de coöperatieve woonstructuur 8% van het Zwitserse woningpark
met 130.000 woonsten, in Noorwegen 15 % met 650.000 woonsten (40% in Oslo alleen) en in Quebec
650.000 woonsten. (Plassard Francois, 2007 - F), in Zweden is dit 16% van de woningvoorraad (even
veel als het aandeel van de particuliere commerciële huursector) (Karlberg & Victorin, 2004, geciteerd
door Elsinga Marja en Haffner Marietta, 2006). Ook in Finland kennen de wooncoöperatieven een grote
bloei.
Men moet er wel rekening mee houden dat in die landen de sociale woningbouw anders gestructureerd
is dan bij ons.

Jystrup Savvaerk (Jystrup - DK)
type : Cohousing
aantal : 23 woonsten
juridisch : cooperatieve
start : 1984
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw, glasstraat in L-vorm
gemeenschappelijk : eetzaal, keuken, zithoek,
kinderruimte, in de straat 2 wassalons,
werkatelier, naai/strijkkamer, gastenkamers
privé : autonome woonsten
Het Deense klimaat wordt verschalkt door een
overdekte glasstraat waarlangs de kleine
woningen liggen. Gesubsidieerde coöperatieve.
http://jystrup-savvaerk.dk

Er zijn modellen van coöperatieve vennootschap die speciaal op maat geschreven zijn voor de
woonfunctie, zoals de recente MHOS (mutual home ownership scheme) in de UK ((LILAC - Low
Impact Living Affordable Community, 2009, via hun website).
<< … the characteristics of being a co-operative cross all sorts of distinctions about legal set-ups,
buildings, facilities, egalitarianism and shared ambitions. It is now possible for a Co-Housing group to
be formally registered as a Housing Co-operative while they develop a recognizably CoHousing
neighbourhood. >> (Field Martin, 2004 - UK)

In Frankrijk wordt er op dit moment hard gewerkt aan een statuut voor een wooncoöperatieve (Devaux
Camille, 2009 - F). Een wetsvoorstel is er nu in bespreking voor het creëren en ondersteunen van een
specifieke legale structuur voor wooncoöperatieve verenigingen.
<< Notre proposition de loi est au croisement de trois préoccupations majeures : le défi écologique du
logement ; la justice sociale, car elle nous donne de nouveaux outils d’accès au logement ; la
démocratie participative, car elle autorise les habitants à s’organiser pour construire de nouveaux
logements.
Le but est bien de tracer une autre voie, entre la promotion privée et l’habitat public aujourd’hui
structuré autour du mouvement HLM. En matière de logement comme en d’autres, le marché ne peut
pas tout régler : les crises du marché de l’immobilier sont malheureusement là pour le démontrer
régulièrement. Pour autant, la puissance publique ne peut pas.
Il est donc utile de favoriser l’initiative privée, surtout quand elle est collective et qu’elle permet
l’exercice d’une solidarité active. C’est tout l’esprit du mouvement coopératif, qui, dans le domaine du
logement, existe depuis longtemps et a joué un rôle déterminant en certaines périodes de notre histoire.
>> (de Rugy François, 2009)

4.8.3.b. Naamloze vennootschap (NV)
Bij een naamloze vennootschap wordt er ook gewerkt met aandelen op naam. Ze kunnen doorverkocht
worden zonder inspraak van de overige leden, maar in de statuten of aparte overeenkomsten kunnen
beperkingen ingebouwd worden. Het startkapitaal voor een NV ligt hoger dan bij CV of BVBA en de
commerciële doelstelling van de naamloze vennootschap moet duidelijk zijn.
Daarom is deze formule minder geschikt voor een woongemeenschap tenzij er ook een andere activiteit
aan verbonden is.

4.8.3.c. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
Ook hier koopt elk lid zich in volgens zijn kapitaalinbreng. De aandelen zijn steeds op naam. Een
startkapitaal is vereist. Ook hier dient een duidelijk commercieel doel te bestaan.
CV, NV en BVBA zijn, in geval zij gebruikt worden om gemeenschappelijk eigendom te regelen, drie
formules van patrimoniumvennootschappen. De voordelen hiervan voor belasting en erfenis moeten
afgewogen worden tegen het gevoel dat men geen eigenaar is (het “baksteen-gevoel” weet je wel). De
vennootschapsformule biedt wel een soepele wijze van in- en uitstap van bewoners, en een eenvoudige
selectie op instappers, dit in tegenstelling tot de gewone mede-eigendomsformule. Bovendien kan je in
een CVBA ook mensen uitsluiten.
Indien een groep behalve samenwonen ook nog een andere economische of commerciële activiteit wil
dragen kan een vennootschap worden opgezet. Dat kan een coöperatieve vennootschap zijn, zoals
hierboven uitvoerig beschreven, maar er kan eventueel worden gekozen voor een andere
vennootschapsvorm, zoals de naamloze vennootschap (nv) of de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (bvba).

4.8.4. Tontine en Beding van aanwas
Bij gezamenlijke aankoop kan in de verkoopovereenkomst een tontineclausule worden ingelast. Dit
houdt in dat bij overlijden van één van de mede-eigenaars het goed in eigendom blijft of in
vruchtgebruik (in dit laatste geval worden de wettige erfgenamen niet buiten spel gezet). Hoe dan ook
kunnen nieuwe eigenaars niet meer tot de tontine toetreden.

In geval van eigendom door de langstlevende(n) houdt men dus de erfgenamen buiten dit eigendom.
Bovendien worden dure erfenisrechten (wegens niet-verwantschap) vermeden, enkel registratierechten
moeten betaald worden.
Deze formule is vaak gebruikt bij kloostergemeenschappen ter bescherming van de langstlevenden,
maar wordt ook in een woongemeenschap toegepast, zij het eerder zelden.

Utopia (Haaltert - B)
type : Woongroep
aantal : 5 personen
juridisch : tontine
start : 1995
groep : volwassenen
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk :
bijna alle leefruimtes
privé : eigen woonkamer,
slaapruimte en berging
Na 10 jaar in een huurpand met de
kinderen kochten 5 bewoners een
boerderij en verbouwden deze zelf,
www.bloggen.be/samenhuizens/arc
hief.php?ID=601956

4.8.5. Afzonderlijke eigendommen (gestippeld wonen, harmonica wonen)
Een goed nabuurschap, en zelfs meer dan dat, behoeft niet altijd een juridische structuur. Er zijn
voorbeelden van buurten, waar een aantal bewoners afspraken maken. Zulk een project zal wel zeer
afhankelijk zijn van de wil van de deelnemers om het te laten voortbestaan. De individuele eigenaars (of
huurders) kunnen daarnaast samen een terrein of buurthuis aankopen, huren of beheren. Voor de
gedeelde ruimte kan elk van de aangehaalde juridische constructies gebruikt worden.
Een aantal projecten starten vanuit een paar mensen of gezinnen die gemeenschappelijk ruimtes en
gemeenschappelijke activiteiten nastreven en daarvoor in elkaars buurt komen wonen. De huizen of
appartementen worden op gewone wijze aangekocht of gehuurd. Een appartementsgebouw of een straat
kan op deze wijze ten dele worden bewoond door mensen met dezelfde doelstellingen. Niet zelden
werkt hun voorbeeld aanstekelijk op sommige van de bestaande buurtbewoners. In de Verenigde Staten
spreekt men dan van ‘Retrofit cohousing’., de bewoners blijven eigenaar van hun woonst, maar sluiten
akkoorden die het beheer van de ruimtes en het samenwonen regelen.
<< In 1979, five students established a shared house at 716 N Street (…). The dwelling had previously
been enlarged from three to five bedrooms with the addition of a second storey. The group was
politically progressive and socially ambitious. With an emphasis on shared meals, social interaction
and good communication, they successfully established a cohousing-like culture years before the word,
cohousing, was even invented. (…)
… when an adjacent property (…) came onto the market (…) Linda Cloud, purchased it with a view to
removing the side fence and expanding the garden, and the community. (…)
Out of enthusiasm for their shared vision of an ever-expanding community, the group spoke to owners
and renters of surrounding properties with a view to inducting new members and securing new
properties. One of these approaches resulted in the acquisition of a third house, …

(…) Through the ‘90s, N Street Cohousing continued to expand. In 1999, the community successfully
applied to the City for a zoning change from Residential-1 to Planned Development. This set an
important precedent for retrofit cohousing. It recognized the development as a single legal entity and
significantly loosened regulations governing further expansion. Attached ‘granny flats’, for example,
were allowed to be larger than normal. >> (Meltzer Graham, 2005 - USA)
Dergelijk initiatief kan ook ondersteund worden door een huisvestingsmaatschappij, in Nederland
spreekt men dan van gestippeld wonen (woonsten verspreid) en van harmonica wonen (woonsten
aaneengesloten).

4.8.6. Huurproject in samenwerking met een huisvestingsmaatschappij
Een formule voor een woongemeenschap die bijvoorbeeld in Nederland zeer ruim is toegepast, bestaat
erin samen te werken met een woningcorporatie (te vergelijken met onze huisvestingsmaatschappij).
Door samen te werken met een non-profit huisvestingsmaatschappij kan een project worden gerealiseerd
dat niet enkel koopwoningen aanbiedt, maar ook huurwoningen. Een ander publiek wordt bereikt. De
huisvestingsmaatschappij is eigenaar van het geheel. De bewoners kunnen onderhandelen over de graad
van inspraak bij het beheer van de gemeenschap, maar zullen altijd een deel van hun autonomie moeten
afstaan. Deze vorm wordt ook gesubsidieerd en kan dus ook goedkopere koopwoningen verschaffen. In
ons land echter zijn huisvestingsmaatschappijen nog verre van vertrouwd met het concept van
‘gemeenschappelijk wonen’ en zijn zij ook gebonden aan een aantal regels die de instroom aan banden
legt en een gerichte selectie van bewoners bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt.
(zie verder : 4.5.4.)

4.8.7. Combineren van verschillende juridische structuren
Men kan de voordelen van meerdere eigendomsvormen samenbrengen.
Zo kan bij een formule gebaseerd op mede-eigendom een deel van de taken en verantwoordelijkheden
worden opgenomen door een CV (coöperatieve vennootschap) of door een VZW.
Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan men in dit geval meer medezeggenschap inbouwen
(zowel eigenaars als huurders laten mee beslissen), of het dagelijks leven regelen met een andere
stemmenverdeling dan bij bvb deze gebonden aan eigendomsrecht. Soms kunnen de verschillende
structuren noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een bepaalde subsidiering. Dit alles hoeft geen
afbreuk te doen aan de rechten van eigenaars.
Er zijn ook voorbeelden van goed functionerende gemengde woonvormen met eigenaars en huurders in
één gemeenschap. De veronderstelling dat huurders minder betrokken en verantwoordelijk of minder
stabiel zouden zijn is in die gevallen niet juist gebleken.
Er bestaan verder grotere woongemeenschappen waarbinnen naast gezinnen en alleenstaanden ook
gemeenschapshuizen of woongroepen functioneren.
Soms worden verschillende formules achter elkaar gebruikt, zoals dat bvb. het geval is wanneer een
vereniging een pand aankoopt om het achteraf door te verkopen of te verhuren aan de deelnemers.
En ook kunnen bewoners na een aantal jaar nog overschakelen van de ene juridische vorm naar de
andere, naargelang hun mogelijkheden en de evolutie van hun project, maar het is verkieselijk dit te
vermijden omwille van de nodige administratieve en financiële inspanningen.

4.9. Statuut van de medebewoner
Doordat de woongemeenschap relatief onbekend is, bestaat een echt statuut voor een bewoner in een
woongemeenschap (nog) niet.
Behalve kloostergemeenschappen, bejaardentehuizen en opvangmogelijkheden voor zorgbehoevenden
en daklozen zijn er geen kaders en reglementeringen voorzien voor bewoners van een collectieve
structuur.
<< public and private housing available for low to median-income homeowners and renters is
consistently equated with some version of the standardized single-family house. Even for those families
whose housing choices are not restricted by income, available options that can support their chosen
lifestyle present few alternatives. >> (Hasell Mary Joyce, Scanzoni John H., 1997)
Het is dus voor diverse diensten een probleem om het statuut te omschrijven van individuen (en
gezinnen) die gemeenschappelijk wonen op een manier die de realiteit weerspiegelt.
Zij worden daarom in een keurslijf gewrongen dat niet echt hun woonsituatie en hun economische en
sociale situatie weerspiegelt. Dat kan voor problemen zorgen.

4.9.1. Inschrijving in de gemeente
In de Startgids voor Samenhuizers (2007) vinden we daarover het volgende :
Gemeentebesturen blijken onderling verschillende regels te hanteren in verband met samenhuizen.
Bejaardentehuizen, kloostergemeenschappen, beschut wonen, peda’s (studentenhuizen) worden zonder
probleem erkend als gemeenschapshuis.
Voor alle andere situaties wordt men afzonderlijk gedomicilieerd, met eigen huisnummer (1, 2, 3, … of
4A, 4B,4C,...) en wordt er uitgegaan van het systeem van één gezinshoofd en gezinsleden. Wie een
gemeenschapshuis wil opstarten zal best even nagaan bij de dienst bevolking of het project beschouwd
wordt als gemeenschap of niet.
In sommige gevallen treden er problemen op in een residentiële buurt, waar het samenhuizen kan
benaderd worden als het opdelen in appartementen, hetgeen in zulke zone niet kan (omwille van de
dichtheid van bewoning). Als woongroep moet men dan kunnen aanvoeren dat er als een (uitgebreide)
familie wordt gefunctioneerd. Doordat het samenhuizen nog niet algemeen bekend is, gaat elke
gemeente (ambtenaar ruimtelijke ordening) dit op zijn manier interpreteren.
De domiciliering is voor een aantal andere diensten de basis om iemand als alleenstaande of als
samenwonende te beschouwen, vandaar het belang hiervan.

4.9.2. vervangingsinkomen
Voor een overzicht van de gevolgen voor mensen die genieten van een vervangingsinkomen, hebben we
ons eveneens gebaseerd op de ‘Startgids voor Samenhuizers’ (2007). Er zijn een aantal statuten waarbij
gemeenschappelijk wonen gevolgen kan hebben op de uitkering.
Let wel, verschillende diensten interpreteren het al dan niet samenwonen en de aard ervan wel eens op
heel uiteenlopende wijze. Soms kan een beslissing afhangen van de gemeente waar iemand woont of
van de ambtenaar die toevallig aanwezig is.
Openheid en overleg zijn aangewezen in de contacten met overheid en instellingen, maar er bestaat nog
heel wat onduidelijkheid en onzekerheid.

Er is op het vlak van betreffende wetgevingen en reglementeringen zoveel verandering en evolutie dat
elk geval afzonderlijk goed moet nagekeken worden door bevoegde mensen.
<< La solidarité à dépénaliser
Cette nouvelle forme de vie plus communautaire, de cohabitation que nous avons appelée habitat
solidaire (…) offre potentiellement des avantages économiques, partage des ressources et charges,
partage de vie et projet de solidarité parfois intergénérationnelle souvent mixte dans ses composantes
sociologiques.
Hélas, cette forme d'habitat se voit amputée d'une part non négligeable de son efficacité financière par
la diminution des revenus liée au statut de cohabitant lorsqu'il y a revenus de remplacement. C'est donc
parfois la Solidarité elle-même qui est pénalisée. >> (SUM Research, 2006)
De weerslag van het sociaal statuut bij mensen in een woongemeenschap wordt gemoduleerd door
verschillende factoren : het inkomen van de persoon, de gezinssamenstelling, het statuut van de
bewoner(s) en het gebruik van de woonst.

4.9.2.a. werkloosheid
Samenhuizen kan belangrijke gevolgen hebben op het vlak van de werkloosheidsuitkering. Bij de
R.V.A. gaat men uit van de volgende twee criteria om als samenwonend beschouwd te worden :
- onder hetzelfde dak wonen
- een gemeenschappelijke huishouding vormen, d.w.z. de belangrijkste huishoudelijke problemen samen
regelen. Er wordt gelet op sanitair, keuken, bel, brievenbus. De RVA-controleurs zullen nagaan of je
financieel voordeel haalt uit het samenhuizen, en meestal kan dit blijken uit een gezamenlijk budget
voor het huishouden, een ‘huishoudpot’ dus.
Indien elke bewoner zijn eigen huishouden regelt en geen kosten deelt met de andere bewoners, dan
wordt men niet als samenwonend beschouwd maar als alleenwonende, ook al zijn er beperkte
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een badkamer, toilet of keuken. Deze laatste redenering wordt
niet gevolgd als men bij ouders of familieleden inwoont.
Het is duidelijk dat veel gemeenschapshuizen twijfelgevallen vormen binnen deze definitie… De RVA
kijkt naar de feitelijke situatie. Indien er een onderlinge taakverdeling bestaat voor het onderhoud of de
voeding dan beschouwt men dit als samenwonen. In geval van twijfel is het best om in een eerlijk
gesprek de situatie met de RVA te beoordelen. Als zij vinden dat iemand als lid van een gemeenschap
financiële voordelen geniet, kunnen ze besluiten om een deel van de uitkering in te houden.
<< Men wordt (volgens de RVA-wetgeving) enkel als alleenstaand beschouwd als men kan bewijzen dat
men volledig zelfstandig woont en geen gemeenschappelijk huishouden vormt. Voor iemand die in een
gemeenschapshuis woont, is dit niet gemakkelijk te bewijzen. Een eigen bel, een eigen
huurovereenkomst, een eigen bijdrage in de kosten en nutsvoorzieningen (b.v. bewijzen kunnen
voorleggen van afzonderlijke aankoop van levensmiddelen), enz. zijn minimale vereisten. Al bij al, geen
gemakkelijke opgave in een echt gemeenschapshuis. >> (Huisvestingsdienst KULeuven, 2007 - B)

4.9.2.b. leefloon (O.C.M.W.)
Het leefloon is een uitkering die via het O.C.M.W. wordt toegekend aan al wie geen toereikende
bestaansmiddelen heeft. Deze uitkering wordt gevoelig verlaagd in het geval van samenwonen, namelijk
bij het “onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen” (wet van 26 mei 2002).
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zullen zich steeds baseren op hun eigen vaststelling
van de feitelijke toestand (en bvb. niet op de inschrijving in de gemeente) en zij gaan daarbij uit van een
aantal criteria. Voor hen betekent samenwonen dat er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke
delen, zoals living, keuken en badkamer. Dezelfde voordeur delen kan ook meetellen. In sommige

gemeenten kan er ook rekening gehouden worden met het feit of er 1 dan wel meerdere huurcontracten
zijn, en met de huurprijs die elkeen betaalt.
Naast het leefloon kan men bij het O.C.M.W. ook beroep doen op een maatschappelijke bijstand. In dit
geval wordt dan in rekening gehouden met een heleboel meer factoren, zoals de inkomsten en de lasten
van de verschillende betrokkenen. Het draait bij het leefloon dus om het feit of een woongemeenschap
beschouwd wordt als samenwonenden die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen of niet.

4.9.2.c. ziekte- en invaliditeit
Voor ziekte- en invaliditeitsuitkering gelden regels, waarbij verschillende factoren in rekening moeten
worden genomen. De positie van gezinshoofd of gezinslid, de totale gezinslast, inkomsten uit andere
bronnen, dit alles beïnvloedt de uiteindelijke uitkering. Het resultaat is erg afhankelijk van de
individuele situatie. De bewoner legt zijn situatie best voor aan de sociale dienst van de ziekenkas om te
weten wat dit voor hem/haar precies zou betekenen.

4.9.2.d. tegemoetkoming aan personen met een handicap
Ook hier kan de vorm van samenwonen verregaande consequenties hebben voor de uitkeringen.
Wanneer samenwonenden beschouwd worden als een huishouden, een economische entiteit, d.w.z.
“elke samenwoning van 2 personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de 1e, 2e of 3e graad” (FOD
Sociale Zekerheid), dan wordt er rekening gehouden met alle inkomsten van de samenwonenden, de
uitkering kan in sommige gevallen zelfs compleet komen te vervallen.
Men wordt wel als alleenstaande beschouwd als men door de gemeente als dusdanig wordt
gedomicilieerd, bijvoorbeeld door het toekennen van aparte huisnummers. In dat geval wordt de
tegemoetkoming enkel berekend in functie van de eigen situatie.
Deze zaken worden geregeld door een wetgeving die voortdurend bijgewerkt wordt, dus steekt men best
zijn licht op bij de ‘Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid’.

4.9.2.e. kinderbijslag
Het recht op kinderbijslag wordt berekend op basis van het statuut van de aanvrager (werknemer of
zelfstandige), van de leeftijd van het kind en zijn rangvolgorde in het gezin. De ouders van het kind
moeten gehuwd zijn, samenwonend (, of verwanten tot de derde graad. Maar het recht geldt ook voor
wie in sommige types van woongemeenschap samenwoont, voor twee of meer personen die verklaren
een feitelijk gezin te vormen, d.w.z. een gemeenschappelijk huishouden vormen en hun inkomens
gedeeltelijk samen leggen. Daarbij moeten de kinderen ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
onder hetzelfde gezin. Dus hier voornamelijk goed nieuws voor mensen die in leefgemeenschap wonen,
de rang van alle kinderen van deze samenwonenden wordt in rekening genomen.

4.9.2.f. pensioen
Pensioenen vormen een gewaarborgde bron van inkomst. Het loutere feit van samen te wonen
beïnvloedt de toekenning en de uitkering van het pensioen niet.
Voor de Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO) daarentegen houdt men wél rekening met de
inkomsten van de persoon met wie je een huishouden vormt. Hier gelden dezelfde normen als voor het
leefloon (OCMW) en voor de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

4.9.2.g. diverse bepalingen
Er zijn diverse bepalingen die de last voor sociaal kwetsbaren moet verlichten, maar die voor bewoners
van een gemeenschapshuis een probleem kunnen stellen, doordat zij als samenwonenden worden
beschouwd.

Voorbeeld 1 : alleenstaande ouders genieten van een prijsvermindering wanneer zij hun kinderen laten
opvangen in een kinderdagverblijf. Dit voordeel valt weg wanneer deze alleenstaande ouder binnen een
woongemeenschap als samenwonend wordt beschouwd.
Voorbeeld 2 : een weduwe of weduwnaar die voor de kinderen nog wezenbijslag krijgt, verliest deze
zodra hij/zij met een andere persoon een ‘feitelijk gezin’ vormt.
Zo zijn er her en der nog bepalingen en reglementeringen die een rol spelen.

4.9.3. fiscaliteit
Voor de inkomstenbelastingen van bewoners heeft het alleen belang of samenwonenden gehuwd of
ongehuwd zijn. Men werkt aan een gelijkschakeling van de belastingen voor gehuwden en ongehuwden.
Tot aan deze gelijkschakeling zijn de ongehuwd samenwonenden lichtjes beter af.
Verhogingen van het kadastraal inkomen kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Zij maken
soms dat initiatieven worden afgeremd in plaats van aangemoedigd.
<< Vanuit ons werkveld worden we vooral geconfronteerd met de problemen die mensen ondervinden
wanneer ze een kangoeroe- of duplexwoning willen bouwen (of hun huis met dat doel verbouwen),
specifiek gezien vanuit een zorgsituatie. Over het algemeen geldt immers dat o.a. het K.I. van een
woning stijgt wanneer er twee ‘aparte’ woongedeelten geconstrueerd worden. >>
(Slenders Wendy, Enter vzw, 2009)
Bewoners in een woongemeenschap kunnen moeilijkheden ondervinden i.v.m. een aantal fiscale
voordelen zoals bij hypothecaire lening en bij ecologische maatregelen voor een huis, afhankelijk van de
juridische structuur die zij gebruiken.
<< Knelpunten (…) Fiscaal
Het private deel van het collectieve onderscheiden vormt een delicaat aandachtspunt, zeker als er
eigendomstitels mee gemoeid zijn. Een patrimoniumvereniging zonder winstbejag opzetten biedt een
eerste oplossing. >> (Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)
<< The only type of "subsidy" I'd support is a freeze on property taxes. The taxable value of a property
would be set when you acquired it, and adjusted only when the property changed ownership. This way,
newcomers would be subsidizing long-time residents, but in a way that is fair and transparent.
So: increase livability and the sense of community by increasing density and reducing sprawl. Yes! Take
my income and give it to special-interest group. No! Paul Vitols, North Vancouver >>
(North Shore News, lezersbrief - CA)

4.10. Bijzondere doelgroepen
De tijd van de hippie communes ligt achter ons. Hoewel een kleine minderheid van leefgemeenschappen
nog gelijkenissen vertoont met deze vorm van samenwonen, biedt tegenwoordig de waaier van
verschillende types woongemeenschappen een aantrekkelijk alternatief voor een ruim deel van de
bevolking en voor allerhande doelgroepen. Voor al wie interesse heeft is er wel een formule die een
meerwaarde biedt, ongeacht leeftijd, gezinssamenstelling en andere factoren.

Figuur XX : Bewuste optie voor een bepaalde doelgroep (Gemeenschapshuis & Woongroep)

Figuur XX : Bewuste optie voor een bepaalde doelgroep (Centraal Wonen & Cohousing)

We merken dat het aanbod vanuit instellingen en de initiatieven vanuit bewonersgroepen zelf stilaan
naar elkaar toe groeien.
<< Parallel met de vervaging tussen voorzieningen zien we ook een vervaging tussen doelgroepen, met
een verschuiving van een beleid dat gericht is op de specifieke vraag van specifieke doelgroepen naar
een algemeen inclusief beleid, dat gericht is op alle groepen van de samenleving, maar ook maximale
kansen biedt op integratie van groepen met een specifieke woon- en zorgbehoefte.
Leven zoals iedereen wordt de norm. Voorts zien we tendenzen tot kleinschaligheid, integratie van
voorzieningen binnen de gewone leef- en woonomgeving en openheid van de instellingen voor
omwonenden. Waar vroeger wonen en zorg deel uitmaakten van één standaardpakket, streeft men nu
meer en meer naar maatwerk in functie van de behoeften van elke persoon. >>
(AROHM, 2003 - B)
Het streven is meestal naar een integratie van bevolkingsgroepen, intergenerationeel, intercultureel, ….
In sommige gevallen kiezen bewoners ervoor om ‘soortgenoten te ontmoeten, zoals bij woongroepen
van senioren, van allochtonen, e.d.m..
Of het nu om geïntegreerde projecten gaat of projecten voor een bepaalde doelgroep, voor een paar
bevolkingsgroepen is gemeenschappelijk wonen bijzonder interessant om diverse redenen.
Hierover nu meer.
<< Uit analyse (Meulemans, Geurts en De Decker, 1996) blijkt dat vooral in volgende categorieën
slachtoffers vallen: huurders, bejaarden, eenoudergezinnen en starters. Een laag opleidingsniveau,
werkloosheid en een laag inkomen zijn kenmerken die de meest kwetsbaren op de woningmarkt in vele
gevallen met elkaar gemeen hebben. (…) Een krappe woningmarkt maakt slachtoffers onder de zwakste
partijen op de woningmarkt: bejaarden, huishoudens met één inkomen (koppels, alleenstaanden,
éénoudergezinnen), starters. >>
(De Decker Pascal, 2005),

4.10.1. Jongeren
Jonge mensen die net het huis verlaten en een plaatsje zoeken om te wonen hebben het niet altijd
gemakkelijk. Zij zijn onervaren, ondervinden vaak behoefte aan een steunende omgeving, contact en
vriendschap. Zij zijn financieel nog zwak en met de stijging van de woonprijzen de laatset jaren knelt
het hier nog erger dan voorheen.
Daar komt nog eens de groep van maatschappelijk kwetsbare jongeren bij. Thomas Lemaigre geeft een
uitgebreide opsomming van de omstandigheden die bij jongeren tot deze kwetsbaarheid kunnen leiden:
alleenstaande minderjarigen, laaggeschoolden, studenten met leefloon, buitenlandse studenten, jongeren
die slechtbehuisd zijn of wonen in sociale ghetto’s. Uiteraard horen ook jongeren met
verslavingsproblemen of die problemen met justitie hebben ook tot deze doelgroep.
<< 2.3 Les nouvelles vulnérabilités (…) : Les jeunes
les mineurs étrangers non accompagnés, les jeunes sous-qualifiés sans emploi, donc sans ou à faibles
revenus, les jeunes en rupture familiale qui ne sont pas soutenus par le CPAS, les étudiants minimexés,
les étudiants étrangers qui ont les moyens mais sont victimes du racisme, les enfants vivant dans des
logements dont la taille ou les caractéristiques ne favorisent pas leur scolarité, les enfants vivant dans
les logements sociaux confrontés à l'ostracisme, l'exclusion, un environnement dégradé ou insécurisant.
>> (Lemaigre Thomas, 2004)
Voor een aantal jongeren bevalt het goed om in een gemeenschapshuis te wonen, in het zogenaamd
‘friends-wonen’. De studentenkoten met de zorgzame en waakzame kotmadam maken meer en meer

plaats voor het gemeenschapshuis, waar een groep jongeren zich zelf organiseert om de voordelen van
het samenwonen te proeven.
Het is niet eenvoudig om deze stap te zetten, zij maken dankbaar gebruik van advies en ondersteuning
geboden door organisaties werkzaam vanuit het welzijnswerk of vanuit onderwijsinstellingen.
Er zijn ook de initiatieven vanuit instellingen voor zorgbehoevende jongeren (handicap, justitiële
problematiek, …) onder de vorm van woongroepen of leefgemeenschappen. (zie hiervoor 4.9.3)

(On)gewoon samen (Antwerpen - B)
type : woongroep
aantal : 5 bewoners
juridisch : samen huren
start : 2007
groep : 4 volwassenen, 1 kind
gebouw : bestaand huis
gemeenschappelijk : living, keuken, tuintje,
buitenruimtes,
privé : eigen kamer
Een kleine groep mensen delen hun leven in een
huis dat zij samen huren. Vrienden komen langs,
het leven verloopt (on)gewoon. Het is er fijn samen
www.columban.be/projet.php

4.10.2. Ouderen
Zowel vanuit de bevolking als vanuit de overheid bestaat er sterke aandacht voor de woonsituatie van
senioren. Eén van de meest prangende noden op het vlak van huisvesting is het ontwikkelen van
geschikte woonvormen voor senioren.
En zoals eerder gezegd komt gemeenschappelijk wonen tegemoet aan vele andere actuele
maatschappelijke vraagstukken. (zie 1.5. beweegredenen voor gemeenschappelijk wonen)
<< Conclusies en aanbevelingen Wonen
Men wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. (…) Men wil het liefst wonen in een wijk met een
gemengde leeftijdsopbouw. Sociale contacten zijn belangrijk; men moet vaker een praatje met elkaar
maken, ook met jongeren! Daarbij kunnen ouderen zelf het initiatief nemen. (…) Men denkt ook na over
nieuwe woonvormen op kleine schaal, met een vorm van onderling hulpbetoon. Bijvoorbeeld eigen
woon-, slaap- en badkamers, met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes om gezamenlijk te eten en
logeerkamers die gedeeld worden. (Co-housing.) >> (Wijnen-Sponserlee, 2006 - NL)
De sterke betrokkenheid binnen het sociale weefsel van een woongemeenschap biedt de mogelijkheid
voor senioren om langer zelfstandig te kunnen wonen, minder beroep te moeten doen op externe
professionele diensten, en langer gezond te blijven in een stimulerende en levendige omgeving.
<< (in cohousing) Seniors are able to “age in place” because they live in a built-in support system.
The community looks out for the senior, supplies transportation, companionship, activities, and some
meals. >> (cohousing-L mailing list)

Maar ook hier zijn er limieten. Meer nog dan bij doorsnee woongemeenschappen is voor ouderen de
vraag belangrijk of er volstaan wordt met de interne burenhulp, en of dit vrijwillig gebeurt of
ingeschreven is in de doelstellingen van de woongemeenschap (mantelzorg als extra accent).
Bij ‘Senior Samenhuizen’ of groepen met in verhouding een groot aantal ouderen moet er bovenop de
burenhulp beroep worden gedaan op externe (doorgaans professionele) hulp en zorg om mensen zo lang
mogelijk te blijven betrekken in de gemeenschap. Er moet van bij aanvang heel duidelijk worden
afgesproken hoe ver de draagkracht van onderlinge zorg zal reiken en wanneer en hoe externe zorg
wordt betrokken.
In sommige gemeenschappen is de zorg dus ingebouwd met goed omschreven afspraken rond de
draagwijdte van de wederzijdse zorg. Maar ook als dit niet formeel ingebouwd is in de structuur, komt
solidariteit en hulp veel meer tot stand in een groep waar je je buren heel goed kent.
<< Co-care basically comes in three categories :
1. Care that you have agreed to do. For example, bring dinner to people when they can’t make it to
common dinner, pick up medicine, check on folks in the morning – easy stuff.
2. Care that you have agreed that you will not do, for example administer medication, give baths,
change diapers – hard stuff.
3. Care that you never imagined you would do before you cared about a person, but it turns out to be
easy because he or she lives just next door. There’s lots of small, easy things like making a cup of tea,
having a conversation, reading someone the paper – tasks that aren’t critical but are somehow very
important and very giving at the same time. >>
(Durrett Charles, 2009 - USA)
Het samenleven met andere mensen, meestal in intergenerationeel verband, biedt een enorme verrijking
en stimulans, een grote verbetering in levenskwaliteit. Deze verrijking tussen generaties geschiedt
trouwens in twee richtingen. Kinderen, volwassenen en senioren leren veel van elkaar en kunnen
genieten van elkaars eigenheden.
Op het gebied van wonen voor ouderen is er niet één goede of juiste oplossing. In de hele waaier van
woonvormen is groepswonen slechts één van de mogelijke oplossingen, naast onder andere
kangoeroewonen, duplexwonen, wonen in serviceflats of zorgflats, aanleunwonen, opvangwonen,
solidair wonen, duowonen, wonen in woonzorgcentra en meegroeien in woonzorgwijken. (Platform
Wonen van Ouderen, 2004)
Het zal de kunst zijn nieuwsoortige initiatieven mogelijk, te maken en zelfs te ondersteunen vanuit de
samenleving, door initiatieven van onderuit en steun via onze overheidsstructuren.
Uit diverse hoeken wordt wel duidelijk gewezen op het moeilijke verloop van dergelijke projecten,
vooral voor wat betreft het verwerven van een goede locatie (extra eisen voor een oudere populatie), het
financieren van de gemeenschappelijke ruimtes en het bekomen van een goede samenstelling van
bewoners. (cfr Aediz, 2008)
Er wordt geraamd dat het aantal senioren in 2041 meer dan 36% bedraagt waarvan 10% behoort tot de
categorie +80. Door de stijgende vraag naar zorg en voorzieningen, zal eveneens de vraag naar woonzorgcomplexen en woon-zorgzones sterk toenemen. Deze nieuwe woonvormen moeten dan gekaderd
worden binnen de bestaande ruimtelijke structuur. Deze uitdaging lijkt beter beantwoord te kunnen
worden via een gebiedsgerichte benadering dan via algemene regelgeving.
(Steunpunt Ruimte en Wonen, 2009)

4.10.2.a. Kangoeroewonen
De eenvoudigste vorm van gemeenschappelijk wonen is duo-wonen, het is daarom begrijpelijk dat deze
het best toegankelijk blijkt. Nochtans blijft het nog moeilijk een project tot een goed einde te brengen.

Enthousiaste bouwers moeten rekenen op de creativiteit van architecten, notarissen en juristen
(Coopmans Femke & Verraes Wolfgang, 2005).
Het is rond kangoeroewonen dat in ons land de eerste wetgevende initiatieven bestaan die betrekking
hebben op een nieuwe vorm van gemeenschappelijk wonen.
In het nieuwe decreet voor ruimtelijke ordening dat de Vlaamse Overheid goedgekeurd op 18-3-2009,
wordt dit concept erkend en een wettelijk kader gecreëerd voor zorgwonen. Hierin wordt het
kangoeroewonen als volgt omschreven.
In een bestaande woning wordt door verbouwing een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd die één
geheel vormt met de hoofdwooneenheid. Die maakt niet meer dan één derde uit van het volledige
volume en wordt bewoond door één of twee ouderen of hulpbehoevende personen. Beide
woongedeelten blijven toebehoren aan één eigenaar Voor dergelijke verbouwing is geen
stedenbouwkundige vergunning meer vereist, enkel nog een meldingsplicht bij het College van
Burgemeester en Schepenen. (Liever Thuis, 2009) Tussen de bewoners van de twee units hoeft niet per
se een familieverband te bestaan.
Toen ik het concept enkele jaren geleden ter sprake bracht tijdens de zevende dag; kreeg ik de vraag of
ik nu ook al met kangoeroe's ging wonen (Vera Dua, interview samenhuizen, 2009)
Hoewel er voor kangoeroewonen nu een wettelijk kader bestaat is er toch een heikel moment zodra de
bewoner(s) van 1 van de 2 woonsten overlijdt of vertrekt. Alles hangt natuurlijk af van de specifieke
situatie (wie is eigenaar, is het de bedoeling ook met niet-verwanten samen te wonen, …)
Om meer duurzame oplossingen voor kangoeroewonen te realiseren wordt er bvb. in Nederland
(weliswaar in een andere beleidscontext) voor gepleit om soepele formules te voorzien binnen het
sociaal woningbeleid, om kangoeroewonen te realiseren door gekoppelde toewijzing van woningen.
<< In verschillende gemeenten zijn kangoeroewoningen in de afgelopen jaren opgeleverd. Navraag bij
deze gemeenten wijst uit dat veel van deze woningen inmiddels problemen opleveren of hun
kangoeroekarakter verliezen. Met name als één van de twee huishoudens die samen een dubbele woning
bewonen, verhuist of overlijdt, is het moeilijk de gekoppelde verhuur voort te zetten. Het overblijvende
huishouden kan immers niet gedwongen worden te verhuizen. (…)
Waarom kunnen we niet de woningtoewijzing van de gestapelde woningen in Nederland zo aanpassen
dat kinderen en hun ouders de mogelijkheid krijgen op hetzelfde trappenhuis te wonen? Als de
woningtoewijzing hier ruimte voor zou laten, staat Nederland ineens vol met kangoeroewoningen. Dat
kan ook positieve resultaten opleveren voor de wijk zelf. >>
(van der Horst Hilje, 2003 - NL)
Er wordt verder gedacht aan fiscale maatregelen die mensen in deze woonvorm kunnen ondersteunen,
bvb. via de onroerende voorheffing. Ook daar ligt nog een drempel voor het ombouwen of aanpassen
van de woning.
<< De fiscaliteit kan ook inspelen op het welzijnsbeleid. Zo zou het kangoeroewonen fiscaal moeten
worden gepromoot, de onroerende voorheffing lijkt hiervoor het geëigende instrument. >>
(Vlaamse administratie, Beleidsdomein Financiën en Begroting, mei 2009)

4.10.2.b. Duo-wonen
Duo-wonen, waarbij doorgaans een eigenaar een deel van de woning inricht en verhuurt als woonst,
stuit op een aantal moeilijkheden die men bij gemeenschapshuizen ook aantreft.
Een woonst opdelen om er een deel van te mogen verhuren is niet altijd vanzelfsprekend. Urbanistische
zonering, en reglementen en gemeentelijke reglementering kunnen hier voor heel wat problemen zoregn
(zie daarvoor 4.2.2.d. opdelen van een woonst)

Daarnaast kan er een probleem ontstaan m.b.t. het statuut van de bewoner met mogelijkefinanciële
weerslag ingeval één van de bewoners geniet van een vervangingsinkomen (zie daarvoor 4.9. statuut van
de medebewoner)

4.10.2.c. Woongroepen
Een goed bekende en beproefde woonvorm van senioren is wellicht ‘Abbeyfield’ met een ervaring van
meer dan duizend woongroepen in meerdere landen. Het gaat om woongroepen waar elke bewoner,
alleenstaande of echtpaar, een studio huurt en gebruik maakt van gemeenschappelijke ruimtes en
voorzieningen. Elkeen is ook lid van de structuur (vzw) die het samenleven beheert.
De bewoners gebruiken één maaltijd per dag samen, wat niet alleen praktisch is, maar ook de cohesie in
huis ten goede komt. Er is een house-keeper aangeduid die helpt bij de coördinatie van de maaltijden en
het onderhoud en die aandacht heeft voor de contacten onderling en de sociale integratie naar buiten toe.
In België zijn er al een vijftal Abbeyfield huizen, maar ook anderen hebben initiatieven in die zin
ontwikkeld.

Entre voisins - Abbeyfield (Etterbeek - B)
type : woongroep
aantal : 8
juridisch : huurcontract van vzw
start : 2004
groep : senioren
gebouw : bestaand huis
gemeenschappelijk : eetkamer, keuken, salon, …
privé : kamer (of appartement)
De abbeyfield huizen staan open voor
alleenstaande senioren of koppels. Zij stimuleren
elkaar tot deelname aan het leven van de
woongroep en daarbuiten.
www.abbeyfield.be

4.10.2.d. Meergeneratiewonen
Je kan aandacht voor senioren ruimer bekijken, de focus verleggen van één bepaalde doelgroep naar alle
geledingen van de samenleving. Zo kom je bij intergenerationele samenhang en solidariteit terecht en
binnen dit thema hoort ook intergenerationeel wonen.
Woongemeenschappen kunnen zich richten op één bepaalde leeftijdscategorie en een gemeenschap
creëren van senioren die ongeveer hetzelfde levensritme en dezelfde behoeften kennen. Voor een aantal
senioren is deze vorm van samenleven erg aantrekkelijk.
Maar uit onderzoek blijkt dat vitale senioren de voorkeur geven aan gemengde woongemeenschappen
voor jong en oud boven gemeenschappen enkel voor ouderen. Habion, (2007).
Er bestaan in verschillende landen initiatieven voor woonvormen waarin de generaties elkaar vinden. In
Duitsland bvb. heeft het ‘Mehrgenarationen’ wonen recent een grote vlucht genomen. Ook in
Nederland, Frankrijk en elders zijn er talrijke voorbeelden van.
<< In Europa is Duitsland koploper met woonprojecten voor meerdere generaties. Mede gestimuleerd
door de snel toenemende vergrijzing in dit land zijn veel woonprojecten gerealiseerd waarbij jong en

oud zorg dragen voor elkaar. Daardoor ontstaat minder snel behoefte aan professioneel aanbod van
praktische hulp.
Uit de Duitse ervaringen blijken de gemeenschappelijke faciliteiten in het wooncomplex onontbeerlijk.
Hetzelfde geldt voor de rol van de “moderator”, die bewoners stimuleert zich voor elkaar in te zetten.
Aanvankelijk was er wel wat weerstand tegen deze vorm van ouderenzorg, omdat men het vreemd vond
dat de zorg niet uit verpleging en verzorging bestond maar uit zelf- en burenhulp. Inmiddels echter zijn
door heel Duitsland heen succesvolle projecten gerealiseerd. >>
(Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2008)

<< In Israël is in het begin van de jaren tachtig een multigenerationeel woonproject opgezet in Gilo,
een voorstad van Jeruzalem. Het project omvat tien appartementenblokken van vier verdiepingen,
waarvan de 51 beganegrondwoningen aan senioren zijn toegewezen. De etagewoningen zijn
voornamelijk bestemd voor jonge gezinnen met kinderen.
De jongere bewoners helpen de ouderen over het algemeen met de boodschappen en huishoudelijke
taken, terwijl de senioren onder andere op de kinderen passen. Vanwege het succes van het concept is
dit ook in andere woonprojecten in Israël toegepast. >>
(Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2008)
In een reeks aanbevelingen om intergenerationele samenhang en solidariteit te bevorderen, die werden
geformuleerd tijdens een hoorzitting georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting, lezen we o.a.
volgende punten :
- Stimuleren van intergenerationeel samenwonen (premies, fiscale voordelen e.d.) en van een erkenning
van de intergenerationele opdracht van de grootouders
- Ontwikkeling van groepswonen en/of kangoeroewonen
(Loriaux Michel, 2006)
Bij de woongemeenschappen en groepen in opstartfase is de belangstelling voor intergenerationeel
wonen duidelijk aanwezig bij de types ‘Centraal wonen’ & ‘Cohousing’. De types
‘Gemeenschapshuizen’ & ‘Woongroepen’ richten zich, zoals elders gesteld, voornamelijk op jongeren
en jongvolwassenen.
Figuur XX : Bewuste optie voor een bepaalde doelgroep (Gemeenschapshuis & Woongroep)

Figuur XX : Bewuste optie voor een bepaalde doelgroep (Centraal Wonen & Cohousing)

De eerste stappen op dit vlak zijn in ons land gedaan met projecten van rusthuizen in combinatie met
een crèche of een opvanghuis voor jongeren in eenzelfde complex. (bvb. ‘Les Trois Pommiers’ in
Etterbeek, waar ouderen, alleenstaande moeders met kinderen en licht gehandicapten in één complex
zijn ondergebracht ; bvb. Le Balloir in Luik waar 2 kinderdagverblijven, een rusthuis, service-flats, een
dagcentrum voor jonge moeders in moeilijkheid, een naaiatelier, een kookatelier en een 2e hands
kledingmagazijn onderdak vinden).
<< Le projet Part’Ages présenté par Caroline Ducenne et Madeleine Fraiture ne s’éloigne pas
complètement de cette préoccupation sociale puisqu’il consiste en une mise à disposition de logements
intergénérationnels à loyer modéré dans le petit bourg d’Hannut.
Il a pour but de permettre à des personnes de générations différentes d’occuper un logement à loyer
modique dans un cadre qui préserve leur intimité tout en incitant l’entraide et la convivialité entre les
locataires et ainsi favoriser l’échange entre les générations. >>
(Ducenne Caroline, 2006 - B)
<< Het Pat Crowley House en het Nathalie Salmon House bestaan al meer dan twintig jaar, dus de
constructie blijkt behoorlijk duurzaam te zijn. Gebaseerd op het model van het meergeneratiewonen in
het Pat Crowley House heeft het St. Vincent DePaul Center het Labouré House opgericht in Chicago.
(…) hier wonen studenten samen met senioren en helpen de studenten de ouderen met huishoudelijke
activiteiten. (…) De oudere bewoners betalen maandelijks een inkomensafhankelijk bedrag. Studenten
betalen geen huur in ruil voor de hulp aan hun oudere medebewoners bij dagelijkse activiteiten. HOME
is verder afhankelijk van donaties van particulieren, fondsen en giften van corporaties. >>
(Aedes-Actiz, 2008 - USA)

Le Balloir (Liège - B)
type : Intergenerationeel wonen
aantal : 70 senioren in home, 14 serviceflats,
21 kinderen in kinderdagverblijf
juridisch : vzw verhuurt
start : 1995
groep : multigenerationeel
gebouw : voormalig weeshuis
gemeenschappelijk : buitenruimte, eetzaal,
e
naaiatelier, kookatelier, 2 hands kledingmagazijn
privé : kamer voor de senioren in home, en seniorenflats
In eenzelfde complex zijn : een rusthuis, serviceflats,
twee kinderdagverblijven, dagcentrum voor jonge moeders.
Gezamenlijke maaltijden, feestjes, ateliers, ontmoetingen.
www.habitat-groupe.be/article.php3?id_article=21

4.10.2.e. Woonzorgzones
Als je de dingen ruimer bekijkt kom je als vanzelf uit bij het concept van de woonzorg zone. Dat is een
geïntegreerde zone voor zelfstandig wonen van mensen die zorg behoeven in verschillende gradaties.
Een wijkzorgcentrum met medisch en verzorgingsaanbod is permanent bereikbaar, moderne technieken
zorgen voor meer veiligheid (personenalarm, inbraak- en brandalarm), domotica worden aangesloten en
een internetverbinding kan meer sociaal contact brengen, eventueel ook thuiswerk en afstandsonderwijs.
Diverse vormen van zorg en diensten worden ook in deze zone aan huis aangeboden. Er kan een infoloket zijn (met informatie over wonen, welzijn, zorgaanbod, dienstenaanbod), een activiteitencentrum
kan ingeplant worden (socio-cultureel, hobby, …).

In deze woonzorg zone met zelfstandig wonende senioren en jonge gezinnen kunnen naast een rusthuis
en aanleunwoningen even goed kangoeroewoningen en woongroepen of cohousing worden ingeplant.
<< In een woonzorgzone is de afstand tussen zorgbehoevend en autonoom en tussen de verschillende
leeftijden veel kleiner, het is veel meer gewoon leven >> (Pieter Van Hoof, interview samenhuizen,
2009)
De Nederlandse stichting Habion is gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen met een zorgvraag of
zorgbehoefte. Zij presenteren een paar mogelijke modellen voor geïntegreerd wonen voor de toekomst,
die elk uitgaan van verschillende partners en functies.
- In de ‘Woonzorgcampus’ worden zorgappartementen gecombineerd met een school voor
zorgverlenende beroepen (verpleging, ) met studentenhome en een complex met restaurant en
bioscoop..
- In de ‘Mantelzorgwoonvorm’ zitten een hele reeks kangoeroewoonsten in eenzelfde woonvorm.
- In een ‘Woonwerkcomplex’ wordt de combinatie gemaakt van zorgappartementen, gewone
appartementen, praktijken van zorgberoepen (dokters, kinesisten, …) en een winkelcentrum.
(Habion, 2007).
Er wordt in dit geval niet enkel gestreefd naar integratie van diverse leeftijdscategorieën maar ook van
diverse functies.

Anna-Haag-Haus (Stuttgart - D)
type : Mehrgenerationenhaus
aantal : 76 senioren, 150 jongeren, 70 kinderen
juridisch : GmbH (cfr. Bvba)
start : 1979
groep : jongvolwassenen
gebouw : nieuwbouw, 3 vleugels rond een pleintje
gemeenschappelijk : opleidingscentrum, medisch
centrum, kinderdagverblijf, kapper, café
privé : eigen kamer
Gemengd complex met 76 senioren in home, 150
jongeren in opleiding voor een gezondheidsberoep
en de 70 kinderen in kinderdagverblijf.
www.annahaaghaus.de

In ons land zijn er schuchtere initiatieven, gesteund vanuit de lokale overheid.
<< In eigen land komt er toch ook stilaan belangstelling vanuit de overheid voor woon-zorgzones die
een kader zouden kunnen bieden voor samenhuis-projecten, die inderdaad aan een heleboel behoeften
tegemoet komen. In Wervik loopt zo’n modelproject, gestuurd vanuit het OCMW. De vraagzijde zou
echter ook de motor moeten kunnen zijn ... >> (De Keyser Gerd, interview samenhuizen, 2009)
De nieuwe woonvormen bieden een alternatief voor de klassieke oplossingen, met een grotere
levenskwaliteit voor senioren, meer autonomie en een besparing voor de maatschappij.
Woongemeenschappen gedragen door de bewonersgroep biedt hier zelfs een grotere meerwaarde dan de
woonzorgzones met zijn semi-geïnstitutionaliseerde structuur.
<< … CoHousing offers another option for how older people can maintain control over their own lives,
while not being isolated from others (…) Even as a simple alternative to current ‘sheltered housing’
accommodation, CoHousing can clearly offer itself as a model for a self-managed and stable

community, distinct from any risk of compromise required in providing the costly support that is central
to the care village approach. The mutual but informal support from CoHousing residents to one another
diminishes calls upon other services (…) There should clearly be a cost benefit here, as well as the
satisfaction of new ways to meet people’s own aspirations! >> (Field Martin, 2005 - UK)

4.10.3. Zorgbehoevenden
Voor wat zorgaanbod betreft binnen een gemeenschapsvorm aan maatschappelijk kwetsbare personen
moet er een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties, namelijk opvang door instellingen
(organisaties) en opvang door een woongemeenschap (particulieren).

4.10.3.a. opvang door instellingen
Er bestaan diverse erkende en professioneel uitgebouwde gemeenschapsvormen met als missie opvang
van specifieke doelgroepen, zoals
- gegroepeerd beschut wonen en begeleid wonen voor mentaal mindervaliden, fysiek mindervaliden,
psychiatrische patiënten, afhankelijkheidsproblematiek, …
- opvang voor daklozen, asielzoekers, personen in een moeilijke familiale situatie, …
Het gaat om geïnstitutionaliseerde structuren die erkend en betoelaagd zijn in het kader van
gezondheidszorg, welzijn of huisvesting.
In vergelijking met de initiatieven vanuit woongemeenschappen bieden zij een aantal voordelen, zoals
een stevig financieel draagvlak, herkenbare structuren, know-how en ervaring, controle van de kwaliteit,
… Maar er zijn ook nadelen, er is namelijk een belangrijke administratieve rompslomp en doorgaans
hebben de opnamecriteria een beperkte flexibiliteit en hetzelfde geldt ook voor de gehanteerde
methodieken.

Widar (Merksplas - B)
type : zorgwonen
aantal : 69 mensen in 6 woongroepen
juridisch : vzw, erkend als tehuis
start : 1982
groep : 40 personen met handicap, 14 medewerkers en
hun 15 kinderenkinderen
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : buitenruimte, werkateliers,
boerderij, winkel, cafetaria, leefruimte per huis,
privé : kamer
In deze dorpsgemeenschap wordt gewoond, gewerkt en
geleefd. 6 woonsten met gastgezin bieden een thuis aan
40 personen met een handicap, naar Steiner filosofie.
www.widar.be

In de sectoren van zorg voor mindervaliden, zorg voor mensen met psychiatrische problematiek, opvang
van daklozen en dergelijke meer is er een streven naar vermaatschappelijking van de aangeboden zorg
en van het woon- en verblijfaanbod.
Grote instellingen evolueerden reeds naar kleinschalige projecten van beschut en begeleid wonen. Er is
nu een verdere evolutie aan de gang naar woonvormen met bewonersmix en naar integratie in gewone
buurten.

Net zoals in de zorg voor ouderen en jongeren komen er meer en meer projecten, die voor diverse
doelgroepen uitreiken naar een natuurlijke sociale omgeving. We denken aan gezinsvervangende
tehuizen, pleegopvang in families en gemengde woonvormen (bvb. Oikonde, Bethaniën, …).
<< In antwoord op de vergrijzing en de veranderende noden van de bevolking zien we in Europa reeds
geruime tijd een vervaging van de grenzen tussen huisvesting en zorg. Enerzijds houden de aanbieders
van woningen hoe langer hoe meer rekening met een mogelijke behoefte aan zorg of begeleiding van de
bewoners: ze hanteren bepaalde bouwrichtlijnen, werken samen met zorgverstrekkers, of bieden soms
zelf ook de zorg aan. Aan de andere kant houden aanbieders van zorg ook meer rekening met de
woonwensen van hun doelgroep en bieden ze hun diensten aan in een brede waaier van woonvormen,
met inbegrip van de residentiële voorzieningen.
Achterliggend aan deze evolutie is een veranderende visie op wonen en zorg. Waar de beleidsoptie
vroeger was dat mensen met een zorgbehoefte moesten verhuizen naar de zorgvoorziening, wordt er nu
naar gestreefd de zorgvoorzieningen naar de mensen te brengen, in hun eigen woonomgeving.
Vooral in Nederland en de Scandinavische landen staat men hierin al ver, met initiatieven als
woonzorgcomplexen, groepswonen, kangoeroe- en duplexwonen, levenslang wonen, woonclusters,
zorgflats, beschut wonen… >> (AROHM, 2003 - B)
Particulieren gaan in op deze groeiende vraag, zij slaan ‘de brug van op de andere oever’. Voor hen
betekent dit echter een grote investering van tijd en toewijding, hetgeen in onze maatschappelijke
context steeds moeilijker wordt.

4.10.3.b. opvang binnen een woongemeenschap
Woongemeenschappen staan er doorgaans beter voor dan particulieren om een zorgaanbod te doen. De
zorg en opvang wordt gedragen door een groep gezinnen en/of alleenstaanden.
Dit vraagt een inspanning van de bewoners bij de opstart. Eén of meerdere woonsten worden
gefinancierd door de groep om deze te verhuren of ter beschikking te stellen aan mensen met een
zorgbehoefte. Soms kan een organisatie uit caritatieve of sociaal geëngageerde hoek mede bijdragen aan
de realisatie hiervan, soms kan een samenwerking opgezet worden met erkende structuren, soms wordt
een vorm van financiële steun toegekend.
Er bestaan trouwens al woongemeenschappen die enkele plaatsen voorbehouden voor mensen in
moeilijkheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn Les Arbrelles (Braine-le Château), De Brug (Lier), La
Placette (Wezembeek-Oppem), Ferme Tellier (Louvranges), …

Les Arbrelles (Braine-le Château - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 6 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 1984
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : parking en tuinen
privé : autonome woonsten
De bewoners van les Arbrelles financierden een 7e
woonst die ze beschikbaar stellen voor personen of
gezinnen in een tijdelijke noodsituatie.
In een voorliggend huisje is een oxfam winkel.
www.habitat-groupe.be/article.php3?id_article=31

Er wordt niet gepretendeerd professionele zorg aan te bieden, soms wordt deze professionele hulp wel
parallel aangeboden vanuit een gespecialiseerde dienst. De natuurlijke steun die voortvloeit uit een
dragend sociaal netwerk vertegenwoordigt hier de meerwaarde voor deze persoon of dit gezin. En er is
ook de vreugde en menselijke verrijking voor de woongemeenschap die voortvloeit uit de wederzijdse
uitwisseling.
<< professional caregivers living within the community will be able to provide truly personal care to
sick or disabled individuals, over and above that of a visiting caregiver or hospital staffer. All of this is
much more affordable than a traditional means of care (…). And the costs of ‘impersonal’ personal care
are staggering compared to ‘personal’ personal care, if you can find it, or create it through something
like cohousing. >> (Durrett Charles, 2009 - USA)
Shepherd’s is a non-profit (…) organization that owns and maintains one of the condos at Meadow
Wood (condominiums). This transitional housing is offered at a very low rent — for about a year — to
help get a family back on their feet financially. Occupants take a short, enjoyable course on creating a
spending plan, and are encouraged to take part in community activities. We currently have our fourth
family in residence. This housing is voluntarily subsidized by some members of the Bartimaeus
community, who make a tax-deductible contribution to offer this opportunity for a family in need.
(Bartimaeus Cohousing, 2009, http://bartcommunity.org/MW_story_shepherds.html )

4.10.4. Alleenstaande ouders
In de overgrote meerderheid van woongemeenschappen wordt verantwoordelijk voor de kinderen
allereerst door de biologische ouders gedragen, maar andere volwassen bewoners zijn dichter betrokken
dan bij doorsnee gezinnen.
Door de aanwezigheid van meerdere verzorgende personen en het aanbod van verscheidene rolmodellen
in woongemeenschappen verlicht deze vorm van ‘meer-ouderschap’ de druk op ouders. Zij moeten voor
hun kinderen niet langer de enige bron van affectie en autoriteit zijn.
Veel woongemeenschappen bieden ouders heel wat flexibiliteit voor de combinatie van familie en werk.
Burenhulp gaat hier verder dan doorsnee. In een gemeenschap die kinderopvang aanbiedt, maar ook
andere zaken deelt (zoals maaltijden, wassen, boodschappen of kuisen) krijgen alleenstaande ouders
meer tijd om andere dingen te doen met hun kinderen. Bovendien blijven zij sterker betrokken op werk
en sociale activiteiten, zowel binnen als buiten de gemeenschap.
Alleenstaande ouders staan er niet langer alleen voor om in de basisbehoeften voor hun kinderen en voor
zichzelf te voorzien. Kinderen van alleenstaande vrouwen bijvoorbeeld hebben meer kansen om in
contact te komen met volwassen mannen als rolmodellen.
De balans is duidelijk positief voor ouders en kinderen. Door het delen van taken en middelen, en de
persoonlijke ondersteuning biedt gemeenschappelijk wonen een buffer voor de druk die het ouderschap
met zich mee brengt en voor alleenstaande ouders speelt dit nog sterker.
In het geval van echtscheiding is het verloop zowel voor ouders als voor kinderen een stuk
gemakkelijker en minder pijnlijk binnen een woongemeenschap. De extra sociale steun en opvang die in
de meeste groepen voorhanden is, verdunt de conflicten tussen partners en verlicht de druk, wat een
betere omgang met de scheidingssituatie mogelijk maakt. Ook biedt de ‘uitgebreide familie’ structuur
van een cohousing aan kinderen de kans om wat afstand te houden van de mate van strijd en spanning
waarmee echtscheiding soms gepaard gaat.
Er is de bijzondere situatie van part-time ouders. Zij worstelen met de tegenstelling tussen hun
levenswijze als alleenstaande en de periodes dat zij een huishouden met kinderen vormen. Vaak komt
daar nog een krappe financiële situatie bij.

Zowel in ruimtelijke voorzieningen (gastenkamers) als in mogelijkheden voor flexibele kinderopvang
kan gemeenschappelijk wonen een uitkomst bieden. Een sociale omgeving van een gemeenschap met
andere kinderen en volwassenen kan ook hier een verschil uitmaken.
Part time parents or parents with a visitation schedule face, in my opinion, the most difficult housing
challenge. Their life style vacillates between that of a single person and single parent on a weekly basis.
Often times they are making child support payments, while they also need to provide an adequate
environment (physically, spatially, and socially) for themselves and the child. Part time parents face all
the same challenges of a single parent with the added challenge of an ever changing schedule. Both
physically and socially their housing needs to be flexible and efficient. As with single parents, safety is
also of primary concern. (Freiberg Kirstyn, 2005, ‘Human Factors and Research Methods’)
Ervaringen in het buitenland tonen aan dat woongemeenschappen door de geboden voordelen een
redelijk groot deel van alleenstaande ouders aantrekken, vooral in landen waar hulp van buren en familie
verwatert. Langs de andere kant vormt de nog hoge kostprijs van een woning in een woongemeenschap
een belemmering naar deze doelgroep die het financieel vaak moeilijker heeft.
Net zoals voor ouderen zouden stimulansen naar alleenstaande ouders interessant kunnen zijn.

4.10.5. Allochtonen
Hoewel een aantal woongemeenschappen er zeer goed in slaagt diversiteit in te bouwen naar leeftijd,
gezinssamenstelling en zelfs naar sociale gelaagdheid, komt multicultureel bouwen en/of wonen niet
goed van de grond ook bij projecten die dit uitdrukkelijk nastreven. Dat blijkt uit berichten die ons
bereiken uit bestaande gemeenschappen in verschillende landen. Het juiste recept is (nog?) niet
gevonden, of misschien blijft intercultureel samen wonen in dicht verband een vrome wens, een paar
interculturele huwelijksparen uitgezonderd.
De initiatieven van allochtonen die op natuurlijke wijze voortvloeien uit hun traditionele woonvormen,
zijn ons ook weinig bekend. Deze woonvormen overstijgen soms het familieverband en gelden dus ook
als woongemeenschappen. Het gaat over inwijkelingen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika, maar ook uit
zuidelijke en oostelijke delen van Europa. Voor zover de gemeenschapsstructuur uit familie-, stam- of
etnische verwantschap, uit religieuze of culturele banden, niet versplinterd werd door de migratie, blijft
in een aantal gevallen de gemeenschappelijkheid bewaard. In andere gevallen wordt deze hier ter plaatse
heropgebouwd.
Bij deze bevolkingsgroepen is ook de verwevenheid van de familie en de zorg voor ouderen binnen de
gezinssituatie sterk aanwezig.
Er zijn dus groepen van allochtonen (eerste of tweede generatie) die onder elkaar één of andere vorm
van groepswonen opzetten.
We kennen de Peul (een Afrikaanse ethnische gemeenschap) die in Brussel een opmerkelijke vorm van
opvang voor psychiatrische patiënten aanbieden.
Het blijkt dat kangoeroewonen bijzonder geschikt is voor allochtone ouderen en hun kinderen, zo blijkt
uit een onderzoek door de ’Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie naar de
woningbehoeften van allochtone ouderen’ in Nederland. (Nijeboer 2001, geciteerd door ‘van der Horst
Hilje, Wassenberg Frank, 2003’). Dat heeft alweer te maken met de vanzelfsprekend zorgplicht van
kinderen voor hun ouders bij deze doelgroep, dit conflicteert met hun vaak veel te kleine woningen.
Bij ons kennen we het gemengd kangoeroe-wonen met een allochtoon noordafrikaans gezin en
autochtone bejaarden in Brussel (Dar El Amal - Foyer).
In Nederland zijn verder projecten bekend van en voor surinamers, turken, chinezen.
Maar behoudens enkele voorbeelden liggen in ons land de initiatieven waarin allochtonen zijn betrokken
grotendeels ‘beneden onze radargrens’.

Nochtans ligt hier een mogelijke verruiming en inspiratie van onze praktijk rond gemeenschappelijk
wonen vanuit delen van de wereld waar de tradities van uitgebreide families en stamverbanden nog
springlevend zijn.

4.10.6. Lage inkomens, maatschappelijk kwetsbare personen
Maatschappelijk kwetsbare personen vormen een gemengde doelgroep. We spreken van een kwetsbaar
persoon of huishouden in volgende gevallen : migranten uit bepaalde landen, mensen met
vervangingsinkomen, personen ouder dan 75 jaar, alleenstaande vrouw of alleenstaande ouder.
De eerste woongemeenschappen die in een land worden gerealiseerd vragen bijzonder veel inzet,
volharding en geduld van de initiatiefnemers.
Bovendien blijkt bij deze pionierende projecten de prijs zo sterk op te lopen dat de aanvankelijk
nagestreefde diversiteit niet geheel is vol te houden. Gezinnen en personen met beperkte financiële
middelen kunnen niet deelnemen of moeten afhaken.
Niet alleen de prijs is een belemmering. Ook de vereisten die gesteld worden aan het opstarten van een
<< Los van de financiële draagkracht van deelnemers, stellen we vast dat er nauwelijks of geen
arbeiders in woongemeenschappen zitten, het zijn bijna allemaal intellectuelen, mensen met een zekere
opleiding. Dat heeft voor een deel te maken met de vergadercultuur, mensen moeten bereid zijn tot veel
overleg. >> (Debyser Jo, interview Samenhuizen, 2009)
Hierom werden de eerst cohousing gemeenschappen in Denemarken door sommigen smalend
“tandartsengemeenschappen”genoemd. Intussen is de situatie daar grondig gewijzigd en is het concept
bijzonder verspreid en toegankelijk geworden.
Ook in andere landen lijken er in een eerste tijd twee circuits te ontstaan. De pioniers van
gemeenschappelijk wonen moeten meestal een hoop tijd en geld investeren om hun droom waar te
maken. Diezelfde droom wordt echter even goed gedeeld door mensen met minder middelen.
<< Kritik an der Förderung von Baugruppen laut. Die richte sich vornehmlich an eigentumsorientierte
Gruppen, bemängelt der Architekt Mathias Heyden, der ein Buch über Wohnprojekte in Berlin
geschrieben hat. "Was aber ist mit Mietern, die kein Grundstück kaufen können?"(…). In erster Linie
(…) werde ein neuer Mittelstand gefördert, sagt Heyden. Das trage zur Gentrifizierung bei. >> (Goltz
Tobias, 2007 - D)
In ons land werden al manieren ontwikkeld om gemeenschappelijk wonen toegankelijk te maken voor
gemiddelde en bescheiden inkomens. En er wordt op dit vlak naarstig verder gezocht naar haalbare
wegen. (zie daarvoor 4.5.5. Betrekken van bescheiden inkomenscategorieën)
De opvang van sociaal kwetsbare doelgroepen in diverse types van gemeenschappelijk wonen (en
instellingen) werd uitvoerig onderzocht in een studie uit 2006 in opdracht van de Koning Boudewijn
Stichting waar we hier graag naar verwijzen. (“SUM Research, 2006, Etude sur les possibilités de
reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en précarité sociale, dit Habitat Solidaire»)
Er is de specifieke opvang voor deze doelgroep in opvanghuizen of kamers, en er zijn inspanningen van
een aantal woongemeenschappen om (tijdelijke) opvang in te bouwen in hun werking (zie ook onder
4.10.3.zorgbehoevenden)

4.11. Integratie in de lokale gemeenschap
Factoren die meespelen bij het slagen van de integratie in de buurt of de wijk hebben te maken met de
houding van deze buurt maar ook met de manier waarop de woongemeenschap hiervoor open staat en er
inspanningen voor doet.

4.11.1 Houding van de buurtbewoners
Hoewel de belangstelling groot is, zijn op dit moment de pioniers van gemeenschappelijk wonen nog
dun gezaaid. Een groep trekt een deel van haar leden aan in de onmiddellijke buurt, maar doorgaans is
het aantal ‘inwijkelingen’ nog groot.
Hoe minder de nieuwe bewoners voortkomen uit de lokale buurt en hoe sneller het project evolueert, des
te meer is er kans op weerstand. Het is voor de aansluiting met de omgeving steeds interessant om
voldoende mensen te betrekken die enige verbinding hebben met de buurt.
<< It is recommended that: (…) Local governments give priority to cohousing developed by local community
members >> (Jan Forbes, 2002 - AUS)

Als een groep zich gaat vestigen in een buurt moet men toch beducht zijn op eventueel
voorwantrouwen, zelfs protest, van de buurtbewoners. De eerste beelden die nog steeds worden
opgeroepen zijn die van ‘hippie communes’ en ‘religieuze sekten’.
Het is daarom heel belangrijk dat een startende groep zich in een vroeg stadium bekend maakt in de
buurt en heel duidelijk en open communiceert over zijn project, het is belangrijk dat de lokale bevolking
kennis maakt met de mensen die hun buren zullen worden, zodat ze kunnen vaststellen dat het gaat om
gewone mensen en niet over ‘halfwilde hippies’ of ‘bizarre sekteleden’.
De knelpunten die verband houden met reacties of houding van de buren worden vanuit de Samenhuizen
enquête weergegeven in het antwoord op de vraag welke lichte of zware moeilijkheden er werden
ondervonden m.b.t. ‘buren (wantrouwen, protest, …)’. ‘Centraal wonen’ en ‘Cohousing’ projecten die
zich in de wijk komen innestelen lijken vaker weerstand te ontmoeten.
Figuur XX : Moeilijkheden m.b.t. de buren (Alle respondenten)

Figuur XX : Moeilijkheden m.b.t. de buren (Centraal Wonen & Cohousing)

Reeds voor de bewoning is het goed om opendeurdagen te organiseren, bij grote projecten de plannen,
eventueel de maquettes te tonen, maar zeker ook op een informele manier kennis te maken.
Het is goed zich te engageren in het schoolcomité, de jeugdvereniging of in de plaatselijke sportclub,
vrouwenbond of carnavalbeweging, elk naar eigen interesse.

“Het aanvankelijke wantrouwen is opgelost door de buren uit te nodigen op een tuinfeest.”, zo getuigt
een bewoner van een woongemeenschap in de enquête.
Dezelfde inspanningen moeten gebeuren om lokale instanties te tonen dat de woongemeenschap zich
wil integreren en een meerwaarde wil betekenen voor de buurt. Wat kan helpen is de mate waarin de
woongemeenschap voorzieningen heeft die ook voor de buurt ter beschikking worden gesteld.

4.11.2. Houding van de woongemeenschap
Bij de overgrote meerderheid van de woongemeenschappen is er een uitdrukkelijk verlangen om zich te
integreren in het lokale gemeenschapsleven. De leden leggen contacten met de buren en engageren zich
in de lokale verenigingen of ontplooien zelf initiatieven.
Maar even goed als bij buurtbewoners kunnen angst en wantrouwen bestaan bij de bewoners van de
woongemeenschap. Dan bestaat er het risico op getto vorming. Een extreme vorm van zich afsluiten
vind je bij de zogenaamde ‘gated communities’, woonwijken met meestal hoge muren en een stevige
bewaking. Dit afsluiten van de buitenwereld komt vanuit een gevoel van onveiligheid (Krabbendam
Filip, 2002).
Alles heeft te maken met de basismotieven voor het samen wonen. De initiatieven van
gemeenschappelijk wonen zijn voor een overgrote meerderheid niet uit angst ontstaan maar vanuit een
verlangen naar een warme, hechte steunende gemeenschap.
De ervaring toont dat Gemeenschappelijk wonen met zijn wens tot meer uitwisseling draagt bij aan dit
hoger veiligheidsgevoel in de buurt. De kansen liggen daardoor beter om open te staan de omringende
wereld.

4.11.3. Lokale dynamiek en sociale economie
Woongemeenschappen blijken vaak een bron van lokale dynamiek op wijkniveau. De bewoners zijn
doorgaans mensen die bewust kiezen voor het samen wonen met anderen. Zij zijn uit zichzelf of door de
opgedane ervaring binnen de woongemeenschap meer gericht op samenwerken en geoefend in het
gezamenlijk realiseren van allerlei taken en initiatieven. Zij gaan zich dan ook gemakkelijker inzetten in
de bestaande structuren en activiteiten van een buurt, of ze gaan zelf initiatieven ontplooien.
Dat kan gaan over een straatfeest, autodelen, biologische voedselmanden, deelname aan een
zelfplukbedrijf (‘community shared agriculture’ CSA), sport, concertjes, enz … waarbij de
gemeenschappelijke ruimte van de gemeenschap al dan niet beschikbaar kan worden gesteld.
Sommige groepen organiseren een kinderdagverblijf, naschoolse opvang, er zijn zelfs voorbeelden van
een eigen schooltje, een bakkerij of een winkeltje.
Als zij niet verhinderd worden door regels voor ruimtelijke ordening, het verlies van lagere BTW
wegens gemengde functie en het bekomen van allerhande vergunningen, e.d.m., gaat er van dit soort
activiteiten een sterke lokale dynamiek uit die het buurtleven ten goede komt.
<< Cohousing achieves several goals that are important to growing and maintaining a sustainable
living environment :
cohousing projects are often stitched into an existing community through infill development or
rehabilitation of existing buildings, thereby limiting additional sprawl and greenfield development.
Cohousing brings socially and economically diverse residents to a downtown where they can benefit
from proximity to services, employment opportunities, recreational facilities and public transportation.

They become an active part of a neighborhood’s street life. And finally, cohousing provides
opportunities for collaboration and a localized lifestyle that binds a community through social,
economic, safety and environmental benefits. >> (Durrett Charles, 2009 - USA)

Chaswood (Shubenacadie NS - CA)
type : Centraal Wonen
aantal : 12 à 20 woonsten
juridisch : eigendom
start : 2010
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk :
privé : autonome woonsten
Rurale ecologische gemeenschap in oprichting
op meer dan 50 ha. , volgens de principes van
integriteit, eenvoud, diversiteit en
gelijkwaardigheid.
www.cohousing.ca/newsletter/May07.pdf

4.12. Onderzoek, ondersteuning, bekendmaking
4.12.1. Onderzoek, informatieverspreiding, promotie en ondersteuning
4.12.1.a. Bekendmaking
Onbekend maakt onbemind. Daarom moeten de bekendheid en de beeldvorming rond
gemeenschappelijk wonen verbeterd worden.
Dit kan gebeuren naar diverse doelgroepen en geledingen van de samenleving, namelijk naar het brede
publiek, huiseigenaars, professionals (architecten, juristen, banken, …), administraties en politiek
verantwoordelijken, middenveld en verenigingen, …
Daarvoor is documentatie nodig en mogelijkheid tot bijkomende vorming. Verschillende brochures zijn
nodig over gemeenschappelijk wonen, t.b.v. diverse doelgroepen : eigenaars en vastgoedmarkt, banken,
architecten, juristen, gemeentelijke administratie, jongeren, senioren, …
<< Er kwam (…) steun van de regering die geleidelijk aan de mogelijkheden van deze woonvorm als
oplossing voor de demografische en economische veranderingen in de samenleving begon in te zien. Het
publiceren van rapporten over ervaringen van gemeenschappen, het toekennen van financiële steun aan
vernieuwende ontwerpen en het organiseren van conferenties toonden duidelijk de betrokkenheid van de
overheid bij de ontwikkeling van het concept. De belangrijkste bijdrage leverde ze door een nieuwe wet
in 1981 waarbij gesubsidieerde, index gekoppelde leningen verleend werden aan groepen die een
wooncoöperatieve wilden oprichten … >> (McCamant & Durrett, 1994 : geciteerd en vertaald door
De Leeuw Els en Vander Cammen Mieke, 2001 - over DK)

4.12.1.b. Rol van de bestaande projecten
Sommige woongroepen of een deel van de bewoners zien het als een deel van hun opdracht om het idee
van gemeenschappelijk wonen uit te dragen. Zij maken hun verhaal bekend, vertellen over hun
moeilijkheden en ‘good practices’, ontvangen de media met open armen en leiden groepen
belangstellenden rond op hun erf.
Maar het is niet zo dat al de groepen/ bewoners deze maatschappelijke rol willen spelen. Sommige
gemeenschappen willen hun woonfunctie besloten houden en hun privacy behoeden, en dat is even
terecht.
En ook bij de meest sociaal bewuste mensen kan er verzadiging optreden als er alweer een nieuwe groep
de gemeenschap komt bezichtigen of alweer een journalist dezelfde bekende vragen komt stellen, of bij
het zoveelste telefoontje om inlichtingen. Hoe dan ook, de groepen die willen mee helpen aan de
bekendheid van gemeenschappelijk wonen hebben er belang bij dit in goede banen te leiden.
Hieronder een weergave uit de Samenhuizen enquête van de bereidheid om de gegevens bekend te
maken van bestaande gemeenschappen. De vraag werd gesteld aan projecten Centraal wonen,
Cohousing en Leefgemeenschappen aan wie er gegevens (adres, tel, mail, naam van contactpersoon)
mocht worden doorgegeven.
Figuur XX : Bekendmaking van gegevens van de woongemeenschappen

4.12.1.c. Koepelorganisaties
De inzet van individuen en initiatiefgroepen is de motor achter het ontstaan van woongemeenschappen.
Maar koepelorganisaties hebben in verschillende landen een belangrijke rol gespeeld bij de beweging
van gemeenschappelijk wonen door informatie te verspreiden, een forum te creëren, door hun
ondersteunende en faciliterende rol voor nieuwe projecten en bestaande woongemeenschappen.
In enkele landen (USA, NL, UK) is er iemand vrijgesteld in één of ander statuut om de coördinatie te
verzekeren. In de meeste landen functioneert de beweging nog op vrijwillige basis. Dat is een sterkte en
een zwakte, dit laatste vooral m.b.t. de continuïteit in de dienstverlening naar belangstellenden.
Deze dienstverlening bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden en onderhouden van een
informatiepunt, documentatiecentrum en uitwisselingsforum.
In ons land is het Franstalige landsgedeelte voorzien van een aanspreekpunt, gesubsidieerd onder het
statuut van Volwassenenvorming als een ‘Pôle de Ressources Habitat Groupé’ binnen de vereniging
‘Habitat & Participation’.
In het Nederlandstalig landsgedeelte wordt de beweging uitsluitend gedragen door vrijwillige inzet van
een aantal mensen, wie het thema genegen is.
Voor de taken van een koepelorganisatie :

(zie ook Bijlage G)

In de Samenhuizen enquête peilden we naar de verwachtingen van bewoners, deelnemers aan
startgroepen en initiatiefgroepen en betrokkenen bij de beweging gemeenschappelijk wonen, met de
volgende vraag : “Welke functies en/of activiteiten moet de vzw Samenhuizen vooral vervullen?” :
Figuur XX : Verwachte taken voor de vzw Samenhuizen
67 . Welke functies en/of activiteiten moet de vzw
Samenhuizen vooral vervullen?
website: informatie en documentatie
website: oproepjes en zoekertjes
trefdagen, voordrachten, studiedagen, ...
Informatieverstrekking via telefoon of mail
belangenverdediging / lobbying
documentatie: boeken, artikels, thesissen, ...
bezoeken aan woongemeenschappen
boeken en publicaties verspreiden
inventaris gemeenschappen en projecten
inventaris relevante personen en organisaties
onderzoek ondersteunen
info-centrum uitbouwen
startende groepen begeleiden
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4.12.1.d. Wetenschappelijk onderzoek
De overheid hecht belang aan een degelijke opvolging van de woonsituatie in ons land. Getuige hiervan
is o.a. de oprichting voorzien in de Vlaamse Wooncode van een onderzoekscel die verantwoordelijk is
voor de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek inzake wonen en woonbeleid (Vlaamse
Wooncode, 2004). Daarnaast zijn er initiatieven uit diverse hoeken.
Terwijl in Nederland in 1990 en 1991 doctoraatsverhandelingen werden geschreven, respectievelijk over
woongroepen (Harrie Jansen) en Centraal Wonen (Beatrice Kesler), gebeurde er tot in 2000 bij mijn
weten geen academisch onderzoek m.b.t. gemeenschappelijk wonen in ons land. Ik schreef in 1999 een

eindwerk ivm wonen in groep in functie mijn regentaatsopleiding (voor het vak niet-confessionele
zedenleer) en kon wat Vlaanderen betreft enkel beroep doen op resultaten van een bevraging die ElckerIk Leuven begin jaren '90 had gedaan. Toch was het duidelijk dat het thema leefde, er waren
verschillende initiatiefgroepen actief en sinds de jaren '80 waren ook hier al de eerste Centraal Wonenprojecten ontstaan.
<< Opvallend is ook dat er in België nog amper onderzoek is gedaan rond gemeenschappelijk wonen.
Zo ontbreekt er nog steeds een volledige inventarisatie van bestaande gemeenschappen en zijn er ook
geen analyses voorhanden. Dat terwijl er in de eerder vermelde landen al sinds de jaren ’80
eindverhandelingen en doctoraten over werden gepend. >> (Kums Roland, 2003 - B)
Misschien bleek de tijdsgeest rijp of misschien droeg de vzw samenhuizen ertoe bij, maar sinds toen
werden toch al enkele thesissen ingediend die het thema behandelen. We kennen de volgende:
2000 Van Daele, Dirk - "Het utopisch communautarisme na Hans Achterhuis. Een kritische analyse van
‘De erfenis van de utopie’."
Licentiaatverhandeling , Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Psychologische en Pedagogische
Wetenschappen, Departement Sociale en Culturele Antropologie.
2001 De Leeuw, Els en Vander Cammen, Mieke - "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken."
Licentiaatverhandeling, Katholieke
universiteit Leuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Departement Architectuur, Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening.
2003 Lauwaet, Veerle - "Samenwonen, opdracht of gave? Een kwalitatief onderzoek van een
Nederlandse woonwerkgemeenschap die vluchtelingen opvangt." Licentiaatverhandeling, Katholieke
Universiteit Leuven Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Departement Sociale en
Culturele Antropologie.
2004 Dubois, Aurelie - "Wonen anders bekijken. Onderzoek rond woongemeenschappen." Provinciale
Hogeschool Limburg, Departement Architectuur.
2004 Harcour, Steven - "Woongemeenschappen in Vlaanderen - Een verkennend onderzoek."
Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, departement
Sociologie.
2005 Timmermans Joke - "Pedagogiek en Utopisch- communautarisme - Over de waarde van opvoeding
in gemeenschappen". Licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, Faculteit Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen.
Opvallend is ook de stijging van het aantal vragen naar informatie i.v.m. gemeenschappelijk wonen in
het kader van een paper voor verschillende bachelor-opleidingen.

4.12.2. professionals
4.12.2.a. bekendheid bij professionals, opleiding
Zoals in alle landen waar gemeenschappelijk wonen in de lift zit, zullen professionals op diverse
gebieden deze trend volgen. Architecten, projectontwikkelaars, financiële instellingen en juristen
begrijpen na een zekere tijd dat er een groeiend publiek is voor vormen van (beperkt of meer)
gemeenschappelijk wonen. En een groeiend publiek betekent een groeiend cliënteel.

Het is te verwachten dat meer en meer professionals zich zullen aandienen om dit cliënteel te bedienen.
Zij moeten dan zo goed mogelijk geïnformeerd worden over wat Samenhuizen nu precies inhoudt voor
hun domein en welke nieuwe en soms ongewone attitudes of inbreng er van hen worden verwacht.
Zij moeten kunnen omgaan met een groep die een opdracht geeft i.p.v. een individu. Zij moeten inzien
wat er nodig is om de gemeenschappelijkheid te garanderen door het aanbod op hun eigen vakgebied.
Wat betekent dit bvb voor architecturaal ontwerp, voor opstellen van basisovereenkomsten, voor de
mate van inspraak en zelfbeschikking, enz …
De kanalen van bekendmaking en informatie over gemeenschappelijk wonen worden nog te weinig
benut. De media spelen hun rol bij het berichten over nieuwe trends.
Maar ook scholen en opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen, e.d.m. hebben hun steentje bij te
dragen. Er wordt al een begin gemaakt, enkele architectuur- en urbanisatie scholen hebben in hun
programma al aandacht voor nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen.
Dit kan zeker nog uitgebreid worden naar andere onderwijsinstellingen.
<< Cohousing design was directly fostered by the Danish Building Research Institute, which in 1971
sponsored a national architectural competition for low-rise clustered housing. The competition was well
publicized and had a tremendous impact on the Danish housing debate. All of the winning proposals
emphasized common facilities and resident participation in the design process. >>
(Forbes Jan, 2002 - AUS)
Voor diegenen die geen rechtstreekse cliënten zijn voor de markt van de woningbouw ligt het
moeilijker. Zij zijn aangewezen op privé huurwoningen en op de sector van de sociale woningen.

4.12.2.b. professionals vinden en er mee werken
Voor het realiseren van een woongemeenschap hebben startende groepen uiteraard niet alle kennis zelf
in huis. Daarom is het nodig om professionals in te huren.
<< Het opzetten van een project voor gemeenschappelijk wonen vereist initiatief en vasthoudendheid.
Een initiatiefgroep zal een flink aantal obstakels moeten overwinnen. Bovendien dient men te beschikken
over kennis en kunde op het gebied van projectontwikkeling, beheer en organisatie, vaardigheden die de
groepsleden niet alle zelf in huis zullen hebben. Daarom is professionele begeleiding belangrijk.
Bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte locatie, het opstellen van een programma van eisen en de
begeleiding van het bouwproces. Maar dat niet alleen. Ook bij de groepsvorming en het beheer van het
project kunnen deskundige adviezen goed van pas komen. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
Afhankelijk van de aard, de omvang, de fase en de complexiteit van het project kan men volgende
disciplines nodig hebben : vastgoedmakelaar, notaris, jurist, architect, aannemer(s), financieel adviseur,
boekhouder, projectbegeleider, groepsprocesbegeleider.
Het is niet eenvoudig de juiste persoon te vinden. Ideaal is natuurlijk die professional die ervaring heeft
met gemeenschappelijk wonen en die goede aanbevelingen krijgt van zijn vorige klanten. Maar in ons
land zijn er nauwelijks of geen beroepsmensen die ervaring hebben met deze woonvorm, dus het is soms
tasten in het donker en hopen dat je geluk hebt.
<< Bij het kiezen van een notaris zijn volgende vereisten belangrijk : deskundigheid uiteraard, visie op
gemeenschappelijk wonen, met de materie vertrouwd zijn, openheid voor het collectieve aspect van de
zaak, buiten de betreden paden durven gaan, en tijd, aandacht en inzet willen besteden.

Een notaris die zich voor gemeenschappelijk wonen wil inzetten moet op vele technische terreinen goed
thuis zijn, er zijn vaak raakpunten met zaakrechterlijke materie, vennootschappen, er zijn aspecten van
vereniging, van samenwerking, ook aspecten van eigendom. >>
(Debyser Jo, interview Samenhuizen, 2009)
Geschikte personen bestaan wel, maar zijn niet steeds vrij, of wonen ver weg, of zijn nogal duur, of
liggen je gewoon niet, enz … De eisen liggen wel hoog. Best trek je iemand aan die ervaren is in zijn
(of haar) vakgebied, creatief en wendbaar van geest, enthousiast, bereid om nieuwe wegen in te slaan,
iemand die snel de aparte consequenties inziet van gemeenschappelijk wonen, die ook kan omgaan met
een groep, en bovenal bereid is om bij te leren.
<< Dans le cas de l’habitat groupé, (…) l’architecte doit rassembler les désirs de chaque entité séparée
tout en considérant “le groupe” comme une entité supplémentaire. (…)
Dans un projet tel que celui-là, où ce sont souvent les futurs habitants qui contactent l’architecte pour
créer du logement « collectif », son rôle de conseil et d’assistance doit être beaucoup plus développé.
En effet, s’il connaît le sujet, il peut proposer « autrement », ouvrir un débat avec les clients et les
éveiller à des erreurs au niveau de la vie de l’habitat groupé.
L’architecte doit dès lors (…) être médiateur et psychologue, et veiller à ce que l’équilibre entre les
gens reste intact dans le projet d’architecture. Il lui faut déceler à temps les problèmes, être attentif aux
autres, tout en évitant d’être trop centré sur son architecture. >> (Eeman Camille, 2009 - F)
Voorlopig moet men meestal in een eerste tijd nog veel uitleg geven en tijd besteden aan het instrueren
van de professional over de verschillende bijzondere aspecten van gemeenschappelijk wonen.
Dan moet een goede werkvorm worden opgezet. Hoe groter de groep hoe beter de overleg structuur
moet worden vastgelegd. Als dat allemaal duidelijk is kan men een overeenkomst opstellen en samen
aan de slag gaan.
<< Few lawyers or accountants know anything about intentional communities – another reason for
learning as much as you can about possible legal entities and picking several likely ones before you see
the lawyer.
At an hourly fee that could be several hundred dollars, you don’t want to have to pay the lawyer or
accountant to educate him or her as to what an intentional community is before naively asking for a
suggested legal structure.
You’ll want to have written a clear, concise definition of your planned intentional community, along
with several possible legal options for accomplishing it, before you walk in the door. >>
(Christian Diana Leafe, 2003 - USA)
In de verdere samenwerking moet er rekening worden gehouden met het feit dat in een groep meerdere
opvattingen bestaan en dat er overleg moet gebeuren en compromissen gesloten. Men moet op voorhand
duidelijk stellen of begeleiding hiervan (ten dele) tot het takenpakket van de professional hoort of dat de
groep dit (eventueel met assistentie van elders) op zich neemt. De architect, notaris of andere
professional moet rekening houden met de minder snelle beslissingskracht van een groep in de planning.
Een groep anderzijds moet de discipline inbouwen om zo snel en efficiënt mogelijk te communiceren
met de professional en de afgesproken kanalen en procedures te respecteren.
<< It is not always easy for outside consultants to work with cohousing resident groups. Consultants
are generally accustomed to dealing with one or two clients in situations where decisions can be made
quickly, often with a single phone call.
Cohousing groups are often sharpening their group process skills at the same time that they are making
important decisions on design.
An efficient commitee structure can help to forestall communication problems and the frustration that
results. A design committee can act as liaison between the architect and the larger group, paving the
way for smooth decision making. It helps if consultants have a knowledge of the cohousing process

before starting work so they know what to expect. Written contracts, memos, and meeting notes make
misunderstandings less likely. >> (Mc Camant, Kathryn en Durrett, Charles, 1994 - USA)
<< We witness the sense of empowerment that some groups experience when they recognize their
collective ability to contract highly qualified professionals to assist in the realization of their vision.
At the same time, we experience the frustration felt by other groups as they realize that there are no
truly qualified professionals providing services in their area. >>
(Gunkel Brad, en McCamant & Durrett, 2008 - USA)

4.12.3. bekendheid bij financiële instellingen
Banken staan bekend als voorzichtig en behoudend. Zij kennen het concept, of liever de verschillende
modellen van gemeenschappelijk wonen niet. En ook hier maakt onbekend onbemind. De aarzelingen
zijn zeer groot, ook wanneer alles goed in elkaar zit, de juridische verenigingsstructuur,
bouwvergunning, financieel plan, enz , dan nog aarzelen banken om een lening toe te staan of vragen
bijkomende garanties.
Hoewel we vernemen dat het gemeenschappelijke een waardevermeerderend effect heeft op het
eigendom, wordt deze factor gemeenschappelijkheid doorgaans ingerekend als een risicofactor en als
een waardevermindering waardoor de leenbare som vermindert of de voorwaarden verzwaren.
Nochtans komen er ook uitzonderingen. Er zijn al banken die in het buitenland, vooral in Nederland,
ervaring hebben opgedaan met gemeenschappelijk wonen en deze ervaring meebrengen naar ons land.
En er zijn ook lokale directies die het voordeel en de extra stabiliteit die een groep met zich meebrengt
begrijpen. Zij stellen vertrouwen in de samenhang en solidariteit binnen deze groep, ook zonder dat dit
formeel contractueel dient te worden vastgelegd.
<< On ne conseille pas que chacun aille voir son banquier. Pour aller vite, on leur dit d’aller voir tous
ensemble un seul banquier (ou quelques banquiers). Les banques montrent alors une sensibilité plus
grande, pas par rapport à ce type de projet, mais par rapport au volume d’argent. Ils proposent alors
des choses plus intéressantes. Voila une première chose.
Et en faisant cela, ce qui est intéressant, et on en a connu l’exemple, c’est que dans un groupe où il y
avait une assez grande hétérogénéité au niveau des moyens financiers, en allant voir une banque
ensemble, de manière informelle, une solidarité non-contractuelle s’est fait entre les demandeurs de
prêts. Les garanties financières des uns ont servi de garantie pour d’autres (qui en avait moins a
priori), sans l’avoir formalisé dans un texte.
Donc là où des couples n’auraient peut-être pas obtenu ce prêt ayant fait la démarche individuellement,
ils l’ont obtenu grâce à la garantie informelle du collectif. >>
(Debuigne Benoit, interview samenhuizen, 2009)
Hoe meer het concept van de woongemeenschappen zijn ingang vindt in het gewone leven en goed
begrepen wordt door financiële instellingen, hoe meer deze zullen geneigd zijn bewoners of groepen te
bejegenen met dezelfde objectieve belangstelling, of zelfs met enig enthousiasme.
<< We find some rare mortgage brokers brandishing their credentials as cohousing advocates and
some banks enthusiastically courting cohousing groups for construction loans. At the same time, we
watch so many lenders scratch their heads when hearing the term “cohousing” for the first time. >>
(Gunkel Brad, en McCamant & Durrett, 2008 - USA)

4.13. Rol van de overheid : huidige mogelijkheden
Talrijke stake-holders spelen een rol bij beleidsvorming, beleidsuitvoering en concrete vormgeving voor
de huisvesting in ons land. Op verschillende niveaus heeft de overheid bevoegdheden die een weerslag
hebben op de mogelijkheden en beperkingen bij de ontwikkeling en het functioneren van
woongemeenschappen. De voornaamste bevoegdheden voor het voeren van een woonbeleid liggen op
het niveau van de gewesten en gemeentes. Toch ligt de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke
aspecten van het wonen (…) nog op federaal niveau. De rol van Europa is zeer beperkt. (Winters Sien,
2004). Ook een aantal verenigingen en instellingen spelen een belangrijke rol.
(voor meer informatie over Zie : Bijlage F.3. )
De overheid heeft inzake woonbeleid een belangrijke rol te spelen op verschillende niveaus.
De krachtlijnen en instrumenten voor dit beleid staan uitgetekend in de huisvestingscodes van de drie
gewesten. Op een aantal concrete aspecten na zijn de grote principes van de sociale huisvesting in elk
van de gewesten op gelijkaardige wijze geëvolueerd (Hubeau, 2002, geciteerd door Winters Sien, 2004).
Voor het Vlaamse landsgedeelte is er de Vlaamse Wooncode, met als centrale uitgangspunt het recht op
een behoorlijke huisvesting voor iedere burger.
Meer toelichting zie het uitreksel hieronder van de publicatie ‘Actoren van het Vlaamse woonbeleid’ ,
i.o.v. de Koning Boudewijnstichting door Sien Winters.
<< Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van dit recht door het bevorderen van de
beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving,
tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de meest
behoeftige gezinnen en alleenstaanden. (…)
De raakpunten tussen het huisvestingsbeleid en andere beleidsdomeinen, als ruimtelijke ordening,
welzijnsbeleid, armoedebeleid, stedelijk beleid, … kregen veel meer aandacht.
Met de invoering van de Vlaamse Wooncode (VWC) werden ook nieuwe beleidsinstrumenten
gecreëerd, zoals de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen, het conformiteitsattest, het
wederinkooprecht, het recht van voorkoop, het sociaal beheersrecht.
De sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die traditioneel de
voornaamste spelers op het veld waren, behielden in de VWC hun bevoorrechte positie (…).
De gemeente kreeg in de VWC de rol toebedeeld om naast belangrijke taken inzake kwaliteitsbeheersing
op lokaal niveau een breed overleg over het woonbeleid te organiseren en initiatieven op elkaar af te
stemmen.
Daarnaast kregen andere actoren een grotere betekenis, waaronder de lokaal of regionaal
georganiseerde sociale verhuurkantoren en de huurdersbonden die een formele erkenning verkregen.
Bovendien werd vanuit de noodzaak aan een inclusieve benadering de samenwerking met
welzijnsorganisaties en private woonactoren belangrijker.
Tenslotte was het de ambitie om ook de bewoners nauwer bij het beleid te betrekken. >>
(Winters Sien, 2004)

4.13.1. gemeentelijk, stedelijk en provinciaal beleidsniveau
De laatste jaren verkregen gemeentes en steden meer bevoegdheden over de ruimtelijke ordening van
hun territorium. Zij hebben met het Ruimtelijk Structuurplan een instrument om hun beleid op een
doordachte en consequente manier op te bouwen met de kennis en de voeling die zij hebben met de
lokale sociale en economische situatie en de behoeften van hun bevolking. Zij treden ook op als
coördinator van de lokale huisvestingsactoren op het grondgebied en dragen de
eindverantwoordelijkheid voor het lokale woonbeleid.
De gemeentes vervullen een sleutelfunctie en zijn een belangrijke factor voor het welslagen van een
project gemeenschappelijk wonen.

<< 1.4 Succesfactoren
(…) Belangrijk voor het welslagen van een project is verder dat de groep goede contacten onderhoudt
met andere belanghebbenden, zoals gemeente, architect, corporatie en zorgaanbieder. Zonder de
medewerking van deze partijen is een project voor gemeenschappelijk wonen moeilijk te realiseren. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
Het is van cruciaal belang om op lokaal beleidsniveau heel duidelijk - en soms uitvoerig en herhaaldelijk
- te communiceren over wat het project inhoudt, welke meerwaarde het kan bieden voor de
gemeenschap en op welke manier de gemeente of stad behulpzaam kan zijn bij de realisatie ervan.
<< We see some cities welcome cohousing with open arms while in many other municipalities, we feel
the skeptical stares of officials when confronted with the prospect of cohousing on their turf. >>
(Gunkel Brad, McCamant & Durrett, 2008 - USA)
Een gemeente die zich inzet voor woonbeleid doet dit meestal via eigen structuren zoals een
OCMW of structuren waarin zij participeert, zoals een Intercommunale. Ook daar zijn er al
schuchtere pogingen om gemeenschappelijk wonen te ondersteunen.
<< Bouwen is voor de mensen geen simpele opdracht, je moet een stuk grond vinden, je moet een
architect vinden, je hebt te maken met aannemers, op zich al een avontuur, je moet materialen kiezen.
Dat is eigenlijk weerbarstig. De Intercommunale Leiedal heeft 25 jaar geleden dit experiment
gelanceerd. Ze dachten : “laat ons de mensen ondersteunen, we maken een goed stedenbouwkundig
plan (…)”
(…) Het is natuurlijk ook geen eenvoudige taak,en het is niet direct de taak van een intercommunale om
dat soort dingen te doen. Het is experimenteren, het vergt veel inzet van mensen die het project moeten
opvolgen, de organisatie van gesprekken met de bewoners, dat is allemaal niet zo eenvoudig (…), wij
zijn daar niet op ingesteld. >> (Martens Marc, Wonen in Meervoud, 2009 - B)
In heel wat gemeentes is er bij de beleidsmensen reeds visie aanwezig en inzicht in de sociale
meerwaarde die gemeenschappelijk wonen kan bieden, niet alleen op een breed vlak maar ook
rechtstreeks voor de betrokken site of wijk.

4.13.1.a. Beleidsplan
Getuige hiervan is het feit dat in de beleidsplannen van sommige steden het principe van
gemeenschappelijk wonen is opgenomen onder impuls van plaatselijke cohousing initiatiefgroepen.
In de beleidsnota van de stad Gent bvb. wordt aan het autonoom gemeentebedrijf SOB opgedragen
innovatieve en experimentele alternatieven te
lanceren om de kostprijs van het wonen te kunnen drukken. We lezen een lezen we bvb. “Een aantal
pistes zal op haalbaarheid binnen een lopend, passend project onderzocht – en hopelijk ook uitgetest –
worden. We denken daarbij aan alternatieve woonvormen zoals ‘co-housing’ (samenwonengroepen),
solidair wonen, enzovoort.” (Stad Gent, Beleidsnota Wonen 2007-2012).
De stad Mechelen stelt het als volgt : “Gelet op de groeiende diversiteit in gezinssamenstellingen moet
het stadsbestuur meer creatieve woonvormen mogelijk maken en stimuleren die aansluiten bij de nieuwe
maatschappelijke realiteit, zoals kangoeroewonen, friendswonen en co-housing.” (Stad Mechelen,
beleidsnota 2007-2012).

4.13.1.b. Bij onze buren
In Nederland spelen de gemeentes een sleutelrol in het toekennen van zones voor bebouwing en
bewoning. Zij hebben, meestal in samenwerking met woningcorporaties, mogelijk gemaakt dat
honderden projecten werden gerealiseerd in de afgelopen decennia.

<< … als kenner van locaties en toewijzer van woningen is de gemeente een belangrijke partner.
Bovendien heeft zij een aantal mogelijkheden tot subsidiëring (bijvoorbeeld in het kader van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten).
De verantwoordelijke wethouder en gemeenteambtenaar kunnen:
- beleidsvoorstellen doen inzake gemeenschappelijk wonen;
- inzicht geven in mogelijkheden tot realisering van initiatieven;
- bij de uitgifte van grond eisen stellen aan de geplande projecten;
- via prestatieafspraken met woningcorporaties gemeenschappelijk wonen stimuleren;
- andere relevante wethouders en ambtenaren voor het idee winnen; en
- gemeenschappelijk wonen op de bestuurlijke agenda plaatsen. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
In Frankrijk is er zeer onlangs een beweging op gang gekomen, waarbij verschillende gemeentebesturen
en sociale woningbouwmaatschappijen (Strasbourg, Bordeaux, Lille, Paris) steun verlenen aan
initiatieven van gemeenschappelijk wonen. (Marandola Marthe, 2009 - F)
De lokale overheden hebben het belang ingezien van dit type wonen in het vormen van kernen van
verantwoordelijke burgers, in de dynamisering van de wijken en in de beperking van stadsuitbreiding,
In Strasbourg en Rennes werden woonsten voor gemeenschappelijk wonen voorbehouden in ecowijken
in aanbouw. (Lourier Vincent, 2009)
<< Des municipalités comme Strasbourg, Bordeaux, Lille, Paris, favorisent l’émergence de ce type de
projets (de cohabitat). Elles y voient la possibilité de faire revivre la ville avec des citoyens qui s’en
sentent responsables, de favoriser le dialogue et rebâtir le tissu social. >>
(Marandola Marthe, 2009 - F)

4.13.1.c. Ondersteuning
Een gemeente kan aan mensen die een initiatief willen ontvouwen ondersteuning en dienstverlening
bieden, daar zijn zij net goed in. Natuurlijk moeten zij het belang van al hun burgers in het oog houden
en daarin een goede balans bewaren.
Het beleid van een gemeentelijke overheid vertolkt zich doorheen zijn reguliere dienstverlening via de
stedenbouwkundige dienst, bevolkingsdienst, milieudienst, …
In de ons omringende landen bestaan er hier en daar initiatieven ter ondersteuning van collectieve
projecten. Een voorbeeld daarvan zijn in Duitsland de Baugemeinschaften (of Baugruppen) die sterk
gesteund worden door een aantal steden of door Länder. In sommige gevallen is dit beperkt tot een
begeleiding van geïnteresseerden. In andere gevallen worden terreinen gereserveerd voor deze vorm van
projectontwikkeling door particulieren, of worden financiële steunmaatregelen geboden.
<< Bouwen is voor de mensen geen simpele opdracht (…) in Berlijn bijvoorbeeld bestaat er wat men
noemt ‘Baugruppe’, dat is een initiatief dat ondersteund wordt door de stedelijke overheid waar mensen
geholpen worden om in groep hun eigen woning te bouwen (…) zodat ze sterker staan om de weg te
zoeken in de bouwwereld. >> (Martens Marc, Wonen in Meervoud, 2009 - B)
<< Baugruppen schaffen individuelle Wohnungen. Interessenten benötigen Mitstreiter, Grundkapital
und viel Ausdauer. (…). Die (baugruppen) werden künftig vom Land Berlin unterstützt, mit
Beratungsangeboten und einer erleichterten Vergabe landeseigener Grundstücke >> (Goltz Tobias,
2007 - D)>> (Goltz Tobias, 2007 - D)
<< La Ville de Hambourg soutient de façon très volontariste la construction par les BG (=Baugruppen)
: elle a crée en 2003 une agence ad hoc pour permettre aux personnes intéressées d’entrer en contact
les unes avec les autres, de trouver un terrain constructible pour leur projet et les prestataires
nécessaires. (…)

La Ville réserve 15% de son foncier constructible à des opérations d'autopromotion et a mis en ligne un
atlas de ces terrains. Les collectifs de constructions bénéficient d’une réservation d’une année des
terrains à bâtir de la Ville, avant concrétisation de la vente. La Ville d’Hambourg a également mise en
place un programme d’aide financière spécifique pour les BG. >> (Meyer Alain, 2007)
Een gemeentebestuur is goed geplaatst om op het vlak van woonbeleid de realisatie van vernieuwende
projecten te bevorderen. Peter Vermeulen, architect van de Haringrokerij in Antwerpen stelt : “Het blijft
dus wachten op de eerste stad of gemeente die de kloof gaat dichten, al was het maar met een
pilootproject... Er is niet eens zo veel voor nodig om dan een kettingreactie teweeg te brengen!” (Peter
Vermeulen, interview samenhuizen, 2009)
<< De lokale overheid kan helpen in het vinden van een site, afhankelijk van wat er beschikbaar is
natuurlijk. Vandaag de dag met de woonuitbreidingsgebieden is het moeilijk. Er is wel een zekere
soepelheid met het pandenbeleid waar een deel gereserveerd moet worden voor sociale huisvesting,
maar een cohousing project is geen sociale huisvestingsmaatschappij.
Dergelijk project kan qua normen en oppervlakten niet worden ingediend omdat het concept zelf
helemaal nog niet past in de huidige richtlijnen.
Dit concept van leef- en woonstijl is nog te weinig gekend in de projecten van sociale woningbouw. >>
(Casaer Hugo, interview Samenhuizen, 2009)

Kleehaüser (Vauban, Freiburg - D)
type : Centraal Wonen
aantal : 24 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2006
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw op 4 à 6 niveaus
gemeenschappelijk : ontmoetingsruimte op
gelijkvloers
privé : autonome woonsten
Dit multigenerationeel project, passiefhuis,
volgens het model van de Baugruppe, ligt
binnen de bijzondere stadswijk Vauban,
waar een 30-tal groepen collectief bouwden.
http://www.vauban.de/

4.13.1.d. Lokaal actieplan agenda 21
Projecten die een uitgesproken ecologische inslag hebben kunnen beroep doen op het Lokaal actieplan
agenda 21. Dat biedt een mogelijke hefboom voor sommige projecten die maatregelen hebben
ingebouwd om de CO2-uitstoot te beperken.
Het gaat over een actieplan voor duurzame steden en gemeenten, gegroeid vanuit het
Internationale Actieplan 21. Lokale besturen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid
aangaande groei naar een duurzame ontwikkeling. Zij worden opgeroepen een lokale Agenda 21
op te stellen met een brongerichte aanpak, rekening houdende met een globale en lange termijn
gerichte visie en met het betrekken van de brede bevolking (Steunpunt Lokale Agenda 21,
2005).
Binnen het kader van dit actieplan kan een gemeente besluiten om steun te verlenen aan
initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame wereld, zoals woongemeenschappen met een
uitdrukkelijk en concreet omschreven ecologisch actieplan.

4.13.1.e. Beurs voor Collectieve Vastgoedaankopen (zie ook : 1.2.8.c. en 4.2.3.a.)
Een instrument om de leegstand tegen te gaan, mensen naar de stad te halen en de leefbaarheid van de
wijken te verhogen is de organisatie van een ‘Beurs collectieve vastgoedaankopen’
De inspiratie hiervoor komt uit het buitenland, vooral Duitsland nam het voortouw met de zogenoemde
Baugruppe & Baugemeinschaft in vele Duitse steden. De stad Brussel heeft enige jaren terug dergelijke
initiatieven ontplooid. De stad spoorde verlaten gebouwen op om deze middels gezamenlijke aankoop te
reconverteren in woonruimte. Het betrof meestal oude industriële gebouwen, waarvoor de
immobiliënsector geen aandacht meer had. Soms dienden de eigenaars met lichte dwang te worden
aangespoord. De dienst ‘Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek’ begeleidde de
kandidaat-kopers bij hun aankoop- en verbouwingsplannen op administratief en financieel vlak.
Zij werden geattendeerd op de bestaande renovatie- en aankooppremies voor reconversie, e.d.m.
Er was een financiële ondersteuning van de Beurs door de Europese Unie in het kader van het
communautair initiatiefprogramma URBAN.
<< De stad Brussel organiseerde in 1997 een eerste beurs voor collectieve aankoop van gebouwen. (…)
Hierdoor kon het leegstaand patrimonium geherwaardeerd worden. (…)
Deze trend van renovatie of deze «loft-story» heeft onmiskenbare voordelen voor de stad en zou bij
uitbreiding nog andere delen van het Gewest kunnen helpen herwaarderen.
Deze specifieke woningen trekken voornamelijk jonge alleenstaanden en jonge gezinnen aan met een
gemiddeld inkomen, met een uitgesproken voorkeur voor stedelijk wonen. Dit is ook het doelpubliek dat
gemakkelijk de stad verlaat: deze trend kan dus de stadsvlucht enigzins tegengaan. Het is dus een
instrument voor een woonbeleid naar een specifiek publiek. >> (Gatz Sven, 2000)
Deze Beurs heeft gebouwen van verval gered en ze geherwaardeerd, zij heeft architecturaal
patrimonium bewaard, wijken nieuw leven ingeblazen, gezorgd voor een betere vermenging van
functies in sommige stadsdelen, het woningpark in de stad uitgebreid, en zij heeft jonge mensen en
gezinnen teruggebracht naar de stad.
Zij heeft ook geleid tot het opleven van nieuwe woonvormen, zoals gemeenschappelijk wonen.
<< Tot slot stellen we vast bij de huidige initiatieven dat deze herbestemming van de industriële ruimtes
tot woonfunctie leidt tot «nieuwe woonvormen». De projecten spelen in op de behoefte van
kinderopvang, buurtdiensten, carsharing, alternatief energiegebruik door middel van zonnepanelen.
Deze «nieuwe woonvormen» die embryonaal aanwezig zijn bij de loft-projecten sluiten aan bij de
behoeften van een groep inwoners die in andere omstandigheden de weg naar «wonen in de stad» niet
zouden vinden. >> (Gatz Sven, 2000)

de Haringrokerij (Antwerpen - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 11 woonsten
juridisch : mede-eigendom en 2 huurappartementen
start : 1988
groep : jonge gezinnen (in ‘88)
gebouw : restauratie
gemeenschappelijk : feestzaal, tuin, wasplaats,
bergruimte
privé : autonome woonsten
Smaakvolle restauratie van een geklasseerd
monument.
Nu de kinderen het huis uit zijn, wordt naar een
aangepaste nieuwe locatie gezocht.
http://www.bloggen.be/samenhuizens/archief.php?I
D=216574

4.13.2. beleidsniveau gewesten en gemeenschappen, federaal en Europees
Gemeenschappelijk wonen raakt aan verschillende beleidsdomeinen die soms overlappen en die
versnipperd zijn over verschillende overheden en instanties.
Regionaal gaat dat over : Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg, Welzijn, Integratie, steden beleid, enz
…, op federaal vlak over : Sociale Zekerheid, Fiscaliteit, enz …
Dat maakt het erg ingewikkeld om een idee te krijgen van wat er op beleidsniveau zoal nodig is voor de
bevordering en ondersteuning van gemeenschappelijk wonen.
Enkele recente beleidsinitiatieven stemmen nochtans hoopvol en tonen aan dat er een begin van
aandacht is voor het thema.

4.13.2.a. Vlaams Gewest
Vlaamse Wooncode
De Vlaamse Wooncode is sinds vele jaren voor het Vlaamse Gewest de referentie inzake woonbeleid.
Zij gaat uit van het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Er wordt o.a. belang gehecht
aan de sociale leefbaarheid van de woonomgeving en aan de betrokkenheid van de bewoners.
<< Art. 4. § 1. Het Vlaamse woonbeleid schept (…) de voorwaarden voor de verwezenlijking van het
recht op menswaardig wonen (…)
§ 2. Het woonbeleid streeft naar sociale vermenging, bij voorkeur door middel van kleinschalige
woonprojecten die geïntegreerd zijn in de lokale woonstructuur en door gemengde projecten.
§ 3. (…) De woning wordt ingeplant in een omgeving die de mobiliteit en de sociale contacten tussen de
bewoners voldoende kansen biedt, met het oog op de verhoging van de leefbaarheid van de
woonomgeving. >>
(Vlaamse Wooncode 2005)
Op Vlaams niveau zijn er enkele initiatieven van de laatste paar jaar die wel degelijk een duwtje in de
rug geven voor gemeenschappelijk wonen, of er tenminste een aanzet voor zijn.
Kangoeroewonen
Er is het nieuwe decreet voor ruimtelijke ordening van 18-3-2009 van de Vlaamse Overheid dat voor het
eerst een plaats toekent aan het Kangoeroewonen (zie hiervoor 4.9.2.b.)
Resolutie gemeenschappelijk wonen
Op 30-4-2009 nam de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een resolutie aan met als
volledige titel: "Resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te
ondersteunen." .
Deze werd aangenomen door alle democratische partijen en houdt dus feitelijk de (minstens morele)
belofte in om tijdens deze huidige legislatuur daartoe de nodige maatregelen te nemen.
De resolutie kwam er na de bespreking van een voorstel tot decreet rond het stimuleren van cohousing
door Groen!. Deze partij diende dit voorstel van decreet ondertussen opnieuw in. Het staat op de agenda
van de Commissie Wonen van het Vlaams parlement om in april 2010 te worden besproken.
<< Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de grote meerwaarde van gemeenschappelijk wonen, zowel voor de individuele deelnemers als voor
de maatschappij als geheel;

2° het feit dat nog tal van hindernissen op financieel, juridisch en administratief vlak de vlotte realisatie
van dergelijke projecten in de weg staan;
– overwegende dat:
1° elke burger in dit land recht heeft op kwaliteitsvol wonen;
2° er door allerlei demografische evoluties een groeiende behoefte aan woningen bestaat;
3° het voor steeds meer mensen onhaalbaar wordt om alleen of als gezin een eigen woning te
verwerven;
4° door de schaarste aan woningen en bouwgrond enerzijds en de behoefte aan een goede ruimtelijke
ordening anderzijds, er minder ruimte voor nieuwe woningen beschikbaar is;
5° projecten van gemeenschappelijk wonen grote voordelen bieden, zowel op individueel als op
maatschappelijk vlak;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° om een volwaardige plaats te geven aan het concept ‘gemeenschappelijk wonen’ in het Vlaams
woonbeleid;
2° om een grondig onderzoek te laten verrichten naar de knelpunten en hindernissen voor een vlotte
realisatie van projecten van gemeenschappelijk wonen;
3° om maatregelen te nemen om deze knelpunten en hindernissen aan te pakken en op te lossen;
4° om maatregelen uit te werken om projecten van gemeenschappelijk wonen actief te bevorderen
en te ondersteunen.>>
(aangenomen resolutie Vlaams parlement [stuk 2219 (2008-2009) - Nr. 2])
Voor de volledige tekst van de resolutie en de toelichtingsnota : zie Bijlage F.4.
Wonen in Meervoud
Intussen is de Vlaamse overheid een campagne gestart voor bekendmaking en bevordering van goede
groepswoningbouw, waarmee wordt bedoeld “meerdere woningen die gelijktijdig ontworpen en
gebouwd zijn in een samenhangend geheel” en die een meervoud van kwaliteiten aanbieden. Vandaar de
term ‘Wonen In Meervoud’ voor deze campagne.
<< Voor ontelbare gezinnen wordt het steeds moeilijker om een woning te vinden die past bij hun
gezinstype, hun verwachtingen, hun budget. Daar zijn heel wat redenen voor: leemten in het
woningenaanbod, de toenemende technische vereisten van het bouwen, de prijzen van bouwen en
vastgoed, noem maar op. Maar één van de voornaamste redenen is dat interessante alternatieven
onvoldoende gekend zijn. (…)
De Vlaamse overheid is zich hiervan bewust en financiert een campagne over groepswoningbouw als
haalbaar en kwaliteitsvol alternatief voor het individuele bouwen, een campagne over ‘Wonen In
Meervoud’ dus. Met een groep academici, architecten, stedenbouwkundigen en
communicatiedeskundigen geven wij vorm aan deze campagne. (…)
Wij zijn ervan overtuigd dat groepswoningbouw de belangrijkste kwaliteiten van het apart gebouwde
huis kan aanreiken en daarbij nog een aanzienlijke meerwaarde te bieden heeft.
Tegelijk zijn ook heel wat andere actuele kwesties aan de orde (…) : duurzaam wonen om onze
ecologische voetafdruk op onze overbelaste planeet te verminderen, betaalbaar wonen om de
gezinsverarming en de economische crisis te lijf te gaan, meervoudig wonen om de nood aan zorg en
nabijheid te lenigen… >> (Wonen in Meervoud, 2009 - B)
Deze actie richt zich in hoofdzaak naar projecten van collectief bouwen, of ze nu uitgaan van een privé
initiatief, een projectontwikkelaar of een sociale bouwmaatschappij. Maar woongemeenschappen vallen
hier ook onder.
De centraal wonen projecten ‘De Haringrokerij’ en ‘De Grensstraat’ zijn o.a. opgenomen als
voorbeeldprojecten
Zie : www.woneninmeervoud.be

Grensstraat (Kessel-lo - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 5 woonsten
juridisch : eigendom
start : 1990
groep : gezinnen
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : tuin
privé : autonome woonsten
5 huizen op binnengebied
met gedeelde tuin vooraan
en privé-tuintjes achteraan
www.woneninmeervoud.be/in
dex.php/wim/project/kessello_de_woongroep_1990/

4.13.2.b. Wallonië en Brussel
Gemeenschapshuizen (co-location)
In het Waalse gewest kon de koepelorganisatie deelnemen aan de aanpassing van de reglementering op
de woonkwaliteit, er werd rekening gehouden met het bestaan van gemeenschapshuizen tot een
maximum van 5 bewoners.
<< … en région wallonne on a participé à la modification de la loi sur les critères de salubrité et de
qualité, dans la mesure où au-delà d’un certain nombre de m² la maison était définie comme étant
insalubre, et on a proposé des modalités différentes avec la région wallonne pour aller dans le sens
d’un peu plus de souplesse pour que des co-locations de 5 personnes maximum puissent se développer.
Au-delà de 5 on pourrait encourager les marchands de sommeil, c’est toujours le compromis. >>
(Debuigne Benoit, inteview samenhuizen, 2009)
Premies voor duurzame energie
Voor het harmoniseren van de bedragen en de aanvraagprocedures voor energie-premies van het Waalse
gewest zijn er momenteel contacten tussen de Franstalige koepelorganisatie en de administratie. Er
wordt daarvoor zoveel mogelijk bevraagd en teruggekoppeld naar de basis. (Debuigne Benoit, inteview
samenhuizen, 2009)

4.13.2.c. Europa
Op Europees niveau zijn er bij ons weten geen specifieke maatregelen i.v.m. het thema. Wel zijn er
stimulansen rond duurzaamheid, rond sommige kwetsbare doelgroepen (alleenstaande vrouwen,
mindervaliden, migranten) die zouden kunnen betrokken worden op gemeenschappelijk wonen.

Hoewel het idee van gemeenschappelijk wonen stilletjes ingang vindt in het beleid, is er op alle niveaus
nog heel wat werk aan de winkel.

4.14. Betrokkenheid van andere actoren
Ook diverse organisaties en middenveld hebben een rol te spelen in dit hele verhaal. Zowel bij
beleidsvorming als bij ontwikkeling van projecten gemeenschappelijk wonen.
Politieke partijen kunnen impulsen geven bij het beleidsvormend werk, zowel op lokaal als op diverse
beleidsniveaus. De resolutie van 1-4-2009 in de Vlaamse Raad over maatregelen om cohousing te
stimuleren en te ondersteunen , kwam er op voorstel van politieke mandatarissen uit verschillende
partijen, namelijk Groen!, Open Vld, sp.a, CD&V, N-VA en Spirit. (Dua Vera e.a., 2009)
Ook lokale afdelingen kunnen accenten leggen bij het stedelijk of gemeentelijk beleid.
<< Via het rollend fonds van Vespa koopt de stad krotten op om ze verbouwd terug op de markt te
brengen. Groen! wil een deel van deze huizen zo inrichten dat ze ruimte voor creatieve woonvormen
bieden. Groen! wil ook een voorkooprecht voor projecten die een vorm van cohousing realiseren. >>
(Groen! Antwerpen, 2006)
Belangengroepen en verenigingen kunnen betrokken zijn bij de bevordering van bvb. een meer
ecologische levenswijze, ondersteuning van burgerinitiatief, kleinschalige economische projecten, beter
leefbare en dynamische wijken, integratie van ouderen, allochtonen of minder-validen, betere
huisvesting voor jongeren, senioren, eenoudergezinnen, kwetsbare groepen, enz …
<< Volgende maatregelen zijn belangrijk in een goed huisvestingsbeleid: (…) - vrijmaken van
financiële middelen voor nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, co-housing, ...), deze vormen worden
erkend en opgenomen in het woonbeleidsplan >> (Nederlandstalige Vrouwenraad, 2006 - B)
<< Als thuis wonen niet meer kan of als voor een verhuis gekozen wordt:
Er is differentiatie in de woonvormen nodig.
- Velen verkiezen toch eigenheid te behouden, maar hebben enige veiligheid en ondersteuning nodig.
- Mogelijkheden van groepswonen en kangoeroewonen dienen gefaciliteerd en georganiseerd te worden
zodat het echt een optie kan zijn. >> (Vlaamse Ouderen Raad, 2009 - B)
<< stimuleren van nieuwe mogelijkheden voor inbreiding, onder meer door in te spelen op de
vergrijzing (gemeenschappelijke tuinen, cohousing, dubbelwoonsten, beperkingen op vrijstaande
woningen, reconversie, grote percelen beter benutten door ombouw tot kangoeroewoningen,...) >>
(GGF - groene gordel front, 2005 - B)
Banken en financiële instellingen kunnen ondersteunende maatregelen aanbieden en aangepaste
voorwaarden voor leningen bij groepsinitiatieven.
Zorginstellingen kunnen huisvestingsvormen en samenlevingsverbanden voor hun doelpubliek
ondersteunen.
Onderwijsinstellingen kunnen hun vormingsaanbod afstemmen op de thematiek en pilootprojecten
ondersteunen.
Enz …
Initiatiefgroepen, overheid en diverse actoren kunnen elkaar ook vinden in originele en vernieuwende
samenwerkingsverbanden.
<< ‘Innosense Consulting’ est une agence milanaise qui gère des fonds éthiques en faveur de
l’innovation sociale. En collaboration avec un département de la prestigieuse école ‘Politecnico’ de
Milan, elle soutient les groupes autogérés et leur fournit un protocole visant à les guider de la première
rencontre jusqu’au règlement final de la vie commune. Cela aurait, paraît-il, évité jusqu’ici tous les
malentendus et litiges si courants dans les communautés d’autrefois …

La municipalité de Milan a, elle aussi, décidé d’appuyer le mouvement. Après tout ne vaut-il pas mieux
avoir des concitoyens engagés dans la vie communale ? >> (Marandola Marthe, 2009)
Naarmate gemeenschappelijk wonen meer verspreid en bekend geraakt zullen de verschillende actoren
inpikken op deze beweging, hetzij vanuit hun missie of opdracht, vanuit het beantwoorden van een
groeiende vraag op de markt of vanuit sociale bewogenheid.
Er moet aan gedacht worden dit mogelijk te maken en maximaal te bevorderen daar waar het kan in de
diverse sectoren waar zij actief zijn.
<< Belangrijk voor het welslagen van een project is (…) dat de groep goede contacten onderhoudt met
andere belanghebbenden, zoals gemeente, architect, corporatie en zorgaanbieder. Zonder de
medewerking van deze partijen is een project voor gemeenschappelijk wonen moeilijk te realiseren. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)

5. SPOREN VOOR OPLOSSINGEN
Bij een knelpuntenrapport hoort ook een oplijsting van mogelijke oplossingen en een aantal
aanbevelingen.
De realisatie van een project gemeenschappelijk wonen is verre van gemakkelijk. Er zijn duizenden
mensen mee bezig en tientallen groepen en groepjes zijn op dit moment aan het ijveren voor een project.
Dat het kan bewijzen de doorzetters en gelukvogels die al in een woongemeenschap wonen, sommigen
al vele jaren.
Op dit moment lijkt de realisatie enkel weggelegd voor een minderheid van diegenen die echt op deze
wijze hun wensen samen te wonen. Nochtans is de belangstelling groot.
In Denemarken bijvoorbeeld is gemeenschappelijk wonen sterk ingeburgerd (onder de naam
boefalleskaeber), vandaag wonen er zo’n 50.000 mensen in meer dan 400 woongemeenschappen. Een
recente bevraging daar toonde aan dat 30 à 40% van de Deense bevolking in dergelijke
samenlevingsvorm zou willen wonen (Hoyer Jan Gudmand, 2009).
<< The supportive nature of CoHousing within neighbourhood developments needs to be promoted in a
context of wider policies that can draw understanding of what strengthens neighbourhood identity
within such residential areas. The wider policy framework may then be used to shape how an insertion
of opportunities for CoHousing and other community-centered development.
The proper connection of the widest planning visions with the most intimate of community ambitions
requires a breadth of policies and strategies to create real residential environments appropriate to
those people who wish to live in them. >> (Martin Field, 2005 - UK)
Om projecten gemeenschappelijk wonen meer kansen te bieden zijn wel een aantal hindernissen weg te
werken, en een aantal aanmoedigende voorwaarden zijn best wel op hun plaats.
We hebben alles hieronder eens op een rijtje gezet.
De sporen voor oplossingen van knelpunten situeren zich op verschillende vlakken :
1 - Visie en concept gemeenschappelijk wonen beter definiëren
2 - Onderzoek en bekendmaking bevorderen
3 - Financiële en organisatorische ondersteuning voor projecten als geheel en/of deelnemers
6 - Expertise en coaching ter beschikking stellen van startende en bestaande projecten
4 - Initiatieven aanmoedigen door ondersteuning vanuit lokaal bestuurlijk niveau

5 - Samenwerking tussen initiatiefgroepen en sociale huisvestingsmaatschappijen en andere actoren
7 - aanpassing van de wetgeving en regelgeving op de ruimtelijke ordening
8 - Verhelderen, harmoniseren en actualiseren van andere bestaande wetgevingen en regelgevingen
9 - Juridisch kader verduidelijken voor het statuut van een woongemeenschap
10 – Nadelige gevolgen voor bewoners wegwerken m.b.t. inschrijving in de gemeente, sociaal statuut
11 - Gemeenschappelijk wonen toegankelijker maken voor bepaalde doelgroepen

5.1. Visie, concept en beleid
5.1.1. Visie en concept
Vooreerst moet het concept ‘Gemeenschappelijk Wonen’ duidelijk zijn. Er is duidelijkheid nodig op het
vlak van terminologie, de verschillende types moeten goed onderscheiden en gedefinieerd zijn.
Er moet duidelijkheid zijn over de visie die deze beweging ondersteunt, dit kan onder de vorm van een
manifest. Tenslotte moeten de instrumenten die gemeenschappelijk wonen mogelijk maken worden
herkend en gedefinieerd. (Samenhuizen studiedag - World Café, 2009)
Er is een goede definitie en afbakening nodig van wat een project gemeenschappelijk wonen kan zijn.
Binnen deze definitiemoet wel flexibiliteit en diversiteit blijven bestaan. Elk project heeft zijn eigen
karakteristieken en accenten, elk project maakt eigen keuzes qua diversiteit in leeftijd of sociale mix,
qua ecologische engagementen, enz …
De betekenis en plaats van ‘Gemeenschappelijk Wonen’ in onze samenleving moet helderder gesteld
worden met betrekking tot een aantal maatschappelijke vragen en domeinen.
We denken hierbij aan het herstel van het sociaal weefsel en het sociaal kaptaal, aan de bevordering van
een intergenerationele samenleving, aan een betere opvang van zorgbehoevende mensen aan de bijdrage
tot een duurzame samenleving, aan de antwoorden op huisvestingsproblemen, aan de herwaardering van
sites, en zo meer.
<< En ce qui concerne les apports de l’intergénérationnel, il conviendrait de rencontrer tous les
acteurs de l’intergénérationnel et des représentants des autres générations, des parents, des familles,
des éducateurs et cela, afin d’obtenir une vision croisée des apports pour toutes les générations; (…)
… pour poursuivre la réflexion sur la place des pratiques intergénérationnelles volontaires dans notre
société et, en particulier, des formules d’habitat intergénérationnels, ces questions pourraient être
amenées dans le cadre des solutions à apporter à l’actuelle crise du logement. Logement public et
logement intergénérationnel? Quelle place pour les personnes âgées dans des logements privés
individuels? La convivialité et la solidarité ont-elles un prix? >> (Guffens Caroline, 2006 - B)
Uitzoeken van dit alles is een taak van de woongemeenschappen zelf via hun koepelorganisaties, met
behulp van vorsers op diverse terreinen. Overleg en uitwisseling tussen alle betrokkenen is ook een
voorwaarde hiertoe.

5.1.2. Beleid
Het is belangrijk dat vanuit de beweging gemeenschappelijk wonen de nadruk wordt gelegd van de
meerwaarde van woongemeenschappen voor de maatschappij en voor het welzijn van bewoners en
omwonenden.
De verschillende thema’s waar gemeenschappelijk wonen op ingrijpt moeten gelinkt worden aan de
verschillende beleidsdomeinen.

We denken aan woonbeleid, ruimtelijke ordening, ouderen beleid, kinderopvang, zorg en sociale
solidariteit, sociale zekerheid, fiscaliteit, stedenbeleid, duurzame ontwikkeling, enz … en de snijpunten
van deze domeinen.
Dan dient te worden nagegaan waar de bevoegdheden zich bevinden om evolutie te straten of te
bevorderen ten gunste van het erkennen van gemeenschappelijk wonen en de ontwikkeling van
projecten.
Het hiernavolgende uittreksel uit een tekst van de Vlaamse administratie, ‘Bijdrage aan het
regeerprogramma van de aantredende Vlaamse Regering, Deel 3.3, Beleidsdomein Financiën en
Begroting’, van mei 2009, is een voorbeeld hoe verschillende thema’s elkaar raken.
Er wordt vanuit de invalshoek ‘financiën’ gesproken over vergrijzing en woningschaarste voor de
doelgroep van de senioren, over de behoefte aan veiligheid en zorg, over het opvangen van leegstand en
verkrotting.
<< (…) het (is) waarschijnlijk dat zowel in de collectieve sector van de RVT en ROB als in de sector
van de serviceflats en kleine, aangepaste, kwalitatieve appartementen schaarste-effecten zullen
optreden. Hoewel investeringen in extra bedden in de rust- en verzorgingssector wellicht onvermijdbaar
zijn, is de tijd ook aangebroken dat beleidsmatig wordt nagedacht hoe met deze gewijzigde vraag- en
aanbodskarakteristieken zal worden omgegaan in de toekomst. De vergrijzingsproblematiek leidt ertoe
dat nieuwe afstemmingen nodig zijn tussen het welzijnsbeleid, de ruimtelijke ordening en het
woonbeleid. De regelgeving in deze beleidssectoren is vandaag nog te weinig gericht op diverse vormen
van ‘samenhuizen’. We denken in dit kader aan kangoeroewonen en duplexwonen.>>
<< het (valt) niet te ontkennen dat het percentage aan ouderen, dat vandaag collectief woont buiten de
RVT, kloosters of verzorgingsinstellingen, eerder verwaarloosbaar is. Toch bieden dergelijke
innoverende woonprojecten de gelegenheid om ouderen met beperkte fysieke beperkingen en een
verhoogde behoefte aan veiligheid, zorg en aandacht omringd te laten wonen in aangepaste en
kwalitatieve woonunits. Aangezien dergelijke collectieve woonvormen grotere woonruimtes vereisen,
kan dit ook het (…) probleem van leegstand en verkrotting van grotere, oudere woningen tegen gaan.
>> (Vlaamse administratie, Beleidsdomein Financiën en Begroting, Mei 2009)
Er is nog lobby werk te doen, maar naar onze inschatting is gemeenschappelijk wonen een ‘product dat
zichzelf aanprijst’, we moeten het alleen maar een duwtje geven.
Bekendmaking, onderzoek en het tonen van concrete voorbeelden zullen aan meer mensen de
gelegenheid bieden om in te schatten of zij ook zouden kunnen gedijen in gemeenschappelijk wonen, er
de voordelen van zien en op zijn minst de kans laten aan wie het wenst om deze woonvorm vlotter te
kunnen realiseren.
<< I believe culture and laws will inevitably change. The more often that local and state elected
officials, planners, and zoning and building officials are exposed to successful, sustainable intentional
communities, the sooner they’ll realize such communities help them meet their region’s locally
mandated environmental goals.
I believe they will increasingly allow and even advocate special use permits, zoning variances, and
more liberal zoning laws and building codes. In the meantime, we can educate officials.
We can meet with and get to know local elected officials, planners, building department and health
officials.
We can tell them what we know, show them studies, give them facts and anecdotes and information.
We can solicit their advice, and make them partners in our visions for more cooperative sustainable
places to live and work. >>
(Christian Diana Leafe, 2003 - USA)

5.2. Bekendmaking en onderzoek
5.2.1. Bekendmaking :
De bekendmaking en de verbetering van de beeldvorming rond gemeenschappelijk wonen moeten
ondersteund worden.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen vertrouwd worden met het concept, professionals
(architecten, juristen, …), eigenaars van potentiële sites, administraties en politiek verantwoordelijken,
maar ook het middenveld en verenigingen en het brede publiek.
Daarvoor dient documentatie beschikbaar te worden gemaakt en bijkomende vorming aangeboden.
<< Op het maatschappelijke niveau is vooral de ‘onbekend is onbemind’-houding ten aanzien van
groepswonen een probleem. Het gangbare ideaal is ‘ieder z’n eigen huis’. Zelfs op politiek
niveau gaat men ervan uit dat de meerderheid van de burgers een eigen huis heeft en dat dit voor de
meeste mensen een ‘verzekering’ is voor toegang tot een rusthuis als dat nodig is, of een ‘verzekering’
dat wonen een gratis aangelegenheid wordt wanneer men terugvalt op een goed pensioen. Nochtans
heeft een aanzienlijk deel van de ouderen niet die zekerheid en ziet het ernaar uit dat steeds minder
mensen op die verzekering in de toekomst zullen kunnen terugvallen. >>
(Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)
Het is aangewezen de resultaten van huidig rapport verder uit te diepen.
Herwerking van huidig rapport is ook mogelijk tot een toegankelijk boek over woongemeenschappen in
België. Kosten voor uitgave en verspreiding kunnen gedekt worden via een overheidssteun.
Men zou best verschillende brochures over gemeenschappelijk wonen ontwerpen en verspreiden van,
t.b.v. diverse doelgroepen : eigenaars en vastgoedmarkt, banken, architecten, juristen, gemeentelijke
administratie, jongeren, senioren, …
Banken en financiële instellingen moeten goed geïnformeerd worden om aantrekkelijke leningen te
kunnen bekomen. In plaats van het concept als een bizarre en riskante zaak te zien, zullen zij de
voordelen en opportuniteiten ervan inzien.
After initial skepticism, cohousing has won the support of the Danish government and financial
institutions. Banks are particularly attracted because most cohousing units are pre-sold long before
construction is completed, a record with which few other housing developments can compete. The ideas
from cohousing have filtered into Danish society. Speculative cohousing developers have integrated
cohousing design concepts and older neighborhoods have organized dinner clubs. >>
(Milman, Danny, 1994, - DK)
Men dient een aanbod te creëren van lezingen, vormingen, seminaries, studiedagen, lespakketten, e.d.m,
verzorgd door eigen experten of door gastsprekers uit het buitenland.
Er is een algemeen kennismakingsaanbod nodig van lezingen en seminaries. Daarnaast dient er ook een
aanbod te zijn toegespitst op bepaalde doelgroepen, zoals seniorenverenigingen, scholen,
vormingsinstellingen, lokale verenigingen, …
<< It is recommended that : (…) State governments support the development of cohousing by funding
public information sessions and bringing expert speakers from other countries to speak about the
realities of developing and living in cohousing >> (Forbes Jan, 2002 - AUS)
Bestaande projecten dienen als voorbeelden te worden aangehaald ter inspiratie, aanmoediging en voorbeeld van wat
groepswonen kan betekenen en hoe het kan worden opgezet.

<< Examples of inspiring and sound blueprints of community developments, like CoHousing, do need to
be broadcast to challenge the naiveté of the orthodox view and to promote the profile of ‘intentional
communities’ in general. (…) Successful neighbourhood communities can demonstrate that they offer
social stability and a sense of local permanence. Mutual support between households, a mix of
households of more than one tenure and a support for a vibrant approach to the subject of a
‘neighbourhood’ managing local services are a clear example of how to harness the social capital that
a range of key policies are seeking to strengthen. >> (Field Martin, 2005 - UK)

5.2.2. Professionelen
Er moet aandacht zijn voor het gericht informeren en sensibilideren van professionals (zie
bekendmaking).
Gemeenschappelijk wonen moet worden opgenomen in de opleiding van professionals op verscheidene
vlakken, dat kan door aanpassing van het opleidingsprogramma, het aanbieden van onderwerpen voor
thesissen, het organiseren van studiedagen, …
In de opleiding architectuur komt het aspect privacy ruim aan bod maar er wordt geen of amper
aandacht besteed aan het bevorderen van gemeenschappelijkheid.
Verder zou het interessant zijn professionals onderling informatie en kennis te laten uitwisselen,
(architecten onderling, notarissen onderling, …) en ook transversaal tussen de verschillende disciplines.
<< … il faudra créer une plateforme d’échange de professionnels. Ils ne se rencontrent pas forcement
très souvent. Habitat et Participation rencontre des architectes, des notaires , mais est-ce que le notaire
rencontre l’architecte, je ne pense pas.
Il faudrait qu’on arrive à les fédérer (…) sous forme d’un « cluster » (comme le cluster éco-construction
qui existe en région wallonne), qui reprendrait des architectes, des notaires, des juristes, peut-être
sociologues, urbanistes, experts financiers et qu’on ait cette plateforme d’échange qui permettrait de
faire le lien plus facilement entre les différents corps de métier et les différents professionnels. >>
(Debuigne Benoit, inteview samenhuizen, 2009)

5.2.3. Rol van de Koepelorganisaties
‘Samenhuizen vzw’ voor het Nederlandstalige publiek en ‘Habitat & Participation’ voor het Franstalige
publiek zetten zich al jaren in om als forum, als kenniscentrum (documentatiebank) en onderzoekscel,
als dienstverlenende schakel (info, advies, vorming, coaching) en als promotor (naar publiek en beleid)
op te treden voor alles wat gemeenschappelijk wonen aangaat. Ook andere verenigingen raken aan het
thema, zoals het ‘Platform Wonen van Ouderen’, …
Een erkenning van de vrijwillige inzet van een aantal mensen onder de vorm van een werkings- en
personeelssubsidie zou dit werk in een veel hogere versnelling kunnen brengen.
Daarom pleiten wij voor de ondersteuning en uitbreiding van de Koepelorganisaties
‘Habitat & Participation’ kan al rekenen op enkele betaalde krachten onder de noemer van
volwassenenvorming.
Een gelijkaardige ondersteuning langs Vlaamse kant zou welkom zijn. ‘Samenhizen vzw’ draait nu nog
volledig op vrijwillige inzet, zij heeft in haar 10-jarig bestaan aangetoond dat de nood groot is.
Een erkenning als beweging zou ook een stap in de goede richting zijn.
Een vereniging die gesubsidieerd wordt zou dan ook voor een aantal taken aangestuurd worden door de
subsidiërende instantie, hetzij vanuit bevordering van woongemeenschappen in het algemeen, of vanuit
ondersteuning van bepaalde doelgroepen, zoals senioren, jongeren of andere maatschappelijk
kwetsbaren.

<< Het zou zinvol zijn dat groepen niet alleen kunnen terugvallen op de informatie en steun van andere
groepen die hen zijn voorgegaan, maar ook een professioneel uitgebouwde begeleiding zouden kunnen
krijgen door mensen met een zekere ervaring in de materie. >>
(Debyser Jo, interview Samenhuizen, 2009)
<< The emergence of a viable support infrastructure would be of such advantage here, like the network
of professionals that are so supportive of CoHousing in the States - demonstrating a clear regard for
resident-led design and development. >> (Martin Field, 2005 - UK)
De taken van de vereniging zijn tot nog toe met de beperkte middelen vervuld. Een uitgebreide lijst
hiervan is terug te vinden in bijlage G.
Het belangrijkste is dat de functie als forum kan worden uitgebreid. De uitwisseling van ervaringen,
ideeën en aandachtspunten helpen mensen hun blikveld te verruimen en helpen de beweging van
gemeenschappelijk wonen in zijn geheel vooruit.
Dit kan door het laten groeien van de website, het vervolledigen van de databank van projecten en
gemeenschappen, van experts en professionals, maar daar ook een luik aan toe te voegen met mogelijke
interessante sites. Verder zijn de middelen om vorming, studiedagen en informatieverstrekking beperkt,
een uitbreiding ervan zou ook op via deze kanalen de verspreiding en uitwisseling van informatie en
ervaringen bevorderen.
Als kenniscentrum zou een koepelvereniging informatie rond het thema en rond aanverwante thema’s
verzamelen, een knipselmap bijhouden, handleidingen, persmappen, modelstatuten, modelcontracten,
promotiemateriaal, en zo meer.
Literatuur en documentatie is nu deze van enkele leden van de vereniging. Een bibliotheek zou kunnen
aangelegd worden en ter beschikking gesteld van belangstellenden.
Ondersteuning en coaching van initiatieven en bestaande gemeenschappen is een belangrijke functie
waarvoor ook een stimulans mag bestaan.
<< Het Platform Wonen van Ouderen ziet (…) nog enkele onontgonnen onderzoeksterreinen: (…)
- naar de oprichting van een informatieorgaan. Dat instituut moet de expertise zelf verzamelen bij de al
bestaande woongemeenschappen. Het instituut moet ook het initiatief nemen om
kennismakingsbijeenkomsten te organiseren.
- naar de groepsdynamische processen in woongemeenschappen, meer bepaald de fundamenten, de
risico’s, de struikelblokken, het belang van deelgroepen (mannen versus vrouwen, intra- versus
intergenerationeel, unicultureel versus multicultureel, etc.).
- naar de ontwikkeling van handleidingen, zodat geïnteresseerden kunnen nagaan of een dergelijke
woongemeenschap wel iets voor hen is. Voorbeelden: een zelftest ‘Is groepswonen iets voor mij’, of een
stappenplan ter realisatie van een idee. >> (Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)

5.2.4. Onderzoek rond gemeenschappelijk wonen
Het is eerst en vooral aangewezen om huidige studie verder uit te diepen om meer in detail een kijk te
krijgen op de meerwaarden van woongemeenschappen, op de behoeften en knelpunten, op de reeds
toegepaste oplossingen, de goede praktijken en de verdere sporen die toestaan om hindernissen te
overwinnen en om de realisatie en de bewoning van projecten te vergemakkelijken.
<< Nous suggérons donc qu’une étude plus approfondie des apports sociétaux de l’intergénérationnel
puisse être menée. D’autres réflexions et pistes de recherche (…) se dessinent d’ores et déjà: (…)
- une étude plus fouillée des écueils et des conditions de réussite pourrait aider à la formulation des
conditions de pérennité et de reproductibilité. Les pistes tracées dans notre étude pourraient être

détaillées afin d’aboutir à la rédaction d’un guide des bonnes pratiques des projets d’habitat
intergénérationnel;
- en ce qui concerne le type de montage juridique et administratif le plus à même de soutenir une
démarche d’habitat à caractère intergénérationnel, des recherches plus poussées seraient également
nécessaires en terme de mise au point de la législation;
- au niveau du financement de ces projets de lieux de vie, il serait opportun d’étudier les différentes
sources de financement, les instances compétentes, ainsi que les limites de leurs prérogatives;
(Guffens Caroline, 2006 - B)
Verder dient wetenschappelijk onderzoek naar gemeenschappelijk wonen te worden aangemoedigd in
allerlei domeinen, architectuur, stedenbouw, sociologie, economie, rechten, milieubeheer, …
In een eerste tijd kunnen thesisstudenten of assistenten binnen Universiteiten en Hogescholen worden
ondersteund vanuit een kenniscentrum rond ‘Gemeenschappelijk Wonen’.
Beroepsverenigingen en studiediensten dienen gesensibiliseerd te worden voor het thema.
It is recommended that : (...)
11. The Australian Housing and Urban Research Institute and universities undertake research on the
benefits of co-operative housing, cohousing and other communal living arrangements
12. The Australian Institute of Architects, the Housing Industry Association and the Master Builders'
Association research and promote cohousing design and building methods. >>
(Forbes Jan, 2002 - AUS)
* There is huge scope for cohousing groups to pilot / model very sustainable building/living standards –
both in terms of building methods and standards and in terms of what is required of the cohousing
community – whether a compulsory car pool or direct engagement with the host community. (…)
* The cohousing world needs support in identifying/measuring the social/local community benefits and
in developing models for building those benefits into developments at the planning stage. >>
(Nock Melanie & Berger Sarah, 2007 - UK)

5.2.5. Denktank rond de materie
Er zou een denktank moeten worden opgericht rond de materie, waar diverse specialisten aan
deelnemen, teneinde adviezen te formuleren naar overheid en andere betrokkenen.
Zulk aanspreekpunt voor beleidsrelevant onderzoek kan worden ondergebracht onder het Vlaams
‘Steunpunt Ruimte en Wonen’ of er in samenwerking mee optreden. Een denktank
‘Woongemeenschappen’ zou ook moeten overleggen en samenwerken met andere interdisciplinaire
werkgroepen zoals bvb. het ‘Tansitienetwerk’, het ‘Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en
Wonen’, de ‘Denktank Wonen en Zorg’, e.d.m.
<< La majorité politique actuelle voudra bien permettre le développement d’habitats groupés. Très
rapidement (…) on voudrait créer un comité scientifique au niveau de la région wallonne avec d’une
part des politiques du cabinet, de l’administration, des juristes, notaires, qui sera un organe
d’interpellation scientifique vers la politique et qui va donner l’orientation même du pôle ressources
‘Habitat Groupé’. >> (Debuigne Benoit, inteview samenhuizen, 2009)

5.2.6. Pilootprojecten
Het zou goed zijn in een eerste tijd al een aantal pilootprojecten op te zetten met ondersteuning vanuit de
overheid, zowel door een financiële inbreng als door het aanbieden van expertise en faciliteiten bij de
ontwikkeling, of door samenwerking met een sociale woningbouwmaatschappij.

We pleiten in eerste instantie voor één nieuw "voorbeeld"-pilootproject per provincie. Gewest en
provincie kunnen hieraan bvb. mee financieren of een bijzonder fonds kan worden gecreëerd. Deze
projecten worden dan gemonitored op verschillende domeinen zodat er uit geleerd kan worden door en
voor alle betrokkenen. De ervaringen hieruit verwijzen dan meteen ook naar concrete maatregelen en
realisaties.
<< First practical moves (…) might be, jointly with a housing association, to expand their
understanding of the cohousing community, call local older people together to promote and explain the
concept and then help and support the creation of a pilot local project run by older people themselves.
Much would be learned from such an initiative. >> (Brenton Maria, 2008 - UK)
<< Pour ce qui est de l’habitat groupé, il serait intéressant par exemple de réaliser quelques projets
pilote intégrés en collaboration entre une initiative d’Habitat Groupé et une Société de Logement
Sociale, afin d’ en tirer des leçons pour l’avenir et ajuster l’approche. >>
(Rosenoer Alain, interview samenhuizen, 2009 - B)
<< Er is nood aan experimenteerruimte! Het Nederlandse model (SEV) zou als model kunnen dienen.
Projecten worden aangevraagd vanuit een specifieke invalshoek, krijgen dan extra subsidie en worden
vrijgesteld van hinderlijke regelgeving. Na een geslaagde evaluatie staat zo’n pilootproject dan soms
model voor de sector en wordt de regelgeving aangepast. >>
(De Keyser Gerd, interview samenhuizen, 2009)
<< It was also agreed that at this stage, the top priority is to get several more cohousing projects up
and running, which will then enable policy changes, rather than spending time now pursuing such
policy alterations. >> (The UK Cohousing Network, 2009)

5.3. Organisatorische steun bij ontwikkeling
Er bestaat vanuit de basis van de beweging gemeenschappelijk wonen een zekere aarzeling tegenover
subsidiering van projecten. Een aantal initiatiefnemers vrezen gevangen te raken in een heleboel
regeltjes en net de creatieve kracht van dit soort projecten te verliezen. Zij verwelkomen vanuit de
overheid veel meer een actieve hulp met raad en daad dan een geldelijke ondersteuning.
Anderen zien dan weer een financiële tussenkomst als een welkome compensatie voor de extra
inspanningen en financiële inzet van startende projecten.

5.3.1. Eigen middelen
Er zijn een aantal noodzakelijke ingrediënten voor realisatie van een woongemeenschap. Eén daarvan is
het belang van eigen initiatief en beheer door de (toekomstige) bewoners
Maar een initiatiefgroep heeft niet per se alle nodige vaardigheden in huis om een project tot een goed
einde te brengen.
Het is belangrijk dat iemand de visie en de rode draad in het gehele project bewaakt. Een trekker, een
locomotief, wat de angelsaksen en ‘burning soul’ noemen, is onmisbaar voor het welslagen.
Dan moet er een structuur en een groepscultuur worden gecreëerd die nieuwe mensen kan aantrekken in
een systeem van zelfbestuur, open communicatie en participatie.

Het ontwikkelen van de gemeenschap op zijn verschillende niveaus (groep, visie, site, juridischfinanciële basis, …) vraagt van de startgroep een aantal managementskwaliteiten. Er moet ook
voldoende kennis, inzicht en expertise aanwezig zijn op diverse vlakken.
<< Het opzetten van een project voor gemeenschappelijk wonen vereist initiatief en vasthoudendheid.
Een initiatiefgroep zal een flink aantal obstakels moeten overwinnen. Bovendien dient men te beschikken
over kennis en kunde op het gebied van projectontwikkeling, beheer en organisatie, vaardigheden die de
groepsleden niet alle zelf in huis zullen hebben. Daarom is professionele begeleiding belangrijk.
Bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte locatie, het opstellen van een programma van eisen en de
begeleiding van het bouwproces. Maar dat niet alleen. Ook bij de groepsvorming en het beheer van het
project kunnen deskundige adviezen goed van pas komen. >>
(Federatie Gemeenschappelijk Wonen, 2005 - NL)
Er moet voldoende evenwicht zijn tussen aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van de
groepsleden en het realiseren van de concrete doelstellingen, zoals een bouwproject.
Men heeft tijd nodig om met zijn allen (zonder te grote verschillen in versnelling) het concept te leren
kennen en opnemen, kennis te maken met elkaar, informatie te verzamelen en de interne omgang en
structuren op te bouwen. Soms moet men nuttig tijd verliezen (Samenhuizen studiedag, 2009)
<< Like many other aspiring cohousing groups around the country, they are good at building and
sustaining a sense of community, they are good at managing their life as a group – but they lack the
financial, planning and development skills to put a building up and they cannot afford to borrow capital
or subsidise low-income renters. >> (Brenton Maria, 2008 - UK)
De groep moet voldoende zelfkennis hebben om te onderscheiden welke middelen intern aanwezig zijn,
en welke extern moeten versterkt of gezocht worden .

5.3.2. Coaching en begeleiding
Vooral in de opstartfase hebben groepen behoefte aan externe steun en begeleiding op het vlak van
groepsvorming en organisatorische aspecten. Ook als een groep reeds een zekere expertise in huis heeft,
dan nog is een extern aanbod aan te raden. Er hoeft niet per se gewacht worden tot er zich problemen
voordoen, want dan is het vaak al moeilijk om samen te beslissen welke hulp er moet komen.
<< Begeleiding van groepen in hun interne dynamiek is van groot belang, het is geen evidente zaak om
mensen die elkaar soms niet zo goed kennen samen een project te laten realiseren. Het gaat toch om een
vrij intens proces en de manier waarop men dit doormaakt kan zeer verschillend zijn. Om een positief
verloop te bekomen is er soms een externe begeleiding nodig. Dat kan helpen om de verwachtingen die
van persoon tot persoon verschillend zijn bij te schaven en op elkaar af te stemmen, ook om groepen bij
te staan in de manier van vergaderen, in het groepsdynamisch structureren >>
(Debyser Jo, interview Samenhuizen, 2009)
Op dit vlak kan men al heel wat vooruit geraken door vorming en coaching rond groepsopbouw
(community building), communicatie, vergadertechnieken, besluitvorming, omgaan met conflicten,
e.d.m. In de bewoningsfase blijven deze aspecten belangrijk en komen er andere bij, zoals leren samen
leven, opvoeden van kinderen in een woongemeenschap, bekwaamheid in het netwerken, enz …
Hoe groter de groep, hoe complexer de uitwisselingen, maar ook hoe groter de buffercapaciteit en de
diversiteit van bekwaamheden in de groep.
Hier kan teruggevallen worden op de privé sector, maar er kan ook een taak weggelegd zijn als
steunpunt voor de koepelverenigingen.

Tegelijk met de behoefte aan coaching en steun op het vlak van groepsdynamiek en interne organisatie
is er inbreng nodig van professionelen op diverse terreinen zoals architect, stedenbouwkundige, notaris.
Deze inbreng dient goed van elkaar onderscheiden maar ook goed op elkaar afgestemd te worden.
Andere bronnen van ondersteuning komen vanuit de sociale netwerken van de deelnemers en tussen de
woongemeenschappen onderling.
Een financiële aanmoediging van coaching en professionele begeleiding van startende groepen en
bestaande woongemeenschappen zou welkom zijn.
Deze begeleiding kan de vorm aannemen van coaching van een initiatiefgroep of projectgroep,
workshops rond een thema voor diverse geïnteresseerden, of nog als infopakketten en werk pakketten.
<< Support for forming groups is very important. The absence of any serious cohousing infrastructure
is seriously impeding its growth. A small financial resource is all that would be needed to provide
support for forming groups and infrastructure for the development of the cohousing sector. >>
(Nock Melanie & Berger Sarah, 2007 - UK)

5.3.3. Steun vanuit de overheid
5.3.3.a. Lokale overheid
We willen hier nogmaals de cruciale rol van de lokale overheid benadrukken voor wat betreft
begeleiding en ondersteuning van projecten gemeenschappelijk wonen.
Het is uiteraard belangrijk dat zij voeling houden met hun bevolking, de noden herkennen, het belang
inschatten van sociaal kapitaal en open staan voor burgerinitiatief.
Het is goed dat het lokale niveau goed geïnformeerd wordt over woongemeenschappen, hun mogelijke
meerwaarde en de voorwaarden die de ontwikkeling ervan vergemakkelijken.
De lokale overheid is goed geplaatst om ruimtelijke ordening en woonbeleid af te stemmen op de
hedendaagse noden en wensen. Zij beheren ook een aantal instrumenten en middelen, organiseren of
participeren in structuren die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een verdere bloei van
gemeenschappelijk wonen.
Zij kennen hun inwoners en hun grondgebied en de factoren die een rol spelen in de evolutie van de
lokale gemeenschap. Zij kennen als geen ander de geschikte sites en de te volgen wegen om de
inplanting van een project te helpen slagen.

5.3.3.a. Andere overheidsniveaus
Er is behoefte aan de installatie van een gecentraliseerde loketfunctie t.b.v. projecten vanwege de
overheid, te vergelijken met het ondernemingsloket. Dit zou kunnen gesitueerd zijn op het niveau van de
gemeente.
Andere overheidsniveaus en diverse actoren kunnen ondersteuning bieden of een samenwerking
aangaan. Behalve voor de gemeente zelf kan er een rol zijn weggelegd voor bvb. gemeentelijk OCMW,
Intercommunale, lokale sociale woningbouwmaatschappij, Vlabo, de provincie, enz …
De federale en/of gewestelijke overheid dient impulsen en ondersteuning te bieden aan de lokale
overheden om hun faciliterende rol te spelen t.a.v. projecten
Steden zouden een Beurs voor collectieve vastgoedaankopen kunnen organiseren, of andere maatregelen
ontwikkelen om de realisatie van nieuwe gemeenschappen te faciliteren.

Projecten die een uitgesproken ecologische inslag hebben en die maatregelen hebben ingebouwd om de
CO2-uitstoot te beperken, kunnen beroep doen op het Lokaal actieplan agenda 21.

5.4. Financiële steun bij ontwikkeling
Woongemeenschappen zijn opgericht door burgers die ondernemend zijn en vernieuwing inbrengen.
Deze mensen reageren eerder voorzichtig op het idee van subsidiering. Velen neigen ertoe om liever op
eigen kracht en op eigen verantwoordelijkheid te groeien, en slechts in grote nood hulp van buitenaf te
gaan zoeken. Zij weten ook dat subsidiering een reglementering met zich meebrengt, restricties, en vaak
ook nog eens een stapel papierwerk.
En dat is de evenwichtsoefening tussen de beperkingen en moeilijkheden van een niet gereglementeerde
materie en het keurslijf van zodra deze reglementering er wel is. Er zou hoe dan ook een
experimenteerruimte nodig zijn en een flexibiliteit tussen te kiezen modellen, wel of niet gesubsidieerd.
(Samenhuizen studiedag – World café, 2009)
Het zou jammer zijn als financiële steun zou worden verleend tegen voorwaarden die de
grondbeginselen van gemeenschappelijk wonen aantasten, zoals het bewonersinitiatief, het zelfbeheer,
de onderlinge solidariteit, de diversiteit, de zorg voor de samenstelling van de groep en de
groepsdynamiek, e.d.m.
<< Le montage d’un projet de lieux de vie à caractère intergénérationnel se heurtera à différentes
difficultés.
Tout d’abord, à la création, des difficultés administratives en raison des différentes compétences et des
agréments. Ces difficultés résultent de la segmentation de notre société en tranches d’âge. À long terme,
des obstacles administratifs et financiers se dressent: comment financer le surplus de travail que
demande l’intergénérationnel quand il n’existe pas de subside particulier? Souvent, la débrouillardise
et l’utilisation du potentiel de tous permettent de se tirer des mauvais pas, mais des moyens
supplémentaires sont requis par le terrain. Gardons toutefois à l’esprit le fait que les moyens ne
suffisent pas et que, si un subside était envisagé, la démarche générale de solidarité, sauvegardant les
valeurs de l’intergénérationnel, devrait être préservée. >> (Guffens Caroline, 2006 - B)
Projecten gemeenschappelijk wonen vertegenwoordigen een maatschappelijke meerwaarde, dit maakt
dat zij best een aanmoediging verdienen.
In geval van een bouwproject zijn er naast de gewone kosten van de bouw of verbouwing nog extra
kosten. De projecten gemeenschappelijk wonen in zelfontwikkeling zien hun besparingen op de
winstmarge van een bouwpromotor verminderen (of verdwijnen of erger) door een aantal extra kosten
tengevolge van hun eigenheid.

5.4.1. Extra kosten
- De voorfinanciering valt meestal ten laste van de startende groep ten gevolge van de onbekendheid
van dergelijke projecten bij banken.
- De opstart van een project door een groep noodzaakt een zekere ondersteuning en begeleiding van het
groepsproces. Een interne zorg hiervoor vraagt ook om een gedeelte externe groepsbegeleiding
door bekwame coaches, die niet alleen vertrouwd zijn met het functioneren van groepen maar ook
met bouwen en wonen.
- Pilootprojecten leren nog met vallen en opstaan en zij maken onvermijdelijk fouten met soms
financiële gevolgen door vertragingen of kosten.

- Hoewel de woonsten kleiner kunnen blijven is er wel enige meerkost in het bouwen en inrichten van
de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, die in een aantal gevallen een uitstraling hebben
naar de buurt.
- Sommige projecten doen inspanningen om een aantal gezinnen te kunnen betrekken uit bescheiden
inkomenscategorieën ten behoeve van de diversiteit in de bewonersgroep.
- De inspanningen vereist om overheden en administraties op diverse niveaus te informeren en te
overtuigen kosten niet alleen moeite en tijd maar soms ook geld, door extra uit te voeren studie of
aan te leveren documentatiemateriaal, en door extra vertragingen.
. Op juridisch en financieel vlak moet op dit moment nog heel wat uitgezocht en ‘uitgevonden’ worden.
Daarom betalen projecten voor de tijd die professionelen steken in het opstellen van statuten,
convenanten, contracten, in kostenvergelijkingen, uitzoeken van fiscale gevolgen, enz…
. Het vinden van een geschikt terrein of gebouw is erg moeilijk. Projecten gemeenschappelijk wonen
zien zich soms genoodzaakt terug te vallen op sites met meer kosten voor het bouwrijp maken, of
op te verbouwen sites, terwijl nieuwbouw goedkoper is.

5.4.2. Vormen van financiële ondersteuning
Men kan verschillende formules bedenken waarmee projecten door de overheid financieel kunnen
worden bijgestaan.
Terreinen en gebouwen door de gemeente voordelig aangeboden
Een gemeente of een andere overheidsinstantie kan een terrein of site voordelig ter beschikking stellen
van een initiatiefgroep. Dat kan gebeuren door het terrein in erfpacht te geven of door het goedkoop te
verkopen of zelfs te schenken onder bepaalde condities.
De gewestelijke overheid zou de derving voor de gemeentes dan kunnen compenseren door hen
middelen uit een impulsfonds te storten, een fonds dat dan dient om sites te reserveren
voorgemeenschappelijk wonen.
Impulsfonds t.b.v. gemeentes voor ontsluiting van woonuitbreidingsgebieden
Eenzelfde fonds kan ook impulsen geven om een bepaald percentage van woonuitbreidingsgebieden te
reserveren voor gemeenschappelijk wonen
Goedkope leningen voor projecten
Een fonds kan gecreëerd worden om goedkope leningen aan te bieden voor groepen die aan bepaalde
criteria voldoen. Om problemen bij de voorfinanciering van projecten te verhelpen, zou een
staatsgarantie kunnen gegeven worden op leningen onder bepaalde voorwaarden.
Subsidie of financiële steun voor verenigingen die aan bepaalde vereisten voldoen
Men kan denken aan subsidiering van bvb. projecten die een bepaalde juridische structuur adopteert, die
minimum kwaliteitseisen voor de privé woonsten respecteert (bvb minimum oppervlakte), maar ook
bvb. maximum oppervlaktes , die een minimum percentage huurwoningen reserveert aan mensen met
laag inkomen.
Sociale mix
Huursubsidies aan mensen met een bescheiden inkomen in woongemeenschappen met gemengd
publiek, is een andere mogelijkheid om projecten met een sociale mix mogelijk te maken.
Ook kan overheidssteun via o.c.m.w. of via andere instanties kan worden toegekend bvb. op voorwaarde
van een opgelegd percentage huurwoonsten in een grote woongemeenschap
Voorzieningen voor de buurt
Financiële steun zou door een gemeente kunnen worden toegekend voor voorzieningen die niet enkel
benut worden door de bewoners van de woongemeenschap, maar ook open staan naar de buurt. Het kan
bvb. gaan over een wassalon, een speeltuin, een clubhuis, een groenzone, en zo meer …

5.5. Ruimtelijke ordening
5.5.1. Regelgeving ruimtelijke ordening
Op elk van de niveaus van reglementering voor ruimtelijke ordening kunnen elementen worden
opgenomen teneinde gemeenschappelijk wonen te bevorderen.
Woongemeenschappen moeten op het vlak van de regelgeving voor ruimtelijke ordening
gemakkelijker te ontwikkelen zijn.
In de ruimtelijke structuurplannen zou gemeenschappelijk wonen zijn plaats moeten krijgen als een
afzonderlijk en volwaardig woontype.
Een versoepeling van de regelgeving moet het ontwikkelen van woongemeenschappen even
gemakkelijk maken als van gewone eengezinswoningen.
Er moet steun en voorrang worden verleend aan projecten waarbij de participatie van de (toekomstige)
bewoners is ingebouwd.
Erkennen en steunen van het duurzame karakter van woongemeenschappen
Stimulering van ecologische en duurzame ontwikkeling voor nieuwe projecten mag niet beperkt blijven
tot bvb. het energieverbruik, maar ook mikken op inplanting en gemeenschappelijke aspecten van het
wonen. Men moet dus niet enkel warmte-isolatie en plaatsing van zonnepanelen faciliteren, maar ook
compact bouwen, auto-arme en auto-vrije zones, geclusterde parkeerzones, gedeelde
gemeenschappelijke ruimtes, kinderopvang, ontwerp ten gunste van ontmoetingen en uitwisselingen
tussen buren, enz …)
<< Strategic principles to promote new communities (…)
* Adopt explicit principles of intentionality to new neighbourhoods within descriptions of the desired
quality to what ‘sustainability’ should represent within local development – such as sub-neighbourhood
targets for mixed-tenure and community-controlled development. Use these within local justifications
for accepting or refusing formal proposals for new housebuilding (…)
* (…) A clear indication that ‘intentional neighbourhoods’ should feature within the range of
developments promoted by regional guidance will encourage subsequent Local Planning Frameworks
(…) to invite local schemes to include principles in support of ‘intentional neighbourhoods’. (…) there
could be a usefulness for a new class of land used for residential purpose – namely for ‘collective
residential use’ … >> (Field Martin, 2005 - UK)
<< The UK Cohousing Network survey found some positive responses from local authorities around the
country to proposals for family-based cohousing communities - even to the point of writing cohousing
into the local plan, identifying potential sites or using planning exceptions in creative ways.>>
(Brenton Maria, 2008 - UK)
<< New forms of housing provision are needed to meet other social needs, such as mutual support, and
the ageing population.
It is clear that many social issues and costs can be mitigated or aggravated by housing provision. As
one example, the social and health benefits of cohousing have been well demonstrated in Denmark, the
USA, Canada and elsewhere, and have excellent potential to address a range of social needs in the UK.
The key to enabling these innovative forms of housing provision is not grants or subsidies, but a change
of planning policy >> (Heeks Alan & Brenton Maria, 2009 - UK)

Er is een politiek instrument nodig, zoals een denktank, een adviesraad gemeenschappelijk wonen,
eventueel werkgroepen per gemeente met inbreng vanuit verschillende invalshoeken, zoals ecologische,
sociale, urbanistische, e.a. …

5.5.2. Beschikbaarheid van sites voor gemeenschappelijk wonen
Opdelen van grote woningen vergemakkelijken
Er moeten meer kansen worden gecreëerd om grote woningen op te delen. Dit heeft te maken met een
aantal voorschriften, zowel in verband met de zonering als met gemeentelijke verordeningen of
voorschriften.
Beurs Collectieve vastgoedaankopen
Steden die een ‘Beurs Collectieve vastgoedaankopen’ organiseren worden hiervoor beloond door
stadskankers weg te werken, door de leefbaarheid van de wijken te vergroten en aan hun bevolking
waardevolle woonsten aan te bieden. Nochtans zouden zij hiervoor nog extra stimulansen kunnen
krijgen vanuit het gewest.
Hoeves en boerderijen redden
In het buitengebied kunnen grote hoeves en boerderijen gered worden van de ondergang door er een
woonfunctie aan toe te kennen. Op die manier zullen zij niet alleen meer kunnen worden omgebouwd
tot manèges of hotels, opslagplaatsen of exclusieve landhuizen (waar op zichzelf allemaal niets tegen
is), maar ook tot bloeiende gemeenschappen gedragen door een bewonersgroep.
In Nederland bvb. bestaat een ‘Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen’ die een antwoord biedt
voor twee maatschappelijke behoeftes, namelijk huisvesting voor senioren en behoud van het landelijk
patrimonium.
Herwaarderen van sites
Behalve oude hoeves en boerderijen zijn er zowel in steden als daarbuiten nog andere sites die voor een
groot deel veroordeeld lijken tot verval, afbraak en vervanging door nieuwbouw. Zij kunnen worden
gered en geïntegreerd in de omgeving door er op een weloverwogen wijze een nieuwe functie aan toe te
kennen. Het gaat hier over het herwaarderen monumenten, voormalige bedrijfsgebouwen, kloosters,
grote huizen en andere sites door ze te bestemmen voor gemeenschappelijk wonen.
<< The Government’s national policy development on requiring a percentage of affordable dwellings to
be created within new housing areas should be seized as a lever by groups keen on acquiring land for a
new intentional community. Groups could offer themselves as an existent source of interest in such
property (i.e. as customers!), providing they would have the opportunity to help shape it into a more
collective nature. This could go a long way to allaying the anxieties of private developers that the
application of this policy in practice will only result in having to house households who will have no
real interest or commitment in the long-term well-being of that new neighbourhood. >>
(Martin Field, 2005 - UK)
Zones voorbehouden voor woongemeenschappen
Er zou ruimte moeten voorbehouden worden voor woongemeenschappen. Die ruimte zou bvb. kunnen
gevonden worden door een vast percentage van nieuw aangesneden woonuitbreidingsgebieden te
reserveren voor projecten gemeenschappelijk wonen.
Daaraan moeten wel strikte regels worden verbonden voor wie hiervoor in aanmerking wil komen, dit
om misbruiken te voorkomen.
<< Een van de pistes is om in het kader van de ruimtelijke ordening duidelijker af te bakenen en te
benoemen dat bepaalde zones enkel beschikbaar zijn voor vormen van gemeenschapswonen >>
(Vera Dua, Samenhuizen interview, 2009)

<< It is recommended that (...) In their planning schemes local governments require that a proportion
of level land near services be set aside for development as affordable age-integrated cohousing >>
(Forbes Jan, 2002 - AUS)
Een mogelijke strategie om grond te vinden voor woongemeenschappen werd uitgewerkt door architect
Hugo Vanderstadt. Zij houdt rekening met het relatief gemakkelijke beschikbaar stellen van de
woonuitbreidingszones, met de eisen waaraan een project moet voldoen om zichzelf te bewijzen als een
echt burgerinitiatief en een reëel gemeenschappelijk wonen project. Maar lees zelf :
<< KNELPUNT 1 : EEN BOUWGROND VINDEN :
We hebben grond nodig zonder bouwvoorschriften, zonder vooraf bepaalde bouwlijnen of
verkavelingen. Dit is alleen te vinden in nog onaangeroerde bouwzones en zones voor sociale
woningbouw. De gronden zijn niet beschibaar. 65 % is in handen van de overheid; OCMW’s,
gemeenten, bouwmaatschappijen, enz…, alles samen 300.000 onbebouwde percelen.
De bestaande woonuitbreidingsgebieden (soc woningbouw) : 5.000 ha = 85.000 percelen aan 15
woningen per ha. Bouwmaatschappijen beschikken nu reeds over 1459 ha van deze
woonuitbreidingsgebieden, maar ze hebben te weinig financiële mogelijkheden om deze gronden aan te
spreken . De gemeenten mogen deze gronden niet aanspreken zonder structuurplanning en die planning
loopt achter op schema.
OPLOSSING OP LANGE TERMIJN :
Inbreiding: een zaak voor de gemeenten
Het verwerven van ’binnengebieden” is nog te weinig gebeurd door de gemeenten die veel te passief
zijn in deze materie. (…) Inbreiding is nochtans de enige goede ruimtelijke oplossing op lange termijn
voor de “gezinsverdunning” en de veroudering..
OPLOSSING OP KORTE TERMIJN :
Woonuitbreidingsgebieden (…) zijn nu alleen en exclusief ter beschikking van sociale
bouwmaatschappijen. We kunnen eisen om een deel van deze gebieden te reserveren voor
groepswoningbouw door een sociaal gerichte VZW (dus geen privé promotoren)
Voorwaarden die we kunnen stellen om deze gronden aan te snijden voor woongemeenschappen:
Urbanistische voorwaarden :
- Bouwvoorschriften: open te laten aan de voorwaarden van de gemeente en het bouwprogramma
- Minimum netto-woondichtheid: 15 woningen per ha, 2 ha geeft 30 woningen en een extra ha
voor groenvoorziening geeft 10 woningen per ha als een minimum bruto woondichtheid.
- Lage energiegebouwen ; oriëntatie naar de zon
Bijkomende vereisten :
- Inspraak van de omgevende bewoners
- De grond komt in het beheer van de woongemeenschap, inclusief het openbaar domein
Juridische structuur :
- Een VZW koopt of verwerft de bouwgrond.
Om te vermijden dat bouwpromotoren bouwgrond zouden verwerven met een nep-VZW
en op plan hun versie van cohousing verkopen, worden volgende voorwaarden gesteld :
- De VZW is samengesteld uit de kandidaat-bouwers (die effectief ook financieel participeren)
- Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
- Het is de VZW die de bouwgrond koopt of verwerft, ideaal (…) via erfpacht voor 99 jaar.

- De VZW is samengesteld uit de kandidaat-bouwers
- De financiële middelen van het startkapitaal komt van ten minste 5 kandidaten.
- Deze 5 kandidaten hebben (…) geen eigen huis en geen bouwgrond in eigendom
(of dienen te verkopen om te kunnen participeren). >>
(Vanderstadt Hugo, interview 2009 - B)

5.6. Samenwerkingsmogelijkheden
5.6.1. Samenwerking met sociale woningbouw

(zie : 4.5.4.)

De VMSW en de regionale Sociale Woningbouw Maatschappijen hebben een rol te spelen. Hun
inspanningen en expertise op het vlak van groepswoningbouw zou meer moeten inzetten op het aspect
van gemeenschappelijk wonen.
Volgende kenmerken zijn er voorzien : kleine kernen van bewoners, gemeenschappelijk faciliteiten,
collectieve ruimtes van de bewoners, buurtruimtes, zorg, collectieve verantwoordelijkheid en beheer
door de bewoners.
Zodra zij gesensibiliseerd zijn voor gemeenschappelijk wonen en hun expertise aanvullen met vorming
met betrekking tot dit concept , zijn zij uitermate toegerust om in samenwerking met groepen van
toekomstige bewoners een waardevol project op te zetten. Een paar pilootprojecten zouden de weg
kunnen effenen.
Er moeten een paar hindernissen worden genomen, zoals de wederzijdse onbekendheid met elkaar, de
mogelijkheid creëren van projecten voor gemengd publiek, het toewijzingsbeleid, omgaan met het
gegeven van kleinere woonsten en grote gemeenschappelijke ruimtes.
<< In de toekomst zou het faciliteren van een cohousing project tot een opdracht kunnen behoren van
sociale woningbouw. Er zijn dan wel twee aandachtspunten.
Er zou een gradatie moeten komen in sociaal wonen qua loongrens, die ligt nu te laag en sluit te veel
mensen uit. (…)
Een tweede probleem is dat sociale woningbouwmaatschappijen een aantal sites niet kunnen aankopen
omdat die te duur zijn en de kost per woning te hoog zou maken. Daar kan cohousing kostenbesparend
zijn door economischer gebruik van de ruimte, door gemeenschappelijkheid van een deel van de
infrastructuur en minder stratenaanleg. >> (Casaer Hugo, interview Samenhuizen, 2009)
Vanuit de gewesten kan er een ondersteuning komen om de mogelijke synergie tussen sociale
woningbouw en gemeenschappelijk wonen te onderzoeken en te faciliteren.
<< In summary, housing associations could:
• view direct participation by their end users in design of new homes and neighbourhoods as an
important investment in social capital
• form genuine partnerships with their end-users and would-be cohousing groups
• form strategic partnerships with local authorities
• make available their skills and experience as developers to their end-users and would-be cohousing
groups
• encourage and facilitate their active participation and sense of ownership in design and planning and
• encourage and promote capacity building and group cohesion >> (Brenton Maria, 2008 - UK)

<< A mechanism is needed to bring Housing Associations and cohousing groups together. Equally,
more needs to be done to explore the scope for using CLTs as a vehicle for cohousing. Both groups and
local authorities need support and advice on this. >> (The UK Cohousing Network, 2006)

5.6.2. Samenwerking met andere non profit actoren
Ook andere non-profit actoren zoals een Intercommunale, een Stadsontwuikkelingsbedrijf of een
gemeentelijke OCMW kunnen geschikte partners zijn.
Een project zou een aantal woningen kunnen ontwikkelen als ‘Sociale Inclusie woonsten’, die voor de
financiering ondersteund worden door een fonds (beheerd door CERA) en beheerd door een Sociaal
Verhuur Kantoor. Woongemeenschappen moeten zich profileren als geschikte partners in dergelijke
constructies.

5.7. Andere wetgeving en regelgeving
5.7.1. Premies
Premies voor bvb. energiebesparende maatregelen moeten nog steeds individueel worden aangevraagd.
Het gevolg ervan is dat alle collectieve facturen moeten worden opgesplitst tussen de aparte bewoners
van een project.
Dat moet beter kunnen, dacht Habitat & Participation, dus zijn zij rond de tafel gaan zitten met de
bevoegde diensten om suggesties tot aanpassen van de regelgeving voor woongemeenschappen te
bespreken.
<< … la fonctionnaire de la région (cabinet développement durable) travaille avec ‘Habitat et
Participation’ pour des solutions dans cette matière. Pour ce genre de choses, on retourne sur le terrain
à chaque fois, on va retrouver les habitats groupés. (…) Suite à l’expertise du terrain, on va renvoyer ça
à la fonctionnaire et on va imaginer des solutions avec elle.
(Debuigne Benoit, interview samenhuizen, 2009)

5.7.2. Zelfbouw
Gemeenschapsdienst mag niet wettelijk afgestraft worden. Activiteiten zoals koken voor de groep, een
naschoolse opvang organiseren, of samen aan zelfbouw doen, al deze zaken maken het
gemeenschapsleven aangenaam, niet alleen in een woongemeenschap maar ook in een hechte buurt.
Banden en solidariteit tussen vrienden en buren worden in deze tijd soms sterker dan familieverbanden.
De wetgeving op zwartwerk en op vrijwilligerswerk zouden in die zin moeten worden aangepast om de
verdere sociale verzuring tegen te gaan.

5.7.3. Lokale integratie

Het zou goed zijn integratie in de buurt te bevorderen door het bevoordelen van lokale initiatiefnemers.
Zij leggen sneller de link naar de andere buurtbewoners en zijn al verankerd in lokale organisaties of
verenigingsleven, hebben kinderen op de plaatselijke scholen, enz …
Het Vlaamse Decreet Grond- & Pandenbeleid van maart 2009 eist bvb. dat voor een aantal gemeentes
met hoge gemiddelde bouwgrondprijs of met veel interne migratie personen die in aanmerking komen
voor sociale woningen in woonuitbreidingsgebieden voldoende band hebben met de gemeente.
<< It is recommended that (...) Local governments give priority to cohousing developed by local
community members >> (Forbes Jan, 2002 - AUS)
<< Cohousing projects are approved more easily because, not only do the future residents win over the
officials, they also win over their future neighbors in the larger community. Often, and before it’s all
said and done, area residents come to testify on the project’s behalf. Not only does the public now know
them as Ms. Carsten, who is the librarian at the local high school, and Mr. Moore, a local firefighter –
they also can now see that they are planning a great project. They bring security to a neighborhood that
was tenuous, uneven, and that really could use a positive shot in the arm. For the people moving into
cohousing, the move brings them closer to jobs, and culture, and it means a lot less driving. Cohousing
can be the catalyst for building and rebuilding neighborhoods and communities. >>
(Durrett Charles, 2009 - USA)

5.8. Juridisch kader voor woongemeenschappen
5.8.1. Juridische structuur
Juridische structuur voor woongemeenschappen ontwerpen en erkennen :
Er is geen statuut voor een woongemeenschap, behalve voor kloosterordes, bejaardentehuizen en
vormen van beschut wonen, en sinds kort kangoeroewonen.
Tot nu toe zochten en vonden woongemeenschappen juridische formules die hen niet echt op het lijf zijn
geschreven.
<< Het Platform Wonen van Ouderen ziet daarnaast nog enkele onontgonnen onderzoeksterreinen:
- naar de financiële mogelijkheden: er bestaan vandaag wel degelijk financiële regelingen die
toepasbaar kunnen zijn op cohousing, zoals de vennootschappen voor het beheer van een
familiepatrimonium of voor serviceflats voor ouderen >> (Platform Wonen van Ouderen, 2006 - B)
Het zou een stuk vooruit helpen als een aantal specialisten een structuur, of beter een aantal structuren,
zouden ontwerpen, uitgaande ven bestaande modellen, die tegemoet komen aan de specifieke behoeftes
van de diverse types van gemeenschappelijk wonen.
Zo kunnen een aantal modellen van juridisch statuut worden opgesteld voor een leefgemeenschap, voor
een gemeenschapshuis of woongroep, voor cohousing en voor centraal wonen.
Coöperatieve Woonvereniging
In vele landen, ook in Europa, wordt de coöperatieve vereniging vaak benut als juridische structuur voor
woongemeenschappen. Er kan worden nagegaan of deze structuur ook in onze context geschikt is en of
financiële steunmaatregelen hiervoor kunnen uitgewerkt worden.
<< cooperatives … cost less than virtually any other kind of subsidized housing >>
(Silver Hilary, 1998 - USA)

5.8.2. Huren
Er is behoefte aan model huurcontracten, speciaal geschreven op maat van bewoners in een
gemeenschapshuis of woongroep. Hiertoe zijn al enkele aanzetten gegeven door bvb.
huurdersverenigingen.

5.9. Statuut van bewoners
Zoals we gezien hebben kunnen er een aantal ongewilde gevolgen zijn aan het samenwonen op het vlak
van sociaal statuut en fiscaliteit.
Er is nood aan het harmoniseren van de criteriavoor inschrijving in een gemeente, omdat deze
informatie vaak de basis vormt van de appreciatie door instanties van sociale zekerheid.
De criteria van deze instanties voor het bewonersstatuut in gemeenschappen moeten op zichzelf ook
worden aangepast aan de werkelijke situatie en gelijkgetrokken tussen de criteria
Het kan niet de bedoeling zijn bewoners met vervangingsinkomen (zoals werkloosheid, leefloon, ziekte,
handicap) in een woongemeenschap financieel te bestraffen. De reglementering behoeft dus
actualisering, rekening houdend met nieuwe vormen van samenwonen.
Hetzelfde geldt voor fiscale gevolgen bij diverse vormen van gemeenschappelijk wonen.

5.10. Doelgroepen
Bevorderen van geïntegreerd wonen van bepaalde doelgroepen komt tegemoet aan een wens om in
betere maatschappelijke omstandigheden te willen wonen, en beantwoordt anderzijds een aantal
problemen van onze tijd m.b.t., spontane onderlinge solidariteit en zorg, en beperkt woonaanbod.

5.10.1. Jongeren
De gemeenschapshuizen met vooral en jonge populatie zijn vaak uit economische noodzaak ontstaan,
maar jongeren hebben ontdekt welk een meerwaarde zij bieden. Zij hebben, net zoals eigenaars die deze
initiatieven genegen zijn, ook ondervonden hoe moeilijk het is deze tot stand te brengen.
Goede juridische statuten voor een groep, aangepaste huurcontracten en veiligheid op het vlak van
sociale zekerheid zijn een nijpende noodzaak.
De mogelijkheden voor gemeenschapshuizen, woongroepen en duo-wonen, al dan niet
intergenerationeel moeten worden gestimuleerd en ondersteund.

5.10.2. Ouderen
Kangoeroewonen
Deze formule vindt enige opgang, heeft al een goede omkadering in ons land.
Om een oplossing te bieden die ook op lange termijn stabiel is, zou er de mogelijkheid moeten bestaan
om binnen het sociaal woningbeleid kangoeroewonen aan te bieden door middel van gekoppelde
toewijzing van woningen.
Woongroepen en intergenerationele initiatieven
Middelen voor ouderenhuisvesting en opvang moeten voor een deel besteed worden aan ondersteuning
van woongroepen van ouderen en aan intergenerationeel wonen.

<< The Government's action plan for elderly care involves the use of 40 million on care homes and
nursing home places in the last five years.
Just this housing concept, where friends and acquaintances on their own initiative, wish to build
together is so new that there is no support for it, "said Norwegian State Husbanken (Housing Bank)
representatives. >> (over Cohousing in Noorwegen, 2003)

5.10.3. Alleenstaande ouders
Deze categorie is kwetsbaar en zou ook veel voordelen kunnen halen uit een groepsstructuur.
Stimulansen voor alleenstaande ouders in een woongemeenschap zouden welkom zijn. Maar vooral ook
zou de solidariteit tussen buren niet mogen gehinderd worden door reglementeringen en financiële
afstraffing op het vlak van het sociaal statuut, beter nog deze solidariteit zou de volle steun moeten
krijgen. Dan denken we aan steun voor particuliere initiatieven van naschoolse opvang en kinderoppas,
en aan erkenning van de rol die samenwonenden kunnen spelen.

5.10.4. Minder begoede en maatschappelijk kwetsbare mensen
Een meerderheid van startende projecten streeft een sociale mix na, zij zoeken manieren om huurhuizen
of betaalbare koopwoningen te creëren maar slagen daar meestal niet in.
Door een aantal steunmaatregelen aan woongemeenschappen afhankelijk te maken van de eis om een
sociale mix te realiseren, kunnen initiatiefgroepen die dat wensen gemakkelijker deze sociale diversiteit
bereiken.
Het veilig stellen van het sociaal statuut van mensen met vervangingsinkomen binnen een
woongemeenschap is in dit opzicht ook zeer belangrijk.
<< It is recommended that (...) State governments make available capital funding to ensure that cohousing
developments include a proportion of affordable housing >> (Forbes Jan, 2002 - AUS)

Woongemeenschappen die zich specifiek richten naar een kwetsbaarder publiek verdienen ook een
ondersteuning.
De studie door Habitat & Participation, SUM en andere partners van enkele jaren terug adviseerde in
een duidelijk statuut te voorzien voor woongemeenschappen ten behoeve van sociaal kwetsbare
personen, met name een ‘label dat zou worden toegekend aan gemeenschappen die aan bepaalde criteria
voldoen.
<< Nous suggérons simplement d'encadrer juridiquement l'Habitat solidaire (…) et permettre ainsi à
ses occupants de retrouver des revenus favorisant cette solidarité. Ne pas créer un troisième statut mais
protéger structurellement un type particulier d'habitat. Bref créer un "label Habitat solidaire". >>
(SUM Research, 2006)

5.10.5. Zorgbehoevenden
Aanbod van zorg gebeurt niet enkel in de reguliere zorgsector. Mantelhulp wordt meer en meer erkend
als een waardevolle aanvulling en soms kan deze hulp de professionele zorg vrijwel vervangen.
Woongemeenschappen die deze natuurlijke vorm van hulp, in dit geval burenhulp, aanbieden of ze zelfs
op een systematische wijze omzetten in een permanent aanbod, ook naar niet-bewoners dienen hier
zeker in ondersteund en aangemoedigd te worden

6. AANBEVELINGEN EN BESLUIT
6.1. Aanbevelingen
De aanbevelingen om knelpunten voor gemeenschappelijk wonen op te lossen worden hier nog eens
opgelijst rekening houdend met deze acties die volgens ons prioritair zijn, en deze die in een latere tijd
kunnen worden aangepakt .

6.1.1. Prioritair en op korte termijn
Een paar knelpunten zouden best in een eerste tijd worden weggewerkt. Zij vertegenwoordigen op dit
moment de grootste struikelstenen naar realisatie van projecten of de grootste pijnpunten van het
samenwonen in een woongemeenschap.
Sommige aanbevelingen figureren in deze lijst omdat zij betrekkelijk gemakkelijk op te lossen zijn of
omdat de inspanningen in verhouding grote resultaten opleveren.
Andere worden hier ondergebracht omdat zij voorwaarden moeten scheppen voor daaropvolgende
maatregelen.
(1) Er is een goede definitie en afbakening nodig van het begrip Gemeenschappelijk Wonen, en een
duidelijke definitie van de verschillende types. Dit is een taak van de woongemeenschappen zelf
via hun koepelorganisaties.
(2) Bekendheid en Beeldvorming moeten verbeterd worden, zodat publiek, professionals , lokale en
andere overheden en andere actoren vertrouwd geraken met het concept
(2a) Herwerking van huidig rapport tot een toegankelijk boek over woongemeenschappen in
België
(2b) Ontwerpen en verspreiden van brochures over gemeenschappelijk wonen, aangepast per
doelgroep
(2c) Aanbod creëren van lezingen, vormingen, lespakketten, e.d.m.
(3) Ondersteuning en uitbreiding van de Koepelorganisaties is nodig.
Deze koepelorganisaties fungeren als forum en kenniscentrum met taken van
informatieverstrekking, promotie, onderzoek, vorming, dienstverlening en coaching.
(4) Onderzoek en beleidsadvies
(4a) Wetenschappelijk onderzoek naar gemeenschappelijk wonen stimuleren in allerlei
domeinen.
(4b) Oprichten van een denktank rond de materie met diverse specialisten, om adviezen te
formuleren naar overheid en andere instanties.
(5) Erkenning van Woongemeenschappen
(5a) Er moeten juridische structuren worden ontworpen en erkend worden voor de types van
gemeenschappelijk wonen.
(5b) Voor gemeenschapshuizen moeten model huurcontracten worden ontworpen en erkend
(5c) Woongemeenschappen dienen erkend te worden als een bijzondere vorm van wonen,
binnen de wet- en regelgeving van ruimtelijke ordening
(5d) Woongemeenschappen dienen ook erkend en gesteund te worden in hun intrinsieke
meerwaarde op het vlak van duurzaamheid.

(6) Gevolgen voor de bewoners in woongemeenschappen
(6a) Criteria voor inschrijving in de gemeente van bewoners aanpassen aan de realiteit
(6b) Harmoniseren van de criteria voor het sociaal statuut van bewoners
(6c) Fiscale gevolgen opvangen voor bewoners
(6d) De wet op het zwartwerk aanpassen om burenhulp en vrijwillige inzet niet onmogelijk te
maken
(7) Ondersteunen van projecten
(7a) We pleiten in eerste instantie voor 1 nieuw pilootproject per provincie, financieel
ondersteund door bvb. gewest en provincie
(7b) Creëren van een loket bij de overheid rond gemeenschappelijk wonen t.b.v.
initiatiefgroepen en projecten, te vergelijken met het ondernemersloket.

6.1.2. Op langere termijn
Een aantal knelpunten voor gemeenschappelijk wonen dienen zeker te worden aangepakt, maar zijn niet
even urgent of ingrijpend, of kunnen pas opgenomen worden nadat prioritaire maatregelen zijn
genomen. Sommige vragen meer tijd en rijping, maar blijven niettemin belangrijk om op te lossen.
(8) Hulp bij het vinden van locaties
(8a) Fonds t.b.v. gemeentes oprichten voor ontsluiting woonuitbreidingsgebieden en goedkoop
of gratis ter beschikking stellen van een terrein voor projecten gemeenschappelijk wonen
(8b) Financiële steun door gemeente voor deze gemeenschappelijke voorzieningen binnen
woongemeenschappen, die ook toegankelijk zijn voor de andere buurtbewoners.
(8c) Het organiseren van een ‘Beurs Collectieve Vastgoedaankopen’ door steden moet
gestimuleerd worden..
(8d) Op het vlak van ruimtelijke ordening vergemakkelijken van ontwikkeling van
woongemeenschappen, door deze als een afzonderlijk en volwaardig woontype te erkennen
en de regelgeving er op toe te snijden.
(9) Specifieke sites
(9a) Opdelen van grote woningen vergemakkelijken
(9b) Hoeves en boerderijen redden door de regelgeving geschikt te maken voor
gemeenschappelijk wonen
(9c) Steun aan het herwaarderen van industriële sites, van monumenten door reconversie tot
woongemeenschappen
(10) Financiële ondersteuning
(10a) Goedkope leningen, rentesubsidie op lening en/of staatsgarantie op leningen aanbieden
onder bepaalde voorwaarden voor mensen in woongemeenschappen
(10b) Subsidiemogelijkheid aanbieden aan verenigingen die gemeenschappelijk wonen
realiseren en aan bepaalde vereisten voldoen
(10c) Aanmoedigen van coaching en professionele steun aan groepen, door een financiële
ondersteuning.
(11) Integratie in de buurt bevorderen door lokale initiatiefnemers en deelnemers te bevoordelen
12) Strategieën ontwikkelen om voor bijzondere doelgroepen de toegang tot gemeenschappelijk
wonen te vergemakkelijken. Het gaat over :
(12a) Jongeren
(12b) Ouderen
(12c) Alleenstaande ouders
(12d) Minder begoede en maatschappelijk kwetsbare mensen

(12e) Zorgbehoevenden
(13) Samenwerkingsverbanden met sociale woningbouw realiseren.
Sociale woningbouwmaatschappijen en andere actoren vertrouwd maken met gemeenschappelijk
wonen, knelpunten detecteren, en pilootprojecten van samenwerking opzetten en ondersteunen
met initiatiefgroepen van bewoners.
(14) Professionals informeren en vormen
(14a) Een platform creëren van betrokken professionals. Dit dient voor uitwisseling van
informatie en kennis door specialisten zowel binnen de eigen discipline als interdisciplinair.
(14b) Gemeenschappelijk wonen opnemen in de opleiding van professionals

6.2. Algemeen besluit
De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen voor bewoners en voor de samenleving is duidelijk.
Er zijn al heel wat woongemeenschappen in ons land, er zijn veel geïnteresseerden en initiatiefgroepen,
en er is nog een belangrijk groeipotentieel.
Maar de knelpunten en hindernissen zijn op dit moment nog talrijk.
Met dit onderzoek hopen wij voeding te geven aan de discussie om deze knelpunten nog beter te
identificeren en weg te werken.
Op diverse niveaus en door diverse ingrepen en acties kan er heel wat verbeterd worden om de
ontwikkeling en het functioneren van projecten gemeenschappelijk wonen te vergemakkelijken.
En nu, aan de slag om de leefbaarheid van onze wijken te verbeteren en mensen gelukkiger te maken
door nieuwe projecten te realiseren.

<< (…) le mot ‘projet’ (…) est à prendre au sens littéral : c’est la possibilité de se projeter dans le
temps, la permission de faire des rêves, la hardiesse d’émettre des souhaits, l’énergie d’imaginer des
développements à notre vie. C’est oser jouer sur les possibilités dans toute la mesure de la réalité. C’est
tenter de mettre en pratique ce que nous estimons comme désirable dans notre vie. >>
(Marandola Marthe, 2009 - F)

Le Bois del Terre (Limelette - B)
type : Centraal Wonen
aantal : 6 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 2008
groep : gemengd
gebouw : nieuwbouw
gemeenschappelijk : buitenruimte,
gemeenschapshuis,
privé : autonome woonsten
sterke ecologische opties zoals hoge isolatie,
balansventilatie, warmtepomp, eco-materialen,
regenwaterrecuperatie, …
www.boisdelterre.be

Jernstoberiet (Roskilde - DK)
type : Cohousing
aantal : 21 woonsten
juridisch : mede-eigendom
start : 1981
groep : gemengd
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : parking, fietsenstalling, terras met
speelruimte, droogplaats, groentetuin, zithoek, voetbalveld,
speelruimte, kippenhok, boomgaard
privé : autonome woonsten
Een voormalige metaalfabriek werd verbouwd tot één van de
vroegere Cohousing gemeenschappen in Denemarken.
www.jernstoberiet.dk

Lebensgarten (Steyerberg - D)
type : centraal wonen
aantal : 62 woonsten
juridisch : huren van particulier
start : 1986
groep : gemengd
gebouw : verbouwing
gemeenschappelijk : paden, bos,
zaal, stille ruimte, seminariecentrum,
cafeetje, hobbyruimte, kinderruimte,
bureau, 2 electrische auto’s, …
privé : autonome woonsten met tuin
Voormalige arbeiderswijk omgevormd
tot woongemeenschap, eco aspecten.
www.lebensgarten.de
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voordat je een huis koopt”
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‘Samenhuizen in België : waar staan we, waar gaan we’
_________________________________________________________________________________________
Gemeenschappelijk wonen : knelpunten & sporen naar oplossingen, stand van zaken en behoeften
Onderzoeksopdracht met steun van het Luchtkasteelfonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting
door Luk Jonckheere, Roland Kums, Hilde Maelstaf en Trui Maes
‘Samenhuizen vzw’ i.s.m. ‘Artesis Hogeschool, Antwerpen’ en ‘Habitat et Participation, asbl’
januari 2010

BIJLAGEN
Bijlage A :
VRAGENLIJST VOOR DE ENQUÊTE
(Nederlandstalig)
De vragenlijst voor deze studie werd online aangeboden via de website van samenhuizen
www.samenhuizen.be). Er werd gewerkt met een boomstructuur waarbij enkel de relevante vragen

worden aangeboden in functie van voorgaande antwoorden. Hieronder volgt de volledige lijst van
vragen. Deze versie werd in een aantal gevallen afgeprint voorgelegd als alternatief van de online versie.

Samenhuizen in Belgie - Waar staan we, waar gaan we?
Gemeenschappelijk wonen : peiling van inventaris & behoeften, knelpunten en sporen naar oplossingen
Onderzoeksopdracht met steun van het Luchtkasteelfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Beste,
Je kan het gemeenschappelijk wonen in België daadwerkelijk helpen door mee te werken aan deze enquête
over ‘Knelpunten en Oplossingen’.
Uit naam van al wie actief is op het vlak van woongemeenschappen en betrokken buurten, alvast bedankt
voor 15 minuten van je tijd.
We tonen ook graag onze erkentelijkheid :
• Al wie deze vragenlijst invult komt aan halve prijs (€ 5 i.p.v. € 10) binnen op de Trefdag van Samenhuizen
op 21 november ( download info )
• Bovendien worden 3 mensen die de lijst invulden uitgeloot : 1 persoon krijgt een evenementenbon
van € 50 en nog eens 2 personen krijgen een evenementenbon van € 30
Wacht a.u.b. niet om de vragenlijst te beantwoorden. De vzw Samenhuizen heeft bescheiden middelen en draait
op vrijwilligers. We hopen zo weinig mogelijk telefonische opvolging te kunnen doen voor deze studie.
Met beste dank en vriendelijke groeten,
Luk Jonckheere
voorzitter Samenhuizen vzw
Alsembergsteenweg 1117
1650 Beersel
02 380 24 62
luk@samenhuizen.be
www.samenhuizen.be
Er zijn 71 vragen in deze vragenlijst. Niet alle vragen zijn voor jou per se van toepassing

Voorbereidende vragen
1 . Ik ben:
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

bewoner in een woongemeenschap
ex-bewoner gemeenschappelijk wonen
lid van een startgroep
lid van een initiatiefgroep
lid van een reflectiegroep
zoek actief om samen te wonen
interesse om samen te wonen, maar zoek niet actief
geïnteresseerd in het thema, maar niet van plan te samenhuizen
betrokken beroepsmatig bij samenhuizen
interesse beroepsmatig in samenhuizen
Anders: ………………………………………………………………..

Meer uitleg over startgroep / initiatiefgroep / reflectiegroep

•

lid van STARTGROEP = site is vastgelegd (optie of verworven), evt. al (ver)bouwend of inrichtend

•
•

lid van INITIATIEFGROEP = concept en regio is al duidelijk, site zoekend, groep vergrotend
lid van REFLECTIEGROEP = info verzamelend, concept en regio zoekend

2 . Je email-adres (indien je kans wilt maken op 1 van de evenementenbons die we verloten
onder de deelnemers aan deze enquête)
………………………………………………………………………………………………

TOELICHTING :
3 . Als je ex-bewoner bent van een woongemeenschap, beschouw dan de vragen over de
gemeenschap in kwestie alsof ze in de verleden tijd gesteld zijn.
4 . Als je lid bent van een startgroep, initiatiefgroep of reflectiegroep, beantwoord dan a.u.b. ook de
vragen die opgesteld zijn voor bestaande woongemeenschappen.
Op sommige vragen hebben je wellicht ook al een antwoord. Over andere aspecten heb je wellicht nog
niet nagedacht of zijn nog niet van toepassing, daar kan je de vragen gewoon onbeantwoord laten.
5 . Als geïnteresseerde in gemeenschappelijk wonen heb je misschien toch enkele ideeën over
knelpunten i.v.m. samenhuizen. Hierover gaan de eerstvolgende vragen.
6 . Als je beroepsmatig betrokken bent bij samenhuizen, ben je wellicht in contact gekomen met
knelpunten ivm gemeenschappelijk wonen. De eerstvolgende vragen handelen daarover.

Knelpunten en behoeftes
7 . Hebben jullie lichte of zware moeilijkheden ondervonden in de loop van je project? *
Slechts 1 selecteren:

q
q

Nee
Ja

>> SPRING NAAR VRAAG 10 (andere suggesties)
>> GA DOOR

8 . Hieronder zie je een lijst met mogelijke knelpunten. Selecteer welke lichte of zware
moeilijkheden je hebt ondervonden.
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

huren - bij opstart
huren - bij bewoning
inschrijving gemeente
vervangingsinkomen (ziekte, werkloosheid, leefloon...)
site vinden of behouden - bij opstart

lichte
moeilijkheden

zware
moeilijkheden

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

site behouden - bij bewoning
ontwerp van het plan (bouwplan)
relatie architect
urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij opstart
urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij bewoning
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water, tel, internet, ...) - bij opstart
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water, tel, internet, ...) - bij bewoning
financiering (voorfinanciering, minder draagkrachtige deelnemers,
diversiteit van de inkomens)
de basisideeën en principes
de beslissingen en beslissingsprocedures
het groepsgebeuren
buren (wantrouwen, protest, ...)
samenwerking met andere professionals
Andere

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

9 . Meer uitleg over de ervaren moeilijkheden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 . Welke oplossingen hebben jullie gevonden en toegepast voor een bepaald knelpunt?
huren - bij opstart

huren - bij bewoning

inschrijving gemeente

vervangingsinkomen (ziekte,
werkloosheid, leefloon...)
site vinden of behouden - bij opstart

site behouden - bij bewoning

ontwerp van het plan (bouwplan)

relatie architect

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………

urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij
opstart
urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij
bewoning
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water,
tel, internet, ...) - bij opstart
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water,
tel, internet, ...) - bij bewoning
financiering (voorfinanciering, minder
draagkrachtige deelnemers, diversiteit
van de inkomens)
de basisideeën en principes

de beslissingen en
beslissingsprocedures
het groepsgebeuren

buren (wantrouwen, protest, ...)

samenwerking met andere
professionals
Andere

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………

11 . Heb je eventueel andere ideeën voor mogelijke (sporen) voor oplossingen bij bepaalde
knelpunten?
huren - bij opstart

huren - bij bewoning

inschrijving gemeente

vervangingsinkomen (ziekte,
werkloosheid, leefloon...)
site vinden of behouden - bij opstart

site behouden - bij bewoning

ontwerp van het plan (bouwplan)

relatie architect

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………

urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij
opstart
urbanisatie / ruimtelijke ordening - bij
bewoning
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water,
tel, internet, ...) - bij opstart
nutsvoorzieningen (elektr., gas, water,
tel, internet, ...) - bij bewoning
financiering (voorfinanciering, minder
draagkrachtige deelnemers, diversiteit
van de inkomens)
de basisideeën en principes

de beslissingen en
beslissingsprocedures
het groepsgebeuren

buren (wantrouwen, protest, ...)

samenwerking met andere
professionals
Andere

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………

12 . Meer uitleg over toegepaste oplossingen en/of suggesties:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13 . Duid in onderstaande tabel aan welke behoeften en noden je hebt mbt projecten.
Je kan er drie aanduiden: cijfer 1 = meest belangrijk
cijfer 3 = minst belangrijk.
Financiële ondersteuning dmv premies uit te reiken aan
mensen die bewust kiezen voor een samenwoonproject.

Financiële ondersteuning dmv een fonds om de
moeilijke aanloopfase te overbruggen.

Financiële ondersteuning voor mensen met lage
inkomens door het geven van subsidies aan projecten

…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………

die een bepaald percentage lage inkomens integreren.

…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………

Betere erkenning en bekendheid bij de lokale en hogere
overheden.

Het oprichten van een informatiepunt waar alle
informatie over alternatieve woonvormen gebundeld is.

Aanpassen van de regelgeving mbt de sociale
zekerheid, zodat ook mensen met vervangingsinkomen
(leefloon, ziekte,invaliditeit, werkloosheid) kunnen
kiezen voor een samenwoonproject.
Ik weet hier niet genoeg over om deze vraag te kunnen
beantwoorden.

14 . Meer uitleg over noden en behoeften:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens van de woongemeenschap
Ben je GEEN bewoner of ex bewoner
>> SPRING NAAR VRAAG 65
Ben je BEWONER of toekomstige bewoner
>> SPRING NAAR VRAAG 17
Ben je EX-BEWONER >> GA DOOR

15 . Bestaat de woongemeenschap die je hebt verlaten momenteel nog? *
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

16 . Om welke reden(en) heb je de woongemeenschap verlaten?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

verhuis naar een andere gemeente
gaan samenwonen met partner
einde relatie met mede-bewoner
gebrek aan privacy

q
q
q
q

behoefte aan meer (fysieke) privé-ruimte
conflict met andere bewoner(s)
onenigheid over interne afspraken
woongemeenschap hield op te bestaan

Anders: ………………………………………………………………………………………………………

17 . Naam van de gemeenschap *
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18 . Adres *
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19 . telefoonnummer ………………………………………………………………………………………………………………………
20 . gsm ………………………………………………………………………………………………………………………
21 . e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
22 . website ………………………………………………………………………………………………………………………
23 . Contactpersoon naam: ……………………………………………………………………………………………………
Dit kan zijn wie deze vragenlijst invult of wie doorgaans als contactpersoon optreedt.

24 . Contactpersoon contactgegevens
enkel invullen indien verschillend van contactgegevens van de woongemeenschap
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Algemene kenmerken van jullie woongemeenschap
25 . Vorm van gemeenschappelijk wonen *
Slechts 1 selecteren:

q
q
q

gemeenschapshuis
woongroep
centraal wonen

q
q
q

cohousing
leefgemeenschap
andere (vul in bij commentaar)

toelichting op uw antwoord:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gemeenschapshuis = privé slaapk., evt. woonkamer; de rest gemeenschappelijk; vaak studenten of jong-werkenden
Woongroep = idem als gemeenschapshuis of wat meer privé oppervl.; langere termijn; niet enkel jong-volwassenen
Centraal wonen = privé woonsten, gemeenschappeljik is tuin, eventueel lokaaltje, washok, ...
Cohousing = privé woonsten; meer gemeenschappelijk dan vorige, bvb ook eetzaal, kinderruimte, hobby-ruimte, ...
Leefgemeenschap = privé kamer of studio, veel gemeenschappelijke ruimtes, maar nog meer samen leven
Andere: verduidelijken bij opmerkingen

26 . Fase waarin je project zich bevindt *

Selecteer alle toepasselijke antwoorden en geef uw commentaar
Commentaar
Startfase: oprichting en
initiatiefkerngroep

q

Uitbreiding van het aantal leden van de
toekomstige woongemeenschap

q

Site (gebouw of bouwgrond) aan het
zoeken

q

Site op het oog (al dan niet in
onderhandelingsfase om het te kopen)

q

Er wordt een huis of gebouw om te
huren gezocht

q

Site vastgelegd (koopakte /
compromis ondertekend)

q

Bouwen, verbouwen of inrichten
is bezig

q

Bewoning, sinds (jaartal)

q

Gestopt, sinds (jaartal)

q

Anders:

q

…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………

27 . Bestaan er in de woongemeenschap speciale accenten of principes? *
Selecteer alle toepasselijke antwoorden en geef uw commentaar
Commentaar
Nee, geen enkele

q

ecologie (duurzaam bouwen, groene
mobiliteit, ..)

q

voeding (enkel vegetarisch of
veganistisch bijv.)

q

spiritueel

q

financiële solidariteit tussen de
bewoners

q

zorgaanbod

q

tijdelijke opvang voor mensen
met woonproblemen

q

…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………

woon-werk gemeenschap

q

Anders:

q

…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………

specifieer indien nodig

28 . De doorsnee woon-unit van een gezin in onze woongemeenschap
bestaat uit / zal bestaan uit:
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q

slaapkamer
woonkamer
keuken
badkamer
2de slaapkamer
tuin / terras
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Dit zijn dus de ruimtes die het gezin (alleenstaande of koppel met of zonder kinderen) privé heeft.

Algemene kenmerken van jullie woongemeenschap (bewoners)
29 . Wat is het aantal units (wooneenheden van individuen en/of gezinnen)? *
…………………………………………………
het huidige aantal of het in de toekomst gewenste aantal (indien de woongemeenschap nog in ontwikkeling is)

30 . Wat is het aantal volwassenen (18j en ouder)? *
…………………………………………………

31 . Wat is de leeftijd van de volwassenen? *
Slechts 1 selecteren:

q
q
q
q
q

gemengd
vooral tussen 18 en 30 jaar
vooral tussen 30 en 50 jaar
vooral ouder dan 50 jaar
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

32 . Wat is het aantal kinderen (0-17 jaar) *
…………………………………………………

33 . Wat is het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste bewoner? *
…………………………………………………

34 . Wordt er bewust geopteerd voor een of meerdere doelgroepen? *
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q

diversiteit is het streefdoel
senioren
vrouwen
mannen

q
q
q
q

singles / alleenstaanden
jongvolwassenen
alleenstaande moeders
gezinnen met kinderen

maakt niet uit: iedereen die onze basisprincipes onderschrijft is welkom
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

35 . Is voor jullie groep intergenerationeel wonen belangrijk?
Slechts 1 selecteren:

q
q
q

niet echt
we wensen dit wel, maar hebben dit niet bereikt
we wonen in een intergenerationele woongemeenschap
Intergenerationeel wonen = wonen met mensen van alle leeftijden of toch minstens 3 generaties

Bekendmaking
De gegevens die je voor dit onderzoek meedeelt worden op anonieme wijze verwerkt in het eindverslag. Daarnaast
willen we je vragen of jullie gegevens verspreid mogen worden..
We zouden dit enkel en alleen doen in functie van bevordering van het gemeenschappelijk wonen, bvb voor verder
onderzoek of contacten met de media (en dus bvb niet voor commerciële of publicitaire doeleinden).

36 . Onze gegevens mogen ruim bekend worden gemaakt *
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

>> SPRING NAAR VRAAG 40
>> GA DOOR

37 . Gelieve enkel bekend te maken aan:
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

studenten (thesis), onderzoekers, e.d.
initiatiefgroepen (projecten in oprichting)
geïnteresseerden in het vervoegen van een woongemeenschap
media (geschreven pers)
media (radio en televisie)

q

Anders: ………………………………………………………………………………………………………

38 . Volgende contactgegevens van de woongemeenschap mogen publiek gemaakt worden:
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q

alle onderstaande gegevens
naam en gemeente
adres
telefoon
gsm
e-mail
website
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

39 . Volgende gegevens van de contactpersoon mogen publiek worden gemaakt:
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q

adres
telefoon
gsm
e-mail
website
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Juridische structuur bij opstart)
40 . Juridische structuur voor aankoop en opstart
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q

geen juridische structuur, wel informele afspraken (bvb visietekst, charter, intentieverklaring, ...)
v.z.w.
coöperatieve vereniging
burgerlijke maatschap
gemengd (specifieer bij andere)
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Juridische structuur bij bewoning
41 . Vorm van gebruik
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q

huren
erfpacht
eigendom onverdeeld
eigendom verdeeld

q

Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Hier wordt bedoeld: op welke juridische manier hebben de bewoners gebruiksrecht van hun eigen wooneenheid?

42 . Welke rechtspersoon heeft de site verworven? Of welke
rechtspersoon zal de site gaan verwerven?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

individueel (eigen huurcontract of van bij aanvang individuele eigendom)
v.z.w.
vereniging van mede-eigenaars (zoals bij appartementsgebouw)
coöperatieve vereniging
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

We bedoelen welke rechtspersoon de site voor de groep / de individuele bewoners heeft verworven.
Dit kan kopen / huren / in erfpacht nemen zijn.

43 . Van wie? Van wie werd / wordt de site gekocht / gehuurd / in
erfpacht genomen?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

mede-bewoner
v.z.w.
externe particulier / privé persoon
organisatie of overheid (specifieer bij andere)
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Intergenerationeel wonen
44 . Als intergenerationeel wonen voor jullie project belangrijk is,
welke moeilijkheden zijn jullie tegengekomen of denken jullie tegen te komen.
Selecteer alles wat voldoet

q Bewoners met een vervangingsinkomen verliezen financieel een stuk.
q Bewoners met een leefloon verliezen financieel een stuk.
q Bewoners met een werkloosheidsuitkering verliezen financieel een stuk.
q Bewoners met een ziekte –en/of invaliditeitsuitkering verliezen financieel een stuk.
q Projecten zijn nu voor sommigen financieel niet haalbaar, wegens de lange aanloopfase.
q Projecten zijn nu voor sommigen financieel niet haalbaar, wegens kopen ipv huren.
q Projecten zijn nu voor sommigen financieel niet haalbaar, wegens hoge verbouwingskosten.
q De gemeente erkent het samenwoonproject niet en elke bewoner krijgt geen aparte domicilie.
q We kunnen geen project opzetten in de gekozen gemeente, wegens de lokale regelgeving.
q We weten hier (nog) te weinig over om op deze vraag te kunnen antwoorden
q Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Instroom en uitstroom van bewoners

45 . Hoe sluiten (sloten) mensen aan bij je gemeenschap tijdens de oprichtingsfase?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q

stage-periode
financiële inbreng
engagement: naar bijeenkomsten komen
engagement: actief zijn in een werkgroep
kandidatuur wordt door de groep besproken
dit is nog niet beslist
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

46 . Voor bestaande gemeenschappen, indien er een of meerdere plaatsen
vrijkomen: hoe kunnen nieuwe bewoners toetreden?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q

stage-periode
kandidatuur wordt door de groep besproken
eerste kandidaat die geïnteresseerd is / eerste op de wachtlijst
principe-verklaring ondertekenen
dit is nog niet beslist
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

47 . Is er een wachtlijst voor kandidaat-bewoners?
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

48 . Hoe kunnen mensen de woongemeenschap verlaten?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

verkoop van unit aan nieuwe bewoner
mogelijke uitstap is geregeld in onze princiepsovereenkomst / charter
mogelijke uitstap is geregeld in onze notariële akte
gewone opzeg van de overeenkomst
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

We bedoelen alweer het juridische aspect: hoe houden zij op huurder / eigenaar... te zijn van hun unit.

Besluitvorming

49 . Hoe gebeurt de besluitvorming in je gemeenschap?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q

stemmen met gewone meerderheid (50%+1)
stemmen met 2/3de meerderheid
consensus
sociocratie
delegeren naar bestuur, persoon of werkgroep
dit is afhankelijk van het soort beslissing
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Geef eventueel meer uitleg :
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….

Inhoudelijk
Vragen over basiswaarden, gemeenschappelijke ruimten, materialen en activiteiten.

50 . Zijn er belangrijke basiswaarden vastgelegd (in bvb. charter of initiële overeenkomst) ?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q
q

respect voor privacy
ecologische uitgangspunten
tolerantie
solidariteit
democratie
sociocratie
diversiteit
sociaal engagement
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

51 . Hoe wordt het voortbestaan van basiswaarden beschermd?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q

komt indien nodig ter sprake in bewonersbijeenkomst
geen idee
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

52 . Welke gemeenschappelijke ruimtes zijn er aanwezig? (of worden
gewenst door de initiatiefgroep)
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

tuin
parking / carport / garages
fietsenberging
moestuin / boomgaard / …
verharde zone
wasruimte
bar
vergaderzaal
bureau (pc, ...)

q
q
q
q
q
q
q
q
q

eetzaal
ingerichte keuken
kinderspeelruimte (binnen)
kinderspeelruimte (buiten)
zithoek / salon
TV-ruimte
ontspanningsruimte

q
q
q
q
q
q
q

fitness-ruimte
jeugdclub
hobby-ruimte
werkatelier
opbergruimte
zwembad
stille ruimte

douche / bad
gastenkamer

Anders: …………………………………………………………………………………………………….

53 . Welke zaken worden gemeenschappelijk gebruikt of zijn gemeenschappelijk bezit?
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

neen

gemeenschappelijk
bezit

gemeenschappelijk
gebruik

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

speelgoed
speeltuin (vaste elementen)
tuinmeubelen
klein gereedschap (doe-het-zelf, tuin, hobby, ...)
grasmaaier e.d.
boeken / cd's / dvd's
abonnement tijdschrift / krant
wasmachine / droogkast
ijskast
diepvriezer
fiets(en)
auto('s)
muziekinstallatie
muziekinstrumenten
computer(s)
televise en/of abonnement televisie
telefoon en/of abonnement telefoon
abonnement internet

54 . Gemeenschappelijke activiteiten
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

informele contacten met mede-bewoners
bewonersvergaderingen
vergadering werkgroepen
klusdagen
feestjes (met vnl. mede-bewoners)
ontbijt
middagmaal
avondmaal
ruilsystemen (bvb. kleding of speelgoed, …)
gezamenlijke aankopen
gezamenlijk stilte- of bezinningsmoment
gezamenlijke hobby (toneel, zang, sport, ...)

nooit

uitzonderlijk

enkele
x/jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

55 . Andere regelmatige gezamenlijke activiteiten?
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

56 . Welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

57 . Waardoor worden de informele contacten bevorderd volgens jou?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q

ontwerp of layout van onze site
de gezamenlijke activiteiten
vriendschappelijkheid tussen de bewoners
het delen van bepaalde interesses
gemeenschappelijke maaltijden
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

58 . Wat wordt er besproken op de bewonersvergaderingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

59 . Welke werkgroepen zijn er?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

geen
(hoofd)bestuur of coördinatie
financieel
juridisch
bouwen / inrichten
feesten
maaltijden
onderhoud
tuin
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

Eventuele opmerkingen : (bvb. als 1 werkgroep zowel juridisch als financieel onderzoekt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 . Welke gelegenheden worden gezamenlijk gevierd?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q

geen
nieuwjaar
valentijn

q
q
q

pasen
allerheiligen
zomerfeest

q
q
q

sinterklaas
kerstmis
verjaardag

communie / lentefeest
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

61 . Is elke bewoner vrij om al dan niet deel te nemen aan de
gemeenschappelijke maaltijden?
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

62 . Moet je vooraf inschrijven voor de gezamenlijke maaltijden?
Slechts 1 selecteren:

q
q

Ja
Nee

63 . Hoeveel procent van de bewoners eet er gezamenlijk (gemiddeld)?
Slechts 1 selecteren:

q
q
q
q
q

90-100%
70-90%
50-70%
30-50%
0-30%

64 . Hoe wordt het voortbestaan van de gemeenschappelijkheid gewaarborgd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Samenhuizen vzw
65 . Ken jij andere initiatiefgroepen of bestaande gemeenschappen die we
ook best bevragen? Zoja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

66 . Ken je de vzw Samenhuizen?
Selecteer alles wat voldoet

q
q
q
q
q
q
q
q

nee
via www.samenhuizen.be
via een andere website
via activiteiten van de vzw
via de media
via de startgids voor samenhuizers
via vrienden / kennissen
Anders: ………………………………………………………………………………………………………

67 . Welke functies en/of activiteiten moet de vzw Samenhuizen vooral
vervullen?
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel:

website: informatie en documentatie
website: oproepjes en zoekertjes
trefdagen, voordrachten, studiedagen, ...
Informatieverstrekking via telefoon of mail
belangenverdediging / lobbying
documentatie: boeken, artikels, thesissen, ...
bezoeken aan woongemeenschappen
boeken en publicaties verspreiden
inventaris gemeenschappen en projecten
inventaris relevante personen en organisaties
onderzoek ondersteunen
info-centrum uitbouwen
startende groepen begeleiden

niet
belangrijk

belangrijk

zeer
belangrijk

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
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68 . Zijn er volgens jou nog zaken die Samenhuizen vzw zou kunnen doen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

69 . Met welke organisaties of instanties zou Samenhuizen vzw volgens jou
meer moeten samenwerken?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

70 . Zou je willen meewerken aan de activiteiten van de vzw Samenhuizen?
Voeg eventueel commentaar toe
Ikzelf (=contactpersoon):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

een ander lid van de groep:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor bestaande initiatiefgroepen of woongemeenschappen: je kan ook de gegevens van een ander geïnteresseerd lid
van de groep opgeven.

71 . Graag nog je eventuele aanvullingen, bemerkingen of suggesties over
deze vragenlijst:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hartelijk bedankt voor uw deelname aan deze vragenlijst.
We willen je alvast uitnodigen op onze studie- en ontmoetingsdag op zaterdag 21/11/2009
Om onze dank te tonen voor het invullen van deze lijst kan je bij vermelding van je naam aan halve
prijs aan deze Samenhuizen-dag deelnemen (€ 5 ipv € 10). Er worden ook evenementenbons verloot
onder de deelnemers aan deze enquete (1 x € 50 en 2 x € 30).
Op de studiedag van 21 november hoor je meer over het onderzoek 'Samenhuizen, waar staan we,
waar gaan we'. We houden je verder op de hoogte van de resultaten.
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Bijlage B :
QUESTIONNAIRE POUR L’ENQUÊTE
(francophone)
De franstalige versie van deze vragenlijst werd gerealiseerd dank zij de inzet van ‘Habitat &
Participation’. Zij verzonden de oproep naar hun adressenbestand en zorgden voor de opvolging.

L’habitat collectif en Belgique.
Où en sommes-nous, où allons-nous ?
L’habitat collectif : enquête et inventaire des besoins, problèmes et identification de pistes de solutions.
Contrat de recherche avec l'appui du ‘Luchtkasteelfonds’, géré par la Fondation Roi Baudouin,
menée par ‘Samenhuizen asbl’ en collaboration avec ‘Habitat et Participation, pôle de ressources Habitat Groupé’

Chère Madame, cher Monsieur,
En participant à cette enquête sur les problèmes et les pistes de solution rencontrés dans les projets d’habitat
collectif, vous aller réellement contribuer à améliorer leur mise en place.
Au nom de tous ceux qui sont actifs dans l’habitat collectif, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous
voulez bien consacrer à cette enquête.
Nous tenons aussi à marquer notre reconnaissance : 3 personnes ayant rempli le questionnaire seront tirées au
sort : 1 personne gagnera un chèque événement de 50 euros et 2 autres personnes pourront gagner un chèqueévénement de 30 €.
S'il vous plaît, ne tardez pas à remplir le questionnaire. L'association Samenhuizen dispose de faibles ressources
et fonctionne uniquement avec des bénévoles. Nous espérons devoir faire un suivi téléphonique minimal de
l’étude.
Avec nos remerciements chaleureux et nos meilleures salutations,
Luk Jonckheere
Président de l’asbl ‘Samenhuizen’
Alsembergsteenweg 1117
1650 Beersel
02 380 24 62
luk@samenhuizen.be
www.samenhuizen.be

Merci pour votre participation
Envoyez votre questionnaire à l’adresse suivante
Il y a moyen de compléter ce questionnaire en version électronique : www.samenhuizen.be
Il y a 71 questions dans ce questionnaire.
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Questions préparatoires
1) Je suis :
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Habitant dans un habitat collectif
Ancien habitant dans un projet d’habitat collectif
Membre d’un projet en développement
Membre d’un groupe d’initiative
Membre d’un groupe de réflexion
En recherche active d’habiter dans un habitat collectif
Intéressé à vivre dans un habitat collectif mais ne recherche pas activement
Intéressé par le sujet mais n’a pas l’intention d’habiter dans un habitat collectif
Impliqué professionnellement dans le développement de projet d’habitats collectifs
Intéressé professionnellement dans le sujet
Autres: ………………………………………………………………..

Plus d'infos sur les notions de : groupe de départ / groupe d'initiatives ou groupe de réflexion…
groupe de DEPART : site en option ou acquis ; éventuellement en aménagement ou en construction
groupe d'INITIATIVE : vision et région choisis ; recherche d’un site, élargir le groupe
groupe de REFLEXION : collectent des informations ; cherchent à définir vision et /ou région

2 . Votre adresse e-mail (si vous voulez une chance de gagner des bons événements que nous
allons tirer au sort parmi les répondants à cette enquête)
…………………………………………………………………………………………………………..……………

Plus d’explications :
3) Si vous êtes ancien habitant d’un projet d’habitat collectif, répondez aux questions concernant
l’habitat collectif comme si elles étaient posées dans le passé.
4) Si vous êtes membre d’un projet en développement, d’un groupe d'initiative ou d’un groupe de
réflexion,
Veuillez aussi répondre les questions concernant l’habitat collectif. Vous aurez peut-être déjà des
réponses à certaines questions. Pour d'autres aspects auxquels vous n'aviez pas encore pensé ou qui
ne sont pas d’application, vous pouvez simplement les laisser sans réponse.
5) Si vous êtes intéressé par la vie en habitat collectif peut-être avez-vous quelques idées sur les
problèmes liés à ce type de projet. (questions 7 à 14)
6) Vous avez signalé un intérêt professionnel envers les projets d’habitat collectif. Vous avez peut-être
connaissance de problèmes liés à ce type de projet. Les questions suivantes portent sur ces
problèmes. (questions 7 à 14)
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Problèmes et besoins
7 . Avez-vous rencontré des difficultés légères ou importantes durant votre projet?

q
q

Non
Oui

>> PASSEZ A LA QUESTION 11 « AUTRES SUGGESTIONS » (p.5)
>> CONTINUEZ

8 . Ci-dessous vous trouverez une liste de problèmes potentiels. Sélectionnez les difficultés
légères ou lourdes que vous avez rencontrées.
Choisissez la réponse appropriée pour chaque proposition :

Location - au démarrage
Location - à l'occupation
Inscription à l’administration communale
Revenu de remplacement (maladie, chômage, RIS, ...)
Trouver ou réserver un Site - au démarrage
Garder un Site – à l'occupation
Rédiger le plan architectural
Relations avec l’architecte
Urbanisation / Planification - au démarrage
Urbanisation / Planification – à l'occupation
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél., internet, ...) - au démarrage
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél., internet, ...) - à l'occupation
Financement (pré-financement, diversité de revenus)
Les idées de base et principes
Décisions et procédures de décision
Dynamique du groupe
Voisins (méfiances, protestations, ...)
Collaboration avec d’autres professionnels (que l’architecte)
Autres

difficultés
légères

difficultés
lourdes

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

9 . Plus d'explications sur les difficultés rencontrées:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10 . Quelles solutions avez-vous trouvé par rapport à un problème spécifique?
Location - au démarrage

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Location - à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Inscription à l’administration communale
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Revenu de remplacement (maladie,
………………….………………………………….………………
chômage, RIS, ...)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Trouver ou réserver un Site - au
………………….………………………………….………………
démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Garder un Site – à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Rédiger le plan architectural
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Relations avec l’architecte
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Urbanisation / Planification - au
………………….………………………………….………………
démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Urbanisation / Planification – à
………………….………………………………….………………
l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél.,
………………….………………………………….………………
internet, ...) - au démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél.,
………………….………………………………….………………
internet, ...) - à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Financement (pré-financement, diversité
………………….………………………………….………………
de revenus)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les idées de base et principes
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Décisions et procédures de décision
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Dynamique du groupe
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Voisins (méfiances, protestations, ...)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Collaboration avec d’autres
………………….………………………………….………………
professionnels (que l’architecte)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Autres
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
11 . Avez-vous d'éventuelles pistes par rapport à des problèmes spécifiques ?
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Location - au démarrage

………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Location - à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Inscription à l’administration communale
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Revenu de remplacement (maladie,
………………….………………………………….………………
chômage, RIS, ...)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Trouver ou réserver un Site - au
………………….………………………………….………………
démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Garder un Site – à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Rédiger le plan architectural
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Relations avec l’architecte
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Urbanisation / Planification - au
………………….………………………………….………………
démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Urbanisation / Planification – à
………………….………………………………….………………
l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél.,
………………….………………………………….………………
internet, ...) - au démarrage
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les impétrants (électr., gaz, eau, tél.,
………………….………………………………….………………
internet, ...) - à l'occupation
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Financement (pré-financement, diversité
………………….………………………………….………………
de revenus)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Les idées de base et principes
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Décisions et procédures de décision
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Dynamique du groupe
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Voisins (méfiances, protestations, ...)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Collaboration avec d’autres
………………….………………………………….………………
professionnels (que l’architecte)
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
Autres
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
………………….………………………………….………………
12 . Plus d'infos sur les méthodes adoptées et / ou suggestions:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13 . Indiquez dans le tableau ci-dessous ce que dont vous avez besoins pour votre projet
d’habitat collectif.
Vous pouvez en désigner trois,
le chiffre 1 = le plus important , le chiffre 3 = le moins important.
Le soutien financier via des primes aux projets d’habitat
collectif intentionnel.

Le soutien financier par un fonds pour franchir la phase de
démarrage.

L'aide financière à destination de personnes à faibles
revenus pour les projets qui comportent un certain
pourcentage de personnes précarisées.
Que l’habitat soit mieux connue et reconnue dans les
administrations locales, régionales et autres.

La création d'un point d'information sur les alternatives en
matière de logement où toutes les informations seraient
centralisées.
L'adaptation de la réglementation en matière de sécurité
sociale, de sorte que les gens qui bénéficient de revenus
de remplacement (handicap, maladie invalidité, chômage)
puissent choisir un projet de cologement (sans être
pénalisés).
Je n’en sais pas assez pour répondre à cette question.

…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………
…………………………..……….………………

14 . Plus d'informations sur les besoins et exigences:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Données sur votre habitat collectif
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Si vous n’habitez PAS dans un habitat collectif
>> PASSEZ A LA QUESTION 65 (p.19)
Si vous êtes HABITANT d’un habitat collectif
>> PASSEZ A LA QUESTION 17 (ci-dessous)
Si vous êtes ancien habitant d’un habitat collectif >> CONTINUEZ
15 . Est-ce que l’habitat collectif que vous avez quitté existe encore ?

q
q

Oui
Non

16 . Pour quelle(s) raison(s) avez-vous quitté l’habitat collectif?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q

Déménagement dans une autre commune
Parti vivre avec un partenaire
Fin de la relation avec partenaire dans l’habitat
Manque d'intimité

q
q
q
q

Besoin de plus d'espace privé
Conflit avec d'autres occupants
Désaccord sur des décisions ou des réglements
L’habitat collectif a cessé d'exister

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

17 . Nom de l’habitat collectif
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18 . Adresse
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19 . Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………
20 . Numéro de GSM ………………………………………………………………………………………………………………………
21 . Adresse e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
22 . Site Internet ………………………………………………………………………………………………………………………
23 . Personne de contact, nom: ……………………………………………………………………………………………………
= le nom de la personne qui complète le questionnaire ou la personne de contact habituel.
24 . Coordonnées de la personne de contact :
A ne remplir que si différent du contact de l’habitat collectif
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caractéristiques générales de votre habitat collectif
242

25 . Type d’habitat collectif
Choisissez une des options suivantes:

q
q
q

colocation (court terme : qq mois à qq années)
colocation (long terme)
habitat groupé

q
q
q

cohousing
communauté
autres (précisez sous ‘explication’)

explication concernant votre réponse:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colocation (court terme) = Chambre à coucher privée (+ petit salon au maximum), reste de la maison est collectif; souvent
des étudiants ou de jeunes travailleurs ; court terme, quelques mois à quelques années
Colocation (long terme) = IDEM ou avec un peu plus d'espaces privés, pas seulement des jeunes adultes (p.ex. :seniors).
Habitat groupé = habitations privées, jardin collectif, éventuellement un petit local ou la buanderie, ...
Cohousing = habitations privées, plus collectifs que l’habitat groupé, par exemple salle à manger où repas pris ensemble
régulièrement, salle pour les enfants, buanderie, salle de jeux, ... collectifs.
Communauté = chambre ou studio privé, nombreux espaces communs, encore plus de vie en commun que le cohousing
Autres: précisez dans les commentaires

26 . Phase où votre projet se situe
Sélectionnez toutes les réponses appropriées et commentez

Phase de démarrage: création du groupe
d’initiative

q

Elargissement du groupe

q

Recherche du site (bâtiment ou terrain)

q

Site en vue (ou en phase de négociation
pour acheter)

q

Recherche d’une maison ou un immeuble
à louer

q

Site en option ou acquis

q

Construction, rénovation ou
aménagement en cours

q

Habité depuis (année)

q

Arrêté, depuis (année)

q

Autres:

q

Commentaire
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………

27 . Y a-t-il des caractéristiques ou principes spécifiques dans le projet d’habitat collectif?
Choisissez toutes les réponses appropriées et commentez
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Commentaire
Non

q

écologie (construction durable, mobilité
douce , ..)

q

alimentaire (par exemple végétarien ou
végétalien uniquement)

q

spirituelle

q

solidarité financière entre les habitants

q

offre de soins (seniors, handicapés, …)

q

hébergement temporaire de personnes
qui connaissent des problèmes de
logement
économie sociale et solidaire

q

Autres:

q

q

…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………
…………………………………………….………………

précisez si nécessaire

28 . Une unité d'habitation dans notre habitat collectif est / sera composée de:
(Il s’agit des pièces que la famille (personne isolée ou couple avec ou sans enfants) utilise exclusivement de
manière privative)

Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q

Chambre à coucher
Living
Cuisine
Salle de bains
2ème chambre
Jardin / Terrasse
Autres : ………………………………………………………………………………………………………

Caractéristiques de l’habitat collectif (les habitants)
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29 . Quel est le nombre d'unités (Personnes seules et / ou familles)?
Le nombre d’entités actuel ou le nombre souhaité dans l'avenir (si le collectif est encore en développement)
…………………………………………………

30 . Quel est le nombre d'adultes (18ans et plus)?
…………………………………………………

31 . Quel est l'âge des adultes?
Choisissez une des options suivantes:

q
q
q
q
q

mixtes
en général entre 18 et 30 ans
en général entre 30 et 50 ans
en général plus de 50 ans
Autre : ………………………………………………………………………………………………………

32 . Quel est le nombre d'enfants (0-17 ans)
…………………………………………………

33 . Quelle est la différence d'âge entre les habitants les plus âgés et les plus jeunes?
…………………………………………………

34 . L’habitat collectif est destiné délibérément pour un ou plusieurs groupes cible(s)?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q

La diversité est l'objectif
personnes âgées
femmes
hommes

q
q
q
q

personnes isolées
jeunes adultes
mères célibataires
familles avec enfants

peu importe: toute personne qui adhère à nos principes fondamentaux est la bienvenue

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

35 . Est-ce que la dimension intergénérationnelle est importante pour votre groupe?
(L’habitat collectif intergénérationnel = habitat où habitent des personnes de tout âge ou au moins 3 générations)

Choisissez une des options suivantes:

q
q
q

pas vraiment
nous souhaitons cela, mais l’objectif n’est pas atteint
nous vivons dans un habitat collectif intergénérationnel

Diffusion
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Nous vous informons que les données de cette recherche seront traitées de façon anonyme. Nous vous
demandons si vous acceptez que vos données soient diffusées.
L’objectif de cette étude réside uniquement en la promotion de l’habitat collectif, et ne sera donc pas utilisée à
des fins commerciales ou publicitaires.

36 . Nos données pourront être diffusées sans restrictions

q
q

Oui

>> PASSEZ A LA QUESTION 40

Non

>> CONTINUEZ

37 . Prière de ne communiquer nos données qu’ aux personnes suivantes :
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q

étudiants (thèse), les chercheurs, …
groupes d'initiative (projets en cours de développement)
des personnes intéressés à aller vivre dans un habitat collectif
médias (presse écrite)
médias (radio et télévision)

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

38 . Données du collectif qui pourront devenir publiques
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q

toutes les données ci-dessous
Nom et commune

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

39 . Données de la personne de contact qui pourront devenir publiques
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q

Adresse
Téléphone
Mobile
Adresse e-mail
Site web

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Structure juridique (phase initiale)
40 . Cadre juridique de l’achat et de départ
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Choisissez toutes les réponses appropriées

q

pas de structure juridique, ou bons arrangements informels (par exemple texte de vision, charte, déclaration
d'intention, ...)

q
q
q
q
q

association (a.s.b.l.)
coopérative
société civile
mixte (précisez sous ‘Autres’)

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Structure juridique (gestion de la phase d’habitation)
41 . Droit d’utilisation de l’espace privé par le résident
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q

location
bail emphytéotique
propriété en indivision
copropriété

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

42 . Quelle personne ou personne de droit a acquis / va acquerir le site (terrain/bâtiment)?
(= location, achat, bail emphytéotique, …)

Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q

individus (contrats de location ou d’achat individualisés)
a.s.b.l.
association des co-propriétaires (comme des immeubles à appartements)
coopérative

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

43 . De qui le site était ou sera-t-il acheté / loué / pris en bail ?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q

un cohabitant
a.s.b.l.
personne privée extérieure
organisation ou institution publique (précisez sous ‘Autres’)

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Habitat Intergénérationel
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44 . Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du montage de votre projet
d’habitat intergénérationnel, ou quelles sont les difficultés que vous pensez rencontrer
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Habitants bénéficiant d’un revenu de remplacement y perdent financièrement.
Habitants bénéficiant d’une aide de la CPAS y perdent financièrement
Habitants avec une allocation de chômage y perdent financièrement
Habitants bénéficiant d’une allocation pour personne handicapée ou maladie y perdent financièrement
A l’heure actuelle inabordable financièrement pour certains, du a la phase de développement trop longue.
A l’heure actuelle inabordable financièrement pour certains, puisque achat et non location
A l’heure actuelle inabordable financièrement pour certains, du aux couts de la rénovation
La commune ne reconnaît pas le statut d’habitat collectif, les résidents ne reçoivent pas de domicile distinct.
Montage du projet d’habitat collectif impossible à cause de règlements locaux (urbanisme, autres).
Nous ne sommes pas (encore) en mesure de répondre à cette question

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Entrées et sorties d’habitants
45 . Comment de nouveaux intéressés adhèrent à votre projet au cours de la phase de création?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q

Période de stage
Contributions financières
Engagement: venir aux réunions
Engagement: s’impliquer dans un groupe de travail
Candidature soumise au groupe
Il n y a pas encore de procédure établie

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

46 . Pour les habitats collectifs existants, lorsqu’ une ou plusieurs places se libèrent, comment
les gens peuvent adhérer au projet?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q

Période de stage
Candidature soumise au groupe
Le premier candidat qui est intéressé / premier sur la liste d'attente
Signer la déclaration de principe (charte, autre)
Il n y a pas encore de procédure établie

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

47 . Y a-t-il une liste d’attentes pour les candidats?
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q
q

Oui
Non

48 . Comment les gens peuvent-ils quitter l’habitat collectif?
(= comment cessent-ils d’être locatiare / propriétaire/ … de leur habitation ?)

Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q

Vente d’une unité à une nouvel habitant
Le départ est régie par notre déclaration de principe / charte
Le départ est régie par notre acte de base (notaire)
Simple annulation du contrat

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Mode de prise de décision
49 . Comment se passe la prise de décision dans votre habitat collectif?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q

Vote à la majorité simple (50%+1)
Vote à la majorité des 2/3
Consensus
Sociocratie
Déléguer à l’administration du groupe, à un individu, à un comité ou groupe de travail
Cela dépend du type de décision

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

Formulez des commentaires complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Contenu
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Questions sur les valeurs de base, les espaces communs, les dispositifs et activités partagés.

50 . Y a- t-il des valeurs de base formalisées (par exemple dans une charte ou un contrat de
base)?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Le respect de la vie privée
Les principes écologiques
La tolérance
La solidarité
La démocratie
La sociocratie
La diversité
L’engagement social

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

51 . Comment garantir la pérennité des valeurs fondamentales?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q

Discuté avec les autres résidents si besoin
Aucune idée

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

52 . Quels sont les espaces collectifs? (ou sont souhaités par le groupe qui démarre)
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Jardin
Garages, car-ports
Abri à vélos
Potager et/ou verger
Zone pavée
Buanderie
Bar
Salle de réunion
Bureau (PC, ...)

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Salle à manger
Cuisine équipée
Aire de jeux (intérieur)
Aire de jeux (à l'extérieur)
Salon
Salle télévision
Salle de détente

q
q
q
q
q
q
q

Salle de gym
Salle pour les jeunes
Salle pour hobby
Atelier
Réserve / débarras
Piscine
Salle de recueil

Bain / douche
Chambre d’amis

Autres: …………………………………………………………………………………………………….

53 . Quelles sont les choses utilisés par le collectif ou que le collectif possède ?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque proposition :
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Non

Appartient
au collectif

Utilisation par
le collectif

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Jouets
Aire de jeux (éléments solides)
Meubles de jardin
Petits outils (bricolage, jardinage, loisirs, ...)
Tondeuse, équipements similaires
Livres / CD / DVD
Abonnement Magazine / journal
Machine à laver / sèche-linge
Réfrigérateur
Congélateur
Vélo(s)
Voiture(s)
Installation HIFI
Instruments de musique
Ordinateur(s)
Télévision et/ou Abonnement télé
Téléphone et/ou abonnement Téléphone
Abonnement Internet

54 . Activités collectives
Choisissez la réponse appropriée pour chaque proposition :

Contacts informels avec les autres cohabitants
Réunions des résidents
Réunion des groupes de travail
Journées de bricolage
Fêtes (principalement avec les cohabitants)
Petit déjeuner
Dîner
Souper
Systèmes d'échanges (p.ex. : vêtements, jouets…)
Achats communs
Moments de méditation ou de recueil
Hobby (théâtre, chant, sport, ...)

Jamais

Exceptionnelles

2-3 x
par an

Mensuelles

Hebdoma
-daire

Quotidien

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

55 . Autres activités communes régulières?

q

Oui
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q

Non

56 . Lesquelles?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

57 . Que-est-ce qui favorise les contacts informels?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q

La conception architecturale et/ou l’aménagement du site et des espaces
Les activités communes
Des affinités et des amitiés entre les résidents
Partage de certains centres d’intérêt
Repas communs

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

58 . Que-est-ce qui est discuté lors des réunions d’habitants?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

59 . Quels sont les groupes de travail?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Aucun
Gestion ou coordination
Financier
Juridique
Construction / aménagement
Fêtes
Repas
Entretien
Jardin

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

remarques éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

60 . Quelles sont les fêtes célébrées ensemble?
Choisissez toutes les réponses appropriées
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q
q
q
q
q

Aucun
Nouvel An
Saint-Valentin

q
q
q

Fête d’été
Halloween
Saint-Nicolas

q
q
q

Noël
Anniversaire
Communion

Pâques

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

61 . Est-ce que chaque résident est libre de décider ou non de participer aux repas communs?

q
q

Oui
Non

62 . Devez-vous inscrire avant pour les repas collectifs?

q
q

Oui
Non

63 . Quel pourcentage du groupe mange ensemble (en moyenne)?
Choisissez une des options suivantes:

q
q
q
q
q

90-100%
70-90%
50-70%
30-50%
0-30%

64 . Comment est garantie la pérennité du projet du collectif?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Habitat et Participation (pôle de ressources Habitat Groupé)
65 . Connaissez-vous d’autres projets en développement ou habitats collectifs existants qu’il
serait intéressant de contacter dans le cadre de cette enquête? Si oui, lesquelles?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

66 . Connaissez-vous l’association Habitat et Participation?
Choisissez toutes les réponses appropriées

q
q
q
q
q
q
q
q

Non
Par le biais du site web www.habitat-groupe.be
A travers un autre site web
A travers les activités de l'association
A travers les médias
Par l'intermédiaire de publications
Grâce à des amis / des connaissances

Autres: ………………………………………………………………………………………………………

67 . Quelles sont les fonctions et / ou activités que devrait remplir l’association ‘Habitat et
Participation’
Choisissez la réponse appropriée pour chaque proposition :

Site Internet: informations et documentation
Site web: offres et demandes
Journées de rencontre, conférences, séminaires, …
Information et réponses par téléphone ou par mail
Promotion de l’habitat collectif / lobbying
Documentation: livres, articles, thèses, ...
Organiser des visites d’habitats collectifs
Diffusion de livres et de publications
Inventaire / base de données d’habitats collectifs
Inventaire / base de données de personnes
ressources et d’organisations
Effectuer et soutenir des recherches
Centre d’information à élaborer
Accompagnement de groupes qui démarrent et en
développement

pas
important

important

très
important

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q

q
q
q

q
q
q
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68 . Y a-t-il encore autres choses que ‘Habitat et Participation’ pourrait faire pour vous?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

69 . Avec quelles associations ou institutions pensez-vous que ‘Habitat et Participation’ devraient davantage
collaborer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

70 . Aimeriez-vous participer aux activités de l'association?
(ajouter éventuellement votre commentaire)
Moi-même (= contact)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un autre membre du groupe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Pour les groupes existants, vous pouvez également fournir les données provenant d'autres membres intéressés
du groupe.)

71 . Souhaitez-vous formuler des ajouts, des commentaires ou des suggestions à propos du présent
questionnaire:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation à cette enquête.
Pour exprimer notre reconnaissance , nous allons tirer au sort 3 personne dont une recevra un chèque
évènement d’une valeur de 50 € et deux autres personnes recevront chacun un chèque évènement
d’une valeur de 30 €.
Si cela vous intéresse vous êtes invité à la journée de rencontre de l’asbl ‘Samenhuizen’ (en
néerlandais) le samedi 21/11/2009 (voir www.samenhuizen.be) . Tous ceux ayant rempli ce
questionnaire pourront bénéficier d'une réduction sur le prix d'entrée (5€ au lieu de 10€).
Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette enquête.
Encore merci.
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Bijlage C :
GEGEVENS EN ANALYSE VAN DE
ENQUÊTE
De vragenlijst en de analyse ervan werd gemaakt met het programma Lime Survey
Hierna volgt de statistische analyse per vraag. Voor de open vragen zijn de antwoorden opgelijst.
Respondenten :
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Bijlage D :
LIJST VAN WOONGEMEENSCHAPPEN
LEGENDE :
cw = centraal wonen
duo = duo-wonen
coho = cohousing
wg = woongroep
leef = leefgemeenschap
retrofit = buurt

00

benaming

30 0
30 0 b

België bestaande
Brussel
Abbeyfield ‘Entre
Voisins’
Abbeyfield 'Le Martinpêcheur'
Abreuvoir (L')
Andromede (L'Antenne
d')

30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b

Ark (De) Brussel

30 0 b
30 0 b

Butte (La)
côtéKaNaL

30 0 b

Dar El Amal (Foyer)

30 0 b

Gemhuis
Hautbois(le),
Frat.Bn.Past.
Imifi
Jardin du Béguinage
(Le)
Kloster-Eck
Coin du Balai (Le)

30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b
30 0 b

eco = ecologisch
sr = senioren
sr + = senioren gemengd
spir = spirtueel, religieus
zorg = zorgverlenend
wwerk = woonwerkgemeenschap

zip

plaats

N volw / N
kind
units

leeftijd

type SH

jur-fin

1040

Etterbeek

8

Sr

woongr

vzw

start

2004

Sr

woongr

2009

1170

10

divers

cw

1973

1200

Woluwe-St-Lambert 30

6cl

Sr

woongr

ocmw

zorg (sr)

wwerk

vzw

spir (chr),
zorg (ment)

cw
cw

appt

1170

Brussel
1160
1000
1080

Bruxelles
BRL

4
17

Bruxelles
Molenbeek

1150

BRL

1000

Brussel

1040

Etterbeek

1000
1170

Brussel
Boitsfort

4

divers
Mgh :
sr+jr
werk

leef

25

divers

cw

8

Sr

cw

divers

woongr
retrofit

divers

Ixelles (Bruxelles)

divers

leef

divers

cw

1970
1070

Anderlecht

11

30 0 b

1000

Brussel

30

30 0 b

Regenboog (de)

1070

Anderlecht

7v

30 0 b

Trois Pommiers (les)

1040

Brussel

30 0 b

Un toit, deux âges

1020

Bruxelles

30 0 v
30 0 v

Vlaanderen
Dondeynehuis

3001

Leuven

30 0 v

Abdij Drongen (Oude)

9031

Drongen

30 0 v

Albe vzw

2950

Kapellen

30 0 v

Alverberg (de)

3720

Kortessem

Spir (chr)
appt
asblhuur

44

5

Soc chr
Soc chr

leef

stud

gemhuis

Sr

leef

vzw

spir (chr)

woongr

vzw

zorg (ment)

wwerk

vzw

zorg (soc)
bio eco

jr

1874

+1unit
zorg

divers
Mgh :
Sr+and
ere
Mgh :
sr+stud

4

2004

zorg (psy)

leef

85

5 firma's

kunst

leef

6

2000

woongr

St-Joost-ten-Node

WezembeekOppem

1981

alloch+sr
autoch

duo

Sr

3

Poudrière (la)
Anderlecht
Poudrière (la) Brussel

30 0 b

Opmerkingen

WatermaelBosvoorde
Watermael-Boisfort

Mommen (Les Ateliers)
Peul (Communauté
1050
des)
Placette (la)

8

extra
aspect

vzw

spir (chr)

1974

Sr+jr+hand Sr+jong+
i+soc
zorg

mgh
duo

2008
spir (chr)

2000
leken +
geestel
4
woningen
bio
boerderij

2001
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30 0 v

Ark (De) Antwerpen

2530

Antwerpen

4

wwerk

vzw

30 0 v

Ark (De) Moerkerke

8340

Moerkerke

2

wwerk

vzw

30 0 v

Arnicahof

2330

Merksplas

Jr

leef

vzw

30 0 v

Baron sans sou
(Prinsenhof)

9000

Gent

divers

cw

30 0 v

Bereklauw (de)

3020

Herent

divers

wijk

30 0 v

Brouwerij

9520

Zonnegem - St-LHoutem

divers

cw

30 0 v

Brug (de)

2500

Lier

9

4
10v/2k

30 0 v

Christoforus

9820

Munte

30 0 v
30 0 v

cw ouderen
Dag broer, dag zus

9031
2170

Drongen
Merksem

30 0 v

Don Bosco

9052

Zwijnaarde

30 0 v

drie huizen Merksplas

2330

Merksplas

30 0 v
30 0 v

Drie Torekens (de)
DSDS

2100

Deurne Nd
Gent

9/13

30 0 v
30 0 v

Eik van Mamre (De)
Gemhuis
gemhuis
('Trekschuren'?)

9000

Gent
Heverlee

5
5

Hasselt

4

30 0 v

Gergel (Le) (FR)

1970

30 0 v

3001
3010

Kessel-lo

30 0 v

Geruis (het)
Grensstraat (De
Woongroep)
Gulle Zwijn (het)

WezembeekOppem
Heverlee

30 0 v

Haringrokerij (de)

2000

30 0 v

30 0 v

30 0 v
30 0 v

herenhoeve (NW
A'pen)
hoeve rotselaar

3500

5

sr

divers

cw

4
12

divers

cw
cw

25-30
studwerk

5

divers

cw

cw

4

divers

cw

9

divers

cw

appt

20-ers

woongr

huren

Vliermaal Kortessem

30 0 v

Hoogveld (WG in CW)

3724

30 0 v

Huis van Heden

6

woongr

30 0 v

Huis van vrede

8500

Kortrijk

4

woongr

30 0 v

Huize Leven

8000

Brugge

3

woongr

30 0 v
30 0 v

Isabelle+Esmeralda
Johan C

9000
3010

Gent
Kessel-lo

30 0 v

Kering (de)

1703

Schepdaal

30 0 v

Kleine Kasteeltjes (de)

2960

Brecht

30 0 v

2330

Merksplas

30 0 v

Kloostertje
Leefgemeenschap
Rummen
Lerkeveld (studenten)

30 0 v

Mariaheem (focolare)

30 0 v
30 0 v

Meerhem ('t Sluizeken)
Mirte
Molen van Rotselaar
(de)
Naïn

4

5

volw

woongr

1985

1997

vzw

zorg

1 of paar
zorger

zorg

divers

leef

stud

leef

spir (chr)

woongr

spir (chr)

9000
9000
3110

Rotselaar

21/8

2530

Boechout

5

3800

Sint-Truiden

divers

leef

3201

Antwerpen
Langdorp

20-30
divers

woongr
cw

Rummen

1985

?

140

Poudrière (la) Rummen 3454

villa
Boulange
r
of:harmo
nisch
wonen

spir (chr)
spir (chr) ;
vorming

Mgh
3

Leuven
Wezemaal
(Rotselaar)
Gent
Gent

30 0 v

1988

woongr
?

Rummen

Ongewoon Samen
Postkantoorders

appt

divers

3724

30 0 v
30 0 v

1990

?

Hoogveld (Kasteel)

Nieuwenhoven
(Kasteel van)

spir (chr)

divers

30 0 v

30 0 v

2002
2009

cw

Herent

30 0 v

1993

cw

3020

30 0 v

coll
bouw
appt
appt

woongr

Hofside (was: Klavertje
vier)

3001

spir (chr) ;
opvang jr

28 werk woongr
8eig/
2huur
2

25-tal

1994

20 werk woongr
5

19/5

divers

spir ; zorg
zorg ment);
spir steiner

woongr
woongr

30 0 v

30 0 v

vzw

1995
Leken +
geestel

cw
woongr

3

4

8

Vliermaal Kortessem
Antwerpen

eigend
om

leef

Antwerpen

Rotselaar

leef

2007

Hippie
wijk

woongr

Heverlee

3110

divers

spir (chr)
zorg (ment)
zorg
zorg
(jongeren)

4
8

divers

3
12

divers

cw
woongr

appt

cw

appt

spir (chr)

woongr

leefg

eco

2003
2003
1991

spir (chr)
eco perma,
spir (new
age)
huren
Soc chr

1963
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30 0 v

Poudrière (la)
Vilvoorde

1800

Vilvoorde

30 0 v

Schans (de)

3680

Opoeteren

30 0 v
30 0 v

Solvijnshuis
Speye (de)

2018
8970

A'pen
Poperinge

2

30 0 v

Stokerij Betsberg
(Woonerf)

9860

Landskouter

12/13

30 0 v

Utopia

9450

Haaltert

5

30 0 v

Widar

2330

Merksplas

30 0 v
30 0 v
30 0 v

Wim Obbels
Wolvenberg
woongroep (naam?)

2018

Leuven
Antwerpen

30 0 v

woongroep leuven
Wroeter (de)
(Massadahuis)
Ziekelingen
Wallonië
Abbaye de St-Denisen-Brocqueroie
Abbeyfield 'JeanRemacle de la Tour '
Abbeyfield 'New
Monticelli'
Abbeyfield 'Tour de
table'

3000

Leuven

3720

Kortessem

3000

Leuven

7034

St-Denis

4600

Lixhe

1495

Arbrelles (les)

30 0 v
30 0 v
30 0 w
30 0 w
30 0 w
30 0 w
30 0 w
30 0 w

leefg

7

divers

leefg

divers

leefg
?

divers

cw

40-50

woongr

Soc chr
Spir (new
age)
spir (chr)

30

5à6

wwerk

18

Sr

woongr

9

9

Sr

woongr

Villers-la Ville

8

8

Sr

woongr

1993

Spir chr

1978

5000

Namur

8

8

Sr

woongr

1440

Braine-le Château

6

divers

cw

huur

2010

1 appt
incl soc
vzw

30 0 w

Arche (L') Bierges

Bierges

wwerk

vzw

30 0 w

Arche (L') Namur

Namur

wwerk

vzw

30 0 w

6720

Habay-La Neuve

5371

Havelange

8

vzwhuur

30 0 w
30 0 w
30 0 w

Auberge du Vivier (l')
Automne (Residence
L’)
Balloir (le) sr+jr
Baraque (la)
Bois del Terre

4020
1348
1342

Liège
Louvain-La-Neuve
Limelette

31

30 0 w
30 0 w

Bois des Etoiles
carrière d’Opprebais

1340

Ottignies
Incourt

30 0 w

Chabais (Ferme de)

1370

Jodoigne

30 0 w

Chaine (La)

4000

Liège

30 0 w
30 0 w

Chemin (Ferme de)
Chevrerie (La)

5190

Spy

30 0 w

Cité Bénédi (La)

1984

spir (chr),
zorg (ment)
spir (chr),
zorg (ment)
spir (chr),
zorg (ment)

Mgh
8

Sr

cw

6

Mgh
divers
divers

wijk
cw
cw

22

divers
Mgh
30-60

leefg

huur

6

Eco

2008

vierk.hoe
ve/nl-talig

divers
divers

cw
wwerk

appt

Froidchapelle

6
2

1300

Louvrange (Wavre)

9

divers

cw

coop

1480

Clabecq-Tubize

21

divers

coh

appt

1435
1420

Mt.St.Guibert
Braine L'Alleud

divers

4540

Jehay

divers
divers

30 0 w

Cohousing 'La Grande
Cense' (VL)
Colline de Peneul
Eau Vive
Eco-village de la PaixDieu
Eden ecovillage

6940

Durbuy

30 0 w

Fer (La ferme de)

6950

Harsin

30 0 w

Fraternité du Buisson
(la)

1348

Louvain-La-Neuve

30 0 w

Grande Maison (La)

1420
1331
4280

Hannut

18 pers

30 0 w
30 0 w

Hameau (Le)
Hannut (Collectif
Logement)
Hayon (la Ferme du)
Hemptinne (Ferme de)

Braine l’Alleud
Rosières

16/14

30 0 w

6769
1350

Meix-devant-Virton
Orp-Jauche

7

30 0 w

Hepsilone

1348

Louvain-La-Neuve

30 0 w

zorg (soc)

woongr

wwerk

30 0 w

1982

woongr

Aywaille

30 0 w
30 0 w

zorg ment);
spir steiner

woongr
gemhuis
woongr

Arche (L’) Aywaille

30 0 w

1994
1995

30 0 w

30 0 w

1974
kuuroord
(stokerij
Van de
Velde)

woongr
7

1994

cw

Eco

1981

nl-talig

2010

Eco
Eco

wwerk

coop

Eco bio

appt

spir (chr)

10

Sr

cw

8

divers

retrofit

13

divers
Mgh :
sr+jr

cw

archi:
J.Cl.Bode
ux

spir (chr)

10

divers

wwerk
cw

vzwhuur
coop
appt

11

divers

cw

appt

13

agri bio
centre
culturel

1990

zorg (soc)
Ecobio

1997
2002
passage
pietons

2003

259

30 0 w

Jardin du Béguinage
(Le)
Kouter (Le)
Lauzelle
Louvranges (Ferme
de) (ou : ferme Tellier)
Martinrou (Ferme de)

30 0 w

Moulin (Résidence du)

30 0 w
30 0 w

1341
5362

Ceroux-Mousty
Achet

6

1348

Louvain-La-Neuve

7

30 0 w

Mousty (Ferme de)
Pâques (Ferme de)
Petit Béguinage de
Lauzelles (Le)
Petite Maison (La)
Poudrière (la)
Péruwelz
Radhadesh (hare
krishna)
Sart-St-Nicolas

30 0 w
30 0 w

30 0 w
30 0 w
30 0 w
30 0 w

30 0 w
30 0 w
30 0 w
30 0 w

1348

Louvain-La-Neuve

32

1160
1348

Oudergem
Louvain-La-Neuve

4

1300

Louvranges

5

6220

Fleurus

divers

134
0

Ottignies

Sr

Soc chr

Tarlatane (la)

1460

Virginal

23

8

divers

cw

5020

Temploux

4880

Aubel

1348

Louvain-La-Neuve

30 1 b

leefg

cw

V.E.R.G.E.R. (eco)

30 1 b

spir (chr)

divers

Court-St-Etienne

30 1

cw

7

1490

30 0 w

Sr

9/5

Verte Voie (Comm. de
la)
Vevy Wéron (Ferme
de)
Vieille Voie (Comm.de
la)
Vivier (Le) - (volw
ment)
België projecten
Brussel projecten
Biloba (EVA, Aksent,
Maison Medicale)

bio-agri

Spir
(hindoe)
divers
medeeigend
om

10

8

2003
2008

vzw

Spir
(boedh)
zorg (tox)

divers

cw

Eco

divers

leefg

spir (chr)

2006
1985

arch:Sau
vage
leken in
abdij

divers

1120

Brussel

32

Sr

4890

Thimister

5

divers

5100

Wépion

32

10

divers

4000

Liège

11

4680

Oupeye

5

1030

Schaarbeek

2006

1976
Instithuur
1973
coh

eco

leefg

1983

Spir christ

5

volw

zorg (ment)

15

sr

migr

2012
brussel+r
egio

30 1 b

Brussel Cedric V

Brussel

30 1 b

Vorst

30 1 b
30 1 b
30 1 b

Brutopia
ecodorp project (p/a
MW2)
kansarmen
mozna
Trefilerie

9000
3010
1020

Gent
Kessel-lo
Laken

301 v
30 1 v

Vlaanderen projecten
Aalter

9880

Aalter

30 1 v
30 1 v
30 1 v

Aanleunwoningen
Carina (limburg)
cohousing Ekkergem

2250
3800
9000

Olen
St-Truiden
Gent

9

divers

coh

30 1 v
30 1 v
30 1 v

cohousing Gent
cohousing Hasselt
cohousing mechelen

9000
3500
3010

Gent
Hasselt
Mechelen

17

divers
divers
divers

coh
coh
coh

30 1 v

cohousing Vinderhoute

Vinderhoute

16

divers

coh

30 1 v

cw La Smeraldo

9100

Sint-Niklaas

9

divers

cw

30 1 v

cw turnhout

2300

Turnhout

4

divers

cw

30 1 v

Diksmuide

8600

Diksmuide

30 1 b

1979
Bio eco

Ohey

Chatelet

30 0 w

cw

5350

6200

30 0 w

divers
divers

Sève (La) scrl

Trempoline (La)
Trois Petits Cochon
(Les)

30 0 w

1978

service
flats

Marcinelle

Versailles Seniors

zorg (+6)
artist

6001

30 0 w

30 0 w

cw

Septon (Durbuy)

Huy

30 0 w

divers

6940

4500

30 0 w

cw

Péruwelz

Val-Dieu
(Communauté de)
Verchons (les)

1997
1973

divers

7600

Thubten Shedrub Ling

30 0 w

spir (chr)

Braine

300 w

30 0 w

Mgh

30?

divers

cw

eco

divers

2011?

eco
gemh

spir-soc

divers
divers
8
sr - jr

sr

eco

gent

eco
eco,
passief
arch:luc
bulteryst
appt
init
gemeent
e
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30 1 v

Ecohousing

Balen

30 1 v
30 1 v

geitenboerderij
florizoone

3000

Edingen
Leuven

30 1 v

Hannekensnest

2640

Mortsel

30 1 v
30 1 v

Heiseltboerderij
Hoeve Gooik (Tom H.)

3890
1060

Jeuk
St-Gilles

30 1 v

Hoeve Sien

9660

Brakel

30 1 v

30 1 v

Hoeve Vollezele
HuisElf (was:
Kakeman)
Kaasdroger (de)
Kasteelhoeve
La Vida, steunpunt
groene zorg
Landhuis Zwijnaarde
Leefgemeenschap
(CvR)
Pachthoeve

30 1 v

Paradisio Perduto

30 1 v

Parkveld

3001

Heverlee

divers

30 1 v
30 1 v

Perquy initiatiefgroep
Pharista (Gaume)
Polders (de) W-Vl
Intercomm

3110

Rotselaar
La gaume

25-30
sr

8600

Diksmuide

divers

30 1 v
30 1 v
30 1 v
30 1 v
30 1 v
30 1 v

30 1 v

7?

Lebbeke

3540

Boutersem
Herk-de-Stad

4

5

divers

cw

divers

cw

divers

coh

9000

Gent

9620

Zottegem

divers

3440

Budingen

divers
Antwerpe
n regio

SH Leuvense

30 1 v

Vierkantshoeve

3770

RiemstMembruggen

5

30 1 v
30 1 v

Voedselbos (Het)
Wilderen

3803

St-Truiden

7

30 1 v
30 1 v
301 w

WVI
zevenman
Wallonië projecten

Ieper
Antwerpen

30

30 1 w

ferme en carré
Abbeyfield chaumontgistoux
Abbeyfield eupen
Abbeyfield herve

LLN region

divers

Gent

Chaumont-Gistoux

sr

9

9

Eupen
Herve

condo

Buzet-Floreffe
Hannut

5
13

divers
divers

5580
5030

Wavreille-Rochefort
Gembloux
Hevillers

6

divers
divers
divers

30 1 w

Eco-Hameau
ferme à Gembloux
Gros Chene
Hab Groupé
(commune Villers-leBouillet)
Habit group. eco.
Projet
Habit group. Projet

30 1 w
30 1 w

Habit group. Projet
Habit group. Projet

30 1 w

30 1 w

Habit group. Projet
Henripont (Hab
Groupé à)
Dans le Jardin
d’Epicure
Intergenerationnel

30 1 w

Kuuroord

30 1 w

Lórien

30 1 w
301 w

eco
wellnes

cw

2010

sr
sr

6230
4280

30 1 w

koop

sr

5100

30 1 w

Wepion

Leuven +
regio
nederlan
ders

Bois du Curé
Brabant Wallon
(Habitat Groupé)
Buzet (ferme de)
Collectif Hannut

30 1 w
30 1 w
30 1 w

init

eco ; spir
(new age)

30 1 v

30 1 w
30 1 w

eco

A'pen

Seigneurie (De)

30 1 w

regio
Brakel

zorg (psy)

30 1 v

30 1 w

zorg
(handi)
eco

divers

Rivendell Village

30 1 w
30 1 w

eco

divers
divers

30 1 v

30 1 w

cw

woongr

Vollezele
9280

divers

10

divers

eco

divers

4530

Villers-le-Bouillet

1490

Court-St-Et.

6

cw
wwerk

divers

eco

divers

cw

5537

Anhée
Bruxelles

3

divers
divers

cw
cw

5020

Malonne

divers

cw

7090

Henripont

divers

cw

10

Région Nivelles

mgh

Gouvy

mgh

Rochefort
Poncelle-Tintigny

eco

divers

6

6730

eco
zorg (soc)

cw

Durnal

6673

huur

eco
eco

eco

kuuroord
19

divers

NLers rochefort
nl-talig

261

301 w

Mer-Terre

30 1 w
30 1 w

30 1 w

Rochette (La)
sh (nl-talig)
Vieux Waleffe (Ferme
du)
Vivre en domaine

30 1 w

Zurbains (Les)

30 1 w

Pont-a-Celles

3

1340

Andoy
Ottignies

3

4550

Nandrin

5660

Couvin

4000

Liege

cw
cw
divers

autoconstruct
eco
nl-talig

divers
divers
28

divers
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Bijlage F : ALGEMENE INFORMATIE
F.1. Ruimtelijke ordening
F.1.1. ruimtelijke ordening in Vlaanderen
In ons land wordt het gebruik van de ruimte geregeld door plannen en reglementeringen op
verschillende niveaus. Ruimtelijke planning komt tegemoet aan allerlei maatschappelijke behoeften. Het
regelt welke plekken bestemd zijn voor welke activiteiten, zoals wonen, industrie, landbouw, recreatie,
groen enz … De bevoegdheden worden verdeeld over de bestuursniveaus volgens het
subsidiariteitsprincipe’, d.w.z. wat op lokaal vlak kan geregeld worden, hoeft niet op regionaal vlak te
worden behandeld.
Volgende elementen zijn belangrijk om weten :
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) [Gewestplannen]
Ruimtelijke structuurplannen geven richtlijnen en visies voor het gebruik, de bestemming van de ruimte
(woongebied, eventueel met waardevol landelijk karakter, industriezone, natuurgebied, …. ) Dit heeft
gevolgen voor de mogelijkheden wat betreft bouwen en verbouwen. Een geheel van structuurplannen
zal tegen 2006 op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau de totnogtoe geldende gewestplannen
vervangen. Samen vormen zij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) [en Algemeen
Plan van Aanleg (APA) of Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ]
Elke gemeente dient een ruimtelijk structuurplan op te maken voor het eigen grondgebied (GRS). Voor
gemeentes die nog geen Structuurplan hebben opgesteld gelden nog de Gewestplannen.
Ook de ruimtelijke structuurplannen (RUP) worden op initiatief van een gemeente opgemaakt om de
uitvoering van de richtlijnen in een ruimtelijk structuurplan verder te concretiseren. Een RUP bevat een
grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften voor een bepaald gebied (welke bestemming,
welke voorschriften i.v.m. afmetingen, aantal verdiepingen, e.d.).
Elk onderdeel van een gemeente kan het voorwerp uitmaken van zulk een plan (deel van een straat,
wijk, woonkern, vallei, …).
Opmerking : voor gemeentes die nog geen Structuurplan en geen RUP hebben opgesteld wordt
teruggevallen op een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
Stedenbouwkundige verordeningen
Naast RUP of APA/BPA kunnen er ook stedenbouwkundige verordeningen bestaan. Zij kunnen slaan
op een gehele gemeente of op een deel ervan en bevatten bijkomende stedenbouwkundige voorschriften.
Stedenbouwkundige verordeningen uitgevaardigd door een gewest of een provincie bevatten doorgaans
algemene voorschriften.
Verkavelingsontwerpen
Een verkavelingsontwerp wordt opgemaakt om een welomlijnde zone te ontwikkelen. Voorschriften
kunnen gaan over de inplanting, landschapselementen, verkeersaspecten, te gebruiken materialen,
vormgeving, e.d.m. Een verkavelingsontwerp is ondergeschikt aan een BPA of RUP.
Om een bouw of verbouwing te mogen doen moet dus worden nagegaan of het betreffende gebouw of
perceel voldoet aan voorgaande voorschriften, ook moet men nagaan of er geen risico is op toekomstige
onteigening en of er erfdienstbaarheden gelden (bv. doorgang laten voor landbouwvoertuigen)
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Het ‘groen licht’ krijg je nadat de nodige bestuursniveau hun zeg hebben gedaan, het si de gemeente die
uiteindelijk aan de burger laat weten wat kan en wat niet onder vorm van een stedenbouwkundig attes of
een stedenbouwkundige vergunning.
stedenbouwkundig attest
Het is juridisch interessant om de verkregen informatie door de gemeente schriftelijk te laten bevestigen
in een stedenbouwkundig attest. Dit attest geeft je enige rechtszekerheid, maar is uiteraard nog geen
vergunning. Er zijn 2 soorten.
- het Stedenbouwkundig Attest nr. 1 (of stedenbouwkundig uittreksel) bevat informatie over de
bestemming van een perceel volgens de verschillende aanlegplannen
- het Stedenbouwkundig Attest nr. 2 bevat meer gedetailleerde informatie over bestemming, inplanting,
bouwvoorschriften, e.d.m.
stedenbouwkundige vergunning (‘bouwaanvraag’)
Vooraleer er gebouwd of verbouwd kan worden moet steeds eerst een stedenbouwkundige vergunning
worden bekomen. Hier komt een architect aan te pas om de nodige documenten en plannen rond te
krijgen. Het aanvraagdossier moet bij de gemeente worden ingediend.
Daarop gaat de gemeente na of het dossier compleet is. In sommige gevallen wordt een openbaar
onderzoek georganiseerd, de bevolking wordt geraadpleegd en eventuele bezwaren worden nagegaan.
Soms moet op advies worden gewacht van overheidsdiensten (bvb. Dienst Stedenbouw, Administratie
van Wegen en Verkeer, Monumenten en Landschappen, …). Dit komt bij samenhuizen wel vaker voor
omdat mensen vaak zoeken naar speciale plekken, of gebouwen die een bestemmingswijziging moeten
ondergaan. Ook kan de GECORO worden geraadpleegd, dat is een adviescommissie, samengesteld uit
deskundigen en uit vertegenwoordigers van belangrijke maatschappelijke geledingen in de gemeente.
In functie van de diverse plannen en voorschriften, van eventuele bezwaarschriften en adviezen zal de
gemeente binnen 75 dagen gunstig of ongunstig antwoorden.
Daarna kan je nog in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie. Deze moet binnen 60
dagen uitspraak doen. Blijft dit uit, dan kan je nog bij de bevoegde minister in beroep gaan, uitspraak
gebeurt hier binnen 60 (of in geval van hoorzitting 75) dagen. Zoniet kan men na het sturen van een
rappelbrief na 30 dagen (tenzij negatief antwoord) de aanvraag als aanvaard beschouwen.

F.1.2. toelichting over ruimtelijke ordening in Wallonië
(Uit : Habitat et Participation, ‘Guide Pratique Habitat Groupé, Fiche URB02 : Comment se positionne
l'habitat groupé par rapport aux différents outils d'aménagement du territoire en Région wallonne?’ ,
2007, beschikbaar via http://www.habitat-groupe.be/IMG/pdf/guide_pratique.pdf - B )
<< Voici quelques liens avec différents outils d’aménagement du territoire, et plus particulièrement, le
CWATUP (Code wallon de l´Aménagement du territoire, de l´Urbanisme et du Patrimoine Code
Wallon Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine), plans et schémas où certains
articles convergent avec la philosophie des habitats groupés.

échelle
régionale
échelle locale

schémas

plans

règlements

SDER

Plan de secteur

SSC

RCA

Règlements régionaux
d’urbanisme
RCU

outils

revitalisation urbaine
rénovation urbaine
SACD
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Ils sont présents à deux niveaux : à l'échelle régionale et à l'échelle communale. Les schémas avec
notamment le SDER (Schéma de Développement de l'Espace Régional) et les schémas de structure
communaux. Ensuite, les plans de secteur et les plans communaux d’aménagement déterminent les
affectations du sol. On peut
également retrouver des règlements sur certains territoires tels que les règlements communaux
d’urbanisme. Et enfin, certains outils spécifiques peuvent s’articuler avec le concept d’habitat groupé
comme les sites d’activités économiques désaffectés, les quartiers sujets à une revitalisation ou une
rénovation urbaine.
Le CWATUP :
Tout d’abord, l'article principal du CWATUP à retenir, est probablement son article 1er qui définit le
rôle du Gouvernement dans la gestion du territoire wallon. Cet article précise :
Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres
autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont
gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins
sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du
cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le
développement du patrimoine culturel,
naturel et paysager.
Le SDER
Le SDER a été conçu pour structurer l'espace wallon au niveau de l'aménagement du territoire mais
également au niveau de la mobilité, des infrastructures,... Les grandes villes y ont été identifiées comme
des pôles d'attraction. Le CWATUP préconise leur densification d'urbanisation de manière équilibrée,
de gérer le
territoire en économisant les ressources du sol et d'encourager la mixité des fonctions. Parallèlement, on
peut constater que l'habitat groupé permet de redensifier en regroupant les habitations autour de noyaux
plus centraux et donc d’éviter un effilochage de celles-ci le long des voiries.
Les Plans de secteur
Le plan de secteur qui couvre l'entièreté du territoire wallon définit les affectations du sol.
Par exemple, matérialisé en rouge sur ces plans de secteur, on retrouve majoritairement les zones
d'habitat qui peuvent accueillir des habitats classiques mais également groupés. Petite parenthèse : en
milieu rural, il existe une autre classe qui définit les zones d'habitat et d'agriculture. Suite aux nouveau
décret RESA de 2004, les communes disposent de zones "tampons" appelées ZACC (Zone
d'Aménagement Communal Concerté) anciennement nommées ZAD (Zone d'Aménagement Différé). Il
s'agit de zones dont l'affectation n'est pas encore
déterminée ; la commune peut les réserver pour, à long terme, y affecter de l'habitat ou toute autre
affectation. Clairement, la plupart de ces zones sont pressenties pour devenir des zones d'habitat. Le
nouveau Décret RESA a facilité leur concrétisation dans la mesure où un rapport urbanistique et
environnemental est suffisant. On peut l'assimiler à une petite étude d'incidences mais relativement
moins lourde et moins longue et ne nécessitant pas nécessairement de Plan Communal d'Aménagement.
La zone bleue est la zone de services publics et d'équipements communautaires, qui depuis peu, pourrait
être affectée justement à d'autres affectations que les services publics et les équipements
communautaires. Quelques cas d'immeubles à appartements ou de permis groupés ont déjà vu le jour
dans ce genre de zones. Cependant, les communes ont vraisemblablement des difficultés à sacrifier ces
zones bleues.
Le plan communal d’aménagement (PCA)
Le Plan Communal d'Aménagement peut couvrir l'entièreté d'une commune mais la plupart du temps
celles-ci disposent de plusieurs PCA avec chacun un territoire et un esprit propre à lui. En réalité, il
s’agit d’une précision du Plan de Secteur. Il apporte également des contraintes supplémentaires et définit
des prescriptions en
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matière de recul sur l'alignement, de profondeur maximale, de gabarit et de volumétrie. (…)
Les Règlements régionaux d'urbanisme
Les règlements régionaux d'urbanisme n'influencent quasiment pas l'implantation d'habitats groupés. Par
exemple, Saint-Denis est soumis au RGBSR (règlement général sur les bâtisses en site rural) qui définit
des prescriptions en matière de recul sur l'alignement, de matériaux, pentes de toitures,...mais qui ne
sont pas spécifiques à l'habitat groupé. Ce règlement est applicable à tous. (…)
Le Règlement Communal d'Urbanisme (RCU)
Au niveau local, le Règlement Communal d'Urbanisme, qui est notamment présent
dans les communes dites décentralisées, fixe la manière dont les habitations
peuvent être construites ou rénovées. Une fois encore, ce règlement n'a pas
d'influence spécifique sur l'habitat groupé. >>
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F.2. Juridische structuren
F.2.1. Huren
F.2.1.a. Huren in onverdeeldheid
Het huurcontract wordt door alle bewoners aangegaan en ondertekend, zij engageren zich gezamenlijk
en vormen daardoor een feitelijke onverdeeldheid.

F.2.1.b. Huren door 1 persoon met doorverhuring
De hoofdhuurder ondertekent het huurcontract met de eigenaar en verhuurt door naar de andere
bewoners, uiteraard met toestemming van de eigenaar. Hij blijft dus een afzonderlijk statuut behouden
t.o.v. de anderen. Hij blijft aansprakelijk tegenover de eigenaar, en moet zich voor de lasten indekken
door (onder)verhuurcontracten.

F.2.2. Aankopen
F.2.2.a. Samen aankopen in onverdeeldheid
Wie samen een aankoopakte ondertekent vormt vanzelf een feitelijke onverdeeldheid. Elke eigenaar
bezit dan een percentage. Banken vragen voor het afsluiten van een (hypothecaire) lening dat alle leden
van de onverdeeldheid zich ermee akkoord verklaren om financieel borg te staan voor elkaar. Dit
veronderstelt een zeer grote mate van vertrouwen en solidariteit. Beslissingen moeten unaniem genomen
worden. Een onverdeeldheid kan voor maximaal vijf jaar afgedwongen worden. Na vijf jaar kan één van
de eigenaars op elk moment de verkoop van het geheel eisen om uit onverdeeldheid te treden. Eigendom
in onverdeeldheid wordt gemakkelijker toegepast tussen familieleden. Indien er bijvoorbeeld
familiebanden bestaan tussen de twee gezinnen die een kangoeroewoning aankopen of bouwen kan er
een bijkomend voordeel zijn op vlak van successierechten.
Bij aankoop van een pand, gevolgd door doorverkoop lopen de kosten al eens op doordat er telkens
registratierechten moeten worden betaald.
Voor deze formule bieden erfpachtovereenkomsten (van minimum 27 jaar) de meeste stabiliteit. Voor
bejaarden bestaat een formule van levenslang huurcontract.

F.2.2.b. Meer informatie over aankoop
verloop van een aankoop (uit de hand)
De aankoop van een onroerend goed begint met een verkoopovereenkomst (compromis). Hierin worden
prijs en voorwaarden van de verkoop vastgelegd, o.a. de tijd die rest tot de definitieve verkoop
(doorgaans 4 maand), of je al voor de definitieve verkoop over de sleutel kan beschikken, of er werken
mogen uitgevoerd worden, grootte van het voorschot, e.d.m. Meestal betaal je dan ook een voorschot.
De koopcompromis laat je best opmaken door een notaris. Hij waakt over clausules voor het geval de
koop niet doorgaat en bepaalt een forfaitaire schadevergoeding. Het voorschot laat je eventueel bij een
notaris blokkeren totdat nagegaan is of alles in orde is (rust er geen hypotheek op, geldt er geen
voorkooprecht, is de eigenaar wel eigenaar, …).
Ondertussen heb je de tijd om een lening af te sluiten (best informeer je wel al vroeger bij de bank naar
mogelijkheden en condities). Sommige eigenaars gaan ermee akkoord om bij het verkoopcompromis
een opschortende voorwaarde in te bouwen, namelijk dat de verkoop niet doorgaat als je geen lening
bekomt.
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Door de notaris wordt de officiële verkoopakte opgesteld (desgevallend ook de akte van hypothecaire
lening), die opgemaakt wordt bij betaling van de volledige koopsom. Vanaf dan ben je eigenaar.
openbare verkoop
Het verschil met een gewone verkoop uit de hand is dat kandidaat-kopers vrij kunnen bieden op de prijs
en het goed gaat naar de meest biedende. Je kan bieden als individu of uit naam van een groep. In geval
van openbare verkoop moeten de kosten wel binnen enkele dagen betaald worden en voor de betaling
van de verkoopprijs heb je slechts twee maanden de tijd. Als groep moet je snel kunnen reageren, goede
beslissingsafspraken hebben en op voorhand een goed zicht hebben over de financiële mogelijkheden
van de leden.
bijkomende kosten bij een verkoop
Bovenop de verkoopprijs betaal je nog eens 7,5 à 12,5 % extra. De registratierechten maken het grootste
deel uit van deze bijkomende kosten. In Vlaanderen bedraagt dit kan dit 10 %, maar het kan soms wel
verminderd worden naar 5% voor een eerste woning, afhankelijk van het kadastraal inkomen voor het
pand en het aantal kinderen ten laste. Daar komt het ereloon van de notaris bij, dat ergens tussen de 1 à 2
% ligt (in functie van de aankoopprijs), verder nog aktekosten, kosten voor kadastraal uittreksel,
hypothecair getuigschrift, e.d.m. (samen minder dan 1%)

F.2.3. Erfpacht
Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand
anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar.
De persoon (of vennootschap), die dit recht verleent, noemt de eigenaar. De persoon (of vennootschap),
die het recht krijgt, noemt de erfpachter.
Het recht van erfpacht heeft drie essentiële kenmerken: het betreft steeds onroerende goederen (gronden,
woonhuizen) ; het recht heeft een tijdelijk karakter: met een minimumduur van 27 jaar en een
maximumduur van 99 jaar ; de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, canon genoemd, betalen aan de
eigenaar.

F.2.4. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
Een VZW is een soepele juridische vorm, die met een minimum aan formaliteiten kan worden
opgericht. Deze vereniging kan verantwoordelijk zijn en aan de leden een beperkte aansprakelijkheid
laten. Beslissingsmechanismen gebeuren volgens pariteit, 1 stem per hoofd. Winst en/of eigendom kan
echter niet aan de leden uitgekeerd worden. Alle eigendom en kapitaal dat bij deze vereniging wordt
ingebracht, kan er niet meer uit, ook niet bij vertrek of erfenis. Als een VZW ontbonden wordt, mag zij
haar bezittingen enkel overdragen aan een andere vereniging met vergelijkbare maatschappelijke
doelstellingen.

F.2.5. Vereniging van mede-eigenaars (VME)
Bij deze juridische vorm van ‘gedwongen mede-eigendom in verdeeldheid’ bezit elk zijn eigen woning
en een deel van de gemeenschappelijke delen. Er is dus een wettelijke structuur voorzien voor de
afbakening van de eigen ruimtes en van de gemeenschappelijke ruimtes (de klassieke ‘basisakte voor
appartementsgebouwen’) voor de rechten, plichten en beheer (reglement van mede-eigendom) en voor
de dagelijkse gang van zaken (reglement van orde). Het beheer is in handen van een ‘Vereniging van
Mede-Eigenaars’ die beslist over regels, beperkingen oplegt aan individuele veranderingen van de
woningen en bijdragen inzamelt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Een
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syndicus (individu of vereniging) wordt aangesteld voor het dagelijks bestieren van de zaak. Ieder gaat
zelf een individuele lening aan en de verkoopwaarde van de woning evolueert mee met de marktprijs.

F.2.6. Coöperatieve vennootschap (CVBA)
Dit is een vennootschap, meestal met beperkte aansprakelijkheid (CVBA),die eigenaar is van de
woningen en deze verhuurt aan de bewoners (soms spreekt men liever van een “wooncontract” om het
“eigen-aardige” van dergelijk contract te benadrukken).
De statuten kunnen erg wendbaar opgesteld worden, bvb. wat betreft in- en uittreden en zelfs uitsluiten
van vennoten, bestuursvorm, beslissingsmechanismen, … (dit in tegenstelling tot NV of BVBA - zie
verder). Elke individuele vennoot beschikt over een aandeel van het kapitaal van de vereniging, maar is
geen eigenaar van een specifieke woning. De aandelen zijn op naam.
Omdat de vennootschap eigenaar blijft van de eenheden, kan ze een betere controle uitoefenen over het
lidmaatschap door interviews met leden, recht op eerste weigering bij overdracht van een aandeel,…
Ook kan ze beperkingen opleggen zodat de woningen betaalbaar blijven voor mensen met lagere
inkomens. Omdat het bij ons een ongewone vorm van ‘eigenaarschap’ is, kan men financieel wel
moeilijkheden ervaren doordat banken niet zo snel een lening zullen verstrekken.
Voor een CVBA is een startkapitaal vereist, maar dit is met een paar leden niet onoverkomelijk.
Men kan ook niet-bewoners bij de structuur betrekken, zodat je twee soorten vennoten kunt hebben: de
actieve (de bewoners) en de passieve (vrienden, familie, sponsors, e.d.).
Voor Coöperatieve vennootschappen kan men over het algemeen drie vormen onderscheiden : De
'Common ownership’, met collectief eigendom waarbij de de coöpbewoners mede-eigenaar en huurder
tegelijk zijn, de ‘Co-ownership’ waarbij bewoners aandelen in het collectieve eigendom hebben en de
‘Shared ownership’ waarbij het eigendom van de coöp is en de bewoners (variabele) delen van de
woning bezitten.

F.2.7. Tontine en Beding van aanwas
F.2.7.a. Tontine
Bij gezamenlijke aankoop kan in de verkoopovereenkomst een tontineclausule worden ingelast.
Daardoor zal bij overlijden van één van de eigenaars het goed in eigendom blijven van de andere
eigenaar(s). Deze formule beschermt mede-eigenaars ten opzichte van erfgenamen van een overleden
eigenaar en houdt erfgenamen buiten dit eigendom. Bovendien worden dure erfenisrechten (wegens
niet-verwantschap) vermeden, enkel registratierechten moeten betaald worden. Deze formule is vaak
gebruikt bij kloostergemeenschappen ter bescherming van de langstlevenden.
Als het de bedoeling is de erfgenamen niet buitenspel te zetten kan de tontine beperkt worden tot het
vruchtgebruik van het deel van de overledene door de langstlevende(n).
Hoe dan ook kunnen nieuwe eigenaars niet meer tot de tontine toetreden.

F.2.7.b. Beding van aanwas
Deze formule is grotendeels te vergelijken met de tontine; het verschil is dat zij niet de medewerking
van de verkoper vereist. Ze kan ook in de tijd beperkt worden, voor een vastgelegd aantal jaren of met
stilzwijgende verlenging.
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F.2.8. Naamloze vennootschap (NV)
Bij een naamloze vennootschap zijn de aandelen (sinds 2008) op naam. Ze kunnen doorverkocht worden
zonder inspraak van de overige leden, maar in de statuten of aparte overeenkomsten kunnen
beperkingen ingebouwd worden. Het startkapitaal voor een NV ligt hoger dan bij CV of BVBA.

F.2.9. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
Ook hier koopt elk lid zich in volgens zijn kapitaalinbreng. De aandelen zijn steeds op naam. Een
startkapitaal is vereist.
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F.3. Instanties betrokken bij het woonbeleid
De voornaamste bevoegdheden voor het voeren van een woonbeleid liggen op het niveau van de
gewesten en gemeentes. Toch ligt de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke aspecten van het
wonen (…) nog op federaal niveau. De rol van Europa is zeer beperkt. Maar ook andere instanties en
actoren hebben een invloed. We hebben ons gebaseerd op verschillende bronnen voor onderstaande
informatie.

F.3.1. Europa
Op Europees niveau wordt het woonbeleid gezien als nationale materie. Er zijn wel enkele raakpunten
met het Europees beleid : bij het inclusiebeleid, bij de programma’s voor achtergestelde regio’s en
buurten, en bij het onderzoek over huisvesting binnen het Zesde Kaderprogramma. De rol van Europa
bij huisvesting en woonbeleid is al bij al beperkt.

F.3.2. België federaal
F.3.2.a. Federale Overheid
De invloed van de federale staat op het woonbeleid gebeurt op twee manieren, via de huurwetgeving en
via de huisvestingsfiscaliteit. Bij dit laatste speelt het kadastraal inkomen een grote rol. Er bestaan een
aantal fiscale vrijstellingen en aftrekken die door de federale overheid worden geregeld. Ook de
bevoegdheid over de BTW tarieven ligt op dit niveau.
Verder heeft de Belgische staat bevoegdheid inzake regels en wetten rond domiciliëring,
hypotheekrecht, aannemingsrecht, vennootschapsrecht, en de organieke wetgeving inzake gemeenten.
Diverse aspecten van deze bevoegdheden grijpen in op het woonbeleid.

F.3.2.b. Andere actoren nationaal (of actief in beide gewesten)
Op nationaal niveau bestaan er volgende verenigingen en bewegingen.
Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES) / Syndicat National des Propriétaires (SNP)
Verdedigt de belangen van eigenaars, biedt hen diensten aan en treedt op als spreekbuis en
drukkingsgroep.
Vereniging voor Sociale Huisvesting vzw (VSH) / Association du Logement Social asbl (ALS)
Deze vereniging heeft tot doel de studie en de promotie van het sociaal huisvestingsbeleid door de
openbare instellingen op nationaal, regionaal of lokaal vlak. Zij doet ook aan dienstverlening inzake
praktische beheersproblematiek voor haar leden, dat zijn een aantal huisvestingsmaatschappijen (loklae
uitvoering van het sociaal woningbouwbeleid) en instellingen voor sociaal krediet (geven sociale
leningen voor bouw, aankoop, onderhoud en verbouwing van woningen).
Nationale Bond voor het Recht op Wonen (NBRW) / Rassemblement Fédéral pour le Droit à
l’Habitat (RFDH)
Dit Platform verenigt het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB), de Brusselse Bond voor het Recht
op Wonen / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH/BBRoW) en de Waalse
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‘Solidarités Nouvelles’. Zij komen op voor een grotere aandacht en meer inspanningen vanuit het beleid
voor het recht op degelijk en betaalbaar wonen.
Het Toegankelijkheidsbureau vzw
Deze vereniging heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen,
verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling
en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en
ouderen. De vereniging ziet ook toe op ‘Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid vzw’, die
expertise ontwikkelt en waar nodig samenwerkt met deskundige partners om integrale toegankelijkheid
voor personen met een handicap en senioren zoveel mogelijk te bevorderen.
Association Nationale pour le Logement des personnes Handicapées asbl (ANLH)
De ANLH ijvert voor de integratie van personen met een handicap, onder meer door het zorgen voor
goede en aangepaste woonsten. De vereniging bezit een grote expertise op dit vlak.
Thuislozenzorg Vlaanderen vzw / Association des Maisons d'Accueil et des services d'aide aux
sans-abri asbl (AMA)
Federatie voor instellingen die onthaal, onderdak en begeleiding aanbieden voor personen met
psychosociale problemen en in sociaal kwetsbare toestand.

F.3.3. Vlaams gewest
F.3.3.a. De Wooncode
Na de Staatshervorming hebben de drie gewesten elk hun eigen huisvestingscode (Wooncode)
uitgewerkt. Die verschillen niet zozeer in hun belangrijke principes, enkele concrete aspecten zijn
anders geregeld. De Vlaamse Wooncode dateert van 1997. Zij gaat uit van het recht op een behoorlijke
huisvesting voor iedere burger.
Er werden nieuwe beleidsinstrumenten gecreëerd, zoals veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteitsnormen, conformiteitsattest, wederinkooprecht, recht van voorkoop en sociaal
beheersrecht.
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (een Vlaamse autonome openbare instelling) en de sociale
huisvestingsmaatschappijen (onder haar toezicht) bleven de voornaamste spelers. De gemeentes kregen
een aantal belangrijke taken inzake kwaliteitsbeheersing en moesten een breed overleg organiseren over
het woonbeleid en initiatieven op elkaar afstemmen.
Daarnaast werden sociale verhuurkantoren en huurdersbonden formeel erkend op lokaal of regionaal
niveau. En vanuit de noodzaak aan een inclusieve benadering werd de samenwerking met
welzijnsorganisaties en private woonactoren belangrijker. Tenslotte was er de ambitie om ook de
bewoners nauwer bij het beleid te betrekken.
(Winters Sien, 2004)

F.3.3.b. De Administratie
Binnen de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen
(AROHM) zijn twee afdelingen betrokken bij het woonbeleid.
De afdeling ‘Woonbeleid’ staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaams
Woonbeleid. Ze verstrekt informatie en advies aan particulieren, lokale overheden en andere actoren.
Daarnaast adviseert en begeleidt zij de subsidiëring van sociale huisvestingsprojecten.
De afdeling ‘Financiering Huisvestingsbeleid’ staat in voor de financiering van het woonbeleid.
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Zij ontwikkelt en beheert subsidiemechanismen en premies voor de huisvestingssector (installatiekosten,
huurprijs, renovatie, aankoop, bouw, verbetering en aanpassing van de woning aan bepaalde fysieke
beperkingen).
Verder behoort ook de kwaliteitsbewaking inzake huisvesting tot haar domein.
AROHM heeft afdelingen in elke Vlaamse provincie.
(…)
De Vlaamse regering kan subsidies verlenen aan de VMSW, de SHM’s, het VWF, de gemeenten, de
verenigingen van gemeenten en OCMW’s voor het sociale gronden pandenbeleid, voor
wooninfrastructuur, voor nieuwbouw en renovatie, voor verhuring, verbetering en aanpassing van
woningen en voor woonprojecten van sociale verhuurkantoren in de privé-sector.
(Winters Sien, 2004)
Er zijn subsidies voor de verbetering, aanpassing of renovatie van woningen uit de lijst van de
leegstandsbelasting of voor woningen die geen conformiteitsattest gekregen hebben en subsidies om aan
huurders een vermindering op de huurprijs toe te kennen wegens gezinslast.

F.3.3.c. Andere actoren in Vlaanderen
Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (VMSW)
De VMSW is een autonoom agentschap dat zich profileert als kennis- en dienstencentrum m.b.t. de
uitvoering van het sociale woonbeleid. Zij ondersteunt vanuit haar deskundigheid de lokale sociale
woonactoren bij het realiseren en beheren van sociale woonprojecten. Zij biedt ondersteuning bij de
beleidsvorming in deze materie en verstrekt mede kredieten voor de uitvoering van het regeringsbeleid
inzake sociale woningbouw.
De VMSW kent aan particulieren hypothecaire leningen aan lage rente toe.
Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s)
De SHM’s zijn lokaal opererende maatschappijen, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
woonbeleid. Zij voeren een sociaal grond- en pandenbeleid, en bieden sociale huurwoningen en
koopwoningen aan tegen een betaalbare prijs. Voor de kwaliteit van de woning en voor de toewijzing
aan kandidaten moeten zij een aantal strikte regels volgen.zijn naast de VMSW de bevoorrechte
uitvoerders van
Vlabinvest (‘Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant")
Biedt betaalbare bouwgronden, huur- en koopwoonsten aan in de Vlaamse rand rond Brussel
Erkende en Sociale KredietVennootschappen (EKV’s en SKV’s)
Deze zijn vaste uitvoerende partners in het Vlaams woonbeleid. Zij verlenen sociale leningen.
Vlaams Woningfonds voor de grote gezinnen (VWF) (cooperatieve vennootschap)
Het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen is erkend als sociale woonorganisatie voor de
uitvoering van het woonbeleid met betrekking tot woonbehoeftige grote gezinnen. Zij verstrekt leningen
of kredieten voor nieuwbouw, aankoop en verbouwing van een woning.
Sociale verhuurkantoren (SVK’s)
De sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren die onder aan
kansarme huurders. Ze begeleiden huurders naar sociale integratie toe, dit alles In samenwerking met
andere huisvestings- en welzijnsactoren.
De huurdersorganisaties
Deze verlenen informatie, advies en juridische bijstand aan huurders op de privé markt en in sociale
woningen.
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Woonwinkels – woonwijzers
Dit zijn laagdrempelige voorzieningen voor het publiek waar eenieder terecht kan voor uiteenlopende
algemene en concrete informatie, begeleiding en advies in verband met wonen en woonpremies.
Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB)
Dit is een overlegplatform dat huurdersbonden, sociale verhuurkantoren, woonwinkels-woonwijzers en
welzijnsprojecten verenigt.
Zij fungeert als overleg- en ondersteuningscentrum en zorgt voor informatie- en dienstverlening naar de
leden, belangenverdediging, adviesverlening in overlegorganen en samenwerking met andere sociale
woonorganisaties.
(naar : Winters Sien, 2004)

F.3.5. Wallonië en Brussel
In het Waalse gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk gewest werd de wooncode goedgekeurd in 2003
(Code du Logement, 2003). Deze regelt de materie op het vlak van huisvesting op het betreffende
grondgebied.
Volgende instanties en actoren zijn er actief.
La Société Wallonne du Logement (SWL)
De par les diverses missions que la SWL exerce auprès des SLSP, elle coordonne le développement et la
gestion locative d'un parc de 104.000 logements de service public (principalement sociaux et moyens),
ainsi que la création de logements destinés à l'acquisition à des conditions sociales, permettant
l'accession des ménages à la propriété de leur logement. En matière d’achat et vente de logements et de
terrains, la SWL assure la gestion de son propre patrimoine et du patrimoine des sociétés agréées. Elle
agit en véritable opérateur immobilier.
La SWL évalue périodiquement les activités des SLSP. La SWL incite les SLSP à se lancer dans des
partenariats entre-elles et avec d’autres partenaires publics (provinces, CPAS…) ou privé. Elle les
épaule dans leurs démarches.
La SWL a aussi pour partenaires des entreprises, des investisseurs du secteur privé désireux de
participer au développement dynamique du secteur du logement public, notamment par le biais des
partenariats public/privé.
Les Sociétés de Logement de Service Public SLSP
Les 68 SLSP en Wallonie ont pour missions de gérer et louer des logements sociaux, de construire,
acquérir et rénover des logements destinés à la location ou à la vente, d’assister les communes dans la
mise en œuvre de la politique locale du logement et d’accueillir les candidats-locataires et locataires et
leur fournir un accompagnement social. Les programmes d'investissements des SLSP sont, dans leur
grande majorité, financés par le budget de la Région wallonne
Les CCLP et l'AWCCLP
Un Comité consultatif des locataires et des propriétaires (CCLP) est institué auprès du Conseil
d’administration de chaque société de logement. Il est composé de membres élus par les locataires et les
propriétaires. Ses compétences vont principalement aux activités socio-culturelles, à l’animation de
quartier, à la répartition des charges locatives. Le comité désigne un administrateur qui représentera les
locataires au sein du Conseil d’administration.
Depuis novembre 2003, l’Association wallonne des CCLP (l’AWCCLP) fédère l’ensemble des CCLP
de la Région wallonne. Cette association joue un rôle d’interlocuteur privilégié auprès de la SWL pour
toutes les actions sociales d’accompagnement des locataires.
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La Société Wallonne du Crédit Social (S.W.C.S.)
Cet organisme peut accorder aux ménages wallons, sous certaines conditions, un prêt hypothécaire
social selon des formules intéressantes, pour leur permettre d'accéder à la propriété et de les aider en
fonction de leurs besoins. La S.W.C.S. compte un réseau de guichets et antennes du crédit social qui
sont répartis dans toute la Wallonie.
Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLW) (société coopérative)
Grâce à l’intervention financière de la Région wallonne, le FLW (Fonds du Logement des familles
Nombreuses de Wallonie) se charge de :
- la gestion du crédit hypothécaire social en faveur des familles nombreuses de revenus modestes ou en
état de précarité
- l’aide locative : fournir principalement aux familles nombreuses de revenus modestes ou en état de
précarité les moyens de prendre un logement en location (aide locative)
- la gestion financière, la coordination et l’instruction des demandes d’agrément d’organismes à finalité
sociale
Les Agences Immobilières Sociales (AIS)
L'objectif de ces agences, constituées en ASBL, est d'offrir à des personnes à faibles revenus ou à de
jeunes ménages de nouvelles possibilités en matière de logement, tout en favorisant le réinvestissement
des immeubles non occupés.
Un mandat de gestion est signé entre l'AIS et le propriétaire du bien. Ceci implique que l'agence gère
l'immeuble au nom et pour compte du propriétaire, qui perçoit un loyer mensuel. En échange, il s'engage
à ce que l'agence dispose du logement en vue de réaliser son objet social
Régie Foncière autonome du Brabant Wallon
La Régie Foncière a pour mission de répondre à la problématique de l'accès au logement en Brabant
wallon en mettant sur le marché acquisitif ou locatif des terrains ou logements de qualité répondant aux
normes les plus récentes en matière de développement durable, à des prix accessibles réservés
prioritairement aux ménages à revenus modérés.
Elle est chargée en outre de la gestion du patrimoine provincial.
Les régies foncières d’une ville ou d’une commune
Une Régie Foncière a comme mission principale est de promouvoir une politique foncière active en vue
d'assurer notamment un bon aménagement du territoire et la réalisation des programmes urbanistiques
approuvés ou projetés. Pour ce faire, elle est habilitée à réaliser toutes opérations immobilières.
Les associations de défense des locataires
Souvent organisées sous forme d’a.s.b.l. veulent informer, organiser et défendre les locataires
Les Maisons de l’urbanisme
Leur mission vis-à-vis du public est de sensibiliser, informer, organiser le dialogue, le débat et la
communication pour toute matière ayant trait à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme

F.3.6. Provincies en gemeenten in Vlaanderen
F.3.6.a. Provincies
De rol van de provincies is eerder beperkt op het vlak van het woonbeleid. Een aantal provincies
verlenen diverse bijkomende steunmaatregelen, bvb. bij het verwerven van een woonst, of extra
financiële hulp aan de Sociale Verhuurkantoren.
282

De gemeentes spelen een belangrijke rol bij het huisvestingsbeleid, namelijk op volgende vlakken.

F.3.6.b. Gemeente : Beleidsplanning
xxxxxxxxxxxxx

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Door de invoering van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een
adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten. Deze adviescommissie moet onder meer advies
geven over de nieuwe gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en de gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen. Minstens 1/4 leden, waaronder de voorzitter, moeten "deskundigen inzake
ruimtelijke ordening" zijn. De overige leden van de GECORO zijn vertegenwoordigers van de
"voornaamste maatschappelijke geledingen" binnen de gemeente. Volgens het uitvoeringsbesluit zijn er
minstens 5 soorten verenigingen die een maatschappelijke geleding vertegenwoordigen, namelijk:
milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, vereniging van
handelaars, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers (BBL FOLDER 2001)

F.3.6.c. Gemeente : Beslissingsbevoegdheden
xxxxxxxxxxxxx

F.3.6.d. Gemeente : Uitvoering
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
Autonome gemeentebedrijven kunnen worden opgericht om verschillende functies te vervullen in de
uitvoering van het gemeentelijk of stedelijk beleid. In de meerderheid van de gevallen worden zij
ingezet voor het beheer van vastgoed en stadsprojecten (voorbeelden zijn AG SOB in Gent en VESPA
in Antwerpen).
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
Het OCMW kan ten behoeve van behoeftigen, daklozen en mensen in acute nood financiële steun
verlenen of woonsten ter beschikking stellen

F.3.6.e. Gemeente : Sturing van burgers en private actoren
xxxxxxxxxxxxxxxx

e. Sturing van sociale woonorganisaties
De gemeente kan een eigen toewijzingsbeleid voeren voor sociale woningen als zij aantoont dat er een
lokale binding is van kandidaat-huurders, dat er een bijzondere woonbehoefte bestaat bij specifieke
doelgroepen, of dat de leefbaarheid van een wijk of wooncomplex bedreigd is
Een eigen toewijzingsreglement moet in samenspraak met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren tot
stand komen.

F.3.7. Provincies en gemeenten in Wallonië en Brussel
F.3.7.a. Les Provinces
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Les provinces viennent parfois compléter les aides régionales et communales en matière d'acquisition
d'un logement, de soutien aux AIS, de soutien au Plan Habitat permanent visant à mettre fin à
l'installation des résidents permanents dans les équipements touristiques.

F.3.7.b. Les Communes
La première responsabilité d’une commune en matière de logement et d’aménagement du territoire est
de développer une vision et une stratégie, puis développer ou soutenir les initiatives qui contribuent à la
mettre en œuvre. Tout cela doit s’inscrire dans les lignes tracées du plan de secteur de la région.
Pour ce faire la commune dispose des instruments suivants :
- SSC (schéma de structure communale) : vision, stratégie, zonage, déclaration d’intention
- RCU (Règlement communal d’urbanisme) : réglementation précise quant aux bâtiments et espaces
publiques dans les différentes zones
- PCA (plan communal d’aménagement) : définit les aménagements pour des parties du territoire bien
précis
Les communes peuvent aussi introduire un Plan d’Ancrage ou ils proposent aux acteurs du logement
(société de logement social, intercommunale, …) des projets qu’ils jugent utiles au niveau local. Après
vérification par la SWL pour voir si le projet répond réellement à des besoins et s’il correspond e.a. à
des standards par rapport au développement durable, les efforts en matière de logements sociaux sont
adaptés à ce Plan.

F.3.7. Les communes : facultés
- créer du logement (construction/rénovation) dans le cadre des contrats de quartier et au travers des
régies foncières,
- lutter contre l'insalubrité des logements (y compris les chancres),
- lutter contre les logements inoccupés (entre autres via la réquisition),
- adapter la fiscalité immobilière (faciliter l'achat, taxe sur les logements abandonnés),
- créer des logements d'urgence, de transit et d'insertion.

F.3.7. Les CPAS
- peuvent réquisitionner des logements,
- octroient le revenu d'intégration sociale (RIS) de rue aux sans-abri,
- constituent des garanties locatives aux bénéficiaires du RIS et de l'aide sociale,
- veillent à garantir le minimum garanti d'électricité aux bénéficiaires du RIS ou de l'aide sociale,
- peuvent créer des logements d'urgence, de transit et d'insertion,
- sont tenus de trouver des solutions de logement pour les demandeurs d'asile relevant de leurs services.
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F.4. Resolutie gemeenschappelijk wonen Vlaams Gewest
Op 30 april 2009 werd op voordracht van politici uit 6 partijen in het Vlaams Parlement een resolutie
goedgekeurd ter stimulering en ondersteuning van projecten gemeenschappelijk wonen.
De nota van toelichting en de tekst van het voorstel zijn hieronder te vinden.

Stuk 2219 (2008-2009) – Nr. 1 Zitting 2008-2009

1 april 2009

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de dames Vera Dua en Dominique Guns, de heren Jan Roegiers, Ward Kennes
en Mark Demesmaeker en mevrouw Els Van Weert –
betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen

TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
1. Wooncultuur van de 21ste eeuw
Onze samenleving is continu in verandering, ook wat betreft samenlevingsvormen. Sinds de jaren 60 is
de demografische samenstelling van de maatschappij heel erg veranderd. De levensverwachting is
gestegen, het geboortecijfer is gedaald, er zijn meer echtscheidingen. Onze samenleving telt veel meer
singles, met of zonder kinderen. Daarnaast is Vlaanderen ook een echte interculturele samenleving.
Deze demografische ontwikkelingen hebben als effect dat onze samenleving veel verschillende
gezinstypes telt die bovendien erg dynamisch zijn. Dat heeft tot gevolg dat de woonbehoeften van
Vlamingen veranderd zijn. De tijd dat een jong gezin een huis bouwt en daar heel zijn leven blijft
wonen, ligt meer en meer achter ons. Het traditionele gezin is niet meer de meest dominante
samenlevingsvorm, maar onze woningmarkt is er nog wel op afgestemd. Door de gezinsverdunning is
de vraag naar woningen niet kleiner geworden, ondanks het afnemende geboortecijfer.
In Vlaanderen zijn er 13% alleenwonende mannen en 15% alleenwonende vrouwen1. Volgens het
Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) zijn er drie echtscheidingen per vier huwelijken2. In
Vlaanderen maken moeders met kinderen 12% of 203.156 huishoudens uit van het totale aantal
huishoudens3.
De woonbehoeftes zijn heel flexibel geworden. Veel mensen willen op een andere manier samenleven
of samenhuizen. Sommige mensen willen terug in gemeenschap wonen, in oude of nieuwe
zorgverbanden. De redenen daarvoor kunnen heel divers zijn: om langer zelfstandig thuis te kunnen
blijven, om eenzaamheid tegen te gaan, voor extra steun of hulp enzovoort. Ook de betaalbaarheid van
wonen kan een belangrijke factor zijn. Uit resultaten van de ‘European Union Statistics on Income and
Living Conditions’ blijkt dat het armoederisico bij alleenstaanden, alleenstaande ouders, ouderen en
vrouwen hoger ligt dan bij de ‘klassieke’ gezinnen. Voor alleenstaande ouders bedraagt het
armoederisico bijvoorbeeld 31%, wat betekent dat 31% van de alleenstaanden in een
huishouden woont waar het beschikbare inkomen beneden de 9270 euro ligt4.
Bij samenhuizen staat betrokkenheid tussen bewoners centraal, zonder de privacy op te geven. Door
kleiner te wonen en meer gedeelde publieke ruimte te voorzien, kunnen de woonkosten gedrukt worden.
Samenhuizen kan met andere woorden een antwoord zijn op de veranderende gezinssamenstellingen die
resulteren in veranderende woonbehoeften.
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2. Projecten van gemeenschappelijk wonen: achtergrond
Cohousing of samenhuizen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij verschillende mensen
een eigen privéwoning hebben, en dus hun privacy behouden. Tegelijkertijd zijn er ook
gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners een aantal dingen samen doen.
Het idee van cohousing ontstond in Denemarken in de jaren 60 op initiatief van een aantal vrienden. De
zorg was om een gemeenschap te starten waar mensen samen wonen op maat van voetgangers en waar
gemeenschappelijke faciliteiten en voorzieningen beschikbaar zijn voor alle leeftijden. De eerste
projecten werden gerealiseerd eind jaren 70. Een dergelijk project omvat tientallen wooneenheden,
meestal variërend van 12 tot 36. In 1980 waren er een tiental projecten. Door stimulerende maatregelen
van de Deense overheid, zoals het verlenen van subsidies en het voorzien van gunstige voorwaarden bij
leningen, nam het aantal cohousinginitiatieven fors toe en werd deze woonvorm ook toegankelijker voor
een grotere doelgroep. Vandaag is cohousing in Denemarken een ingeburgerd concept dat op veel bijval
kan rekenen: er zijn een tachtigtal initiatieven. Er is nog weinig scepticisme, nieuwe gemeenschappen
worden nog steeds gestart en ondervinden geen moeite om bewoners te vinden. Voor de bouwwerken
starten hebben 80 tot 90% van de wooneenheden al een toekomstige eigenaar. De Deense overheid heeft
het concept van cohousing geïntegreerd in masterplannen die opgemaakt worden bij de ontwikkeling
van nieuwe gebieden. Vanuit Denemarken waaide het concept over naar Amerika en Engeland. In
Nederland ontstonden ook verschillende projecten van centraal wonen.
Projecten variëren in grootte, locatie, prioriteiten en graad van betrokkenheid van de bewoners.
Samenhuisprojecten hebben wel vier gemeenschappelijke kenmerken:
a) een participatief proces: bewoners maken deel uit van een initiatiefgroep die de planning en het
ontwerp van het project organiseert. De bewoners participeren dus actief aan het hele proces en nemen
de beslissingen als groep;
b) het stichten van een intentionele gemeenschap: de bewoners willen bewust een gemeenschap
stichten. Dit uit zich in de constructie en organisatie van de site. Plaatsen waar kinderen kunnen
spelen worden bijvoorbeeld centraal gepland zodat iedereen een oogje in het zeil kan houden;
c) uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen: elk project heeft een gemeenschappelijke
ruimte die de spil en het hart van de site uitmaakt. Bewoners kunnen er samen eten, kinderen
kunnen er spelen enzovoort. Het lokaal kan ook opengesteld worden voor activiteiten uit de buurt.
Gemeenschappelijke voorzieningen zijn niet beperkt tot de gemeenschappelijke ruimte. Er wordt vaak
ook een ruimte voorzien die dienst doet als ‘werkplaats’, of een ruimte waar een wasmachine ter
beschikking staat van de bewoners, en dergelijke meer;
d) management van de site door de bewoners zelf: de belangrijke beslissingen worden genomen in
een gemeenschappelijke vergadering van alle bewoners. Taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld
het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte of het organiseren van gemeenschappelijke
activiteiten) worden verdeeld onder alle bewoners.
Geen van deze vier kenmerken is uniek. Ook bewoners van appartementsgebouwen moeten het gebruik
en onderhoud van gemeenschappelijke delen onder elkaar regelen. Het unieke karakter van samenhuizen
schuilt in de combinatie van die vier kenmerken. Naast het managen van de site wordt ook een sterke
vorm van betrokkenheid gecreëerd. Bewoners kiezen er bewust voor om een gemeenschap te vormen en
zijn meer dan gewoon maar buren in een gebouw, straat of verkaveling.
Projecten kunnen sterk variëren, bijvoorbeeld wat de vorm van betrokkenheid betreft. Die kan minimaal
zijn, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin of een vergaderlokaal, maar ze kan ook breder ingevuld
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worden. Zo kunnen bewoners ook samen kinderoppas organiseren of kunnen projecten zich inschakelen
in de buurt of wijk, door de gemeenschappelijke ruimte ook ter beschikking te stellen voor
wijkactiviteiten.
Projecten zijn doorheen de geschiedenis ook geëvolueerd, bijvoorbeeld wat betreft de oppervlakte van
de individuele wooneenheden. Bij de eerste projecten in Denemarken was de individuele oppervlakte
tussen de 140 en 180 m²; tien jaar later was die geslonken tot 54 à 104 m². Tegelijkertijd nam de
oppervlakte voor gemeenschappelijke voorzieningen toe. Bij cohousing wordt het gemeenschappelijke
gezien als het verlengde van de privéruimte. Samenhuizen of cohousing koppelt dus privacy en
individualiteit aan meer gedeelde ruimte en collectiviteit.
Samenhuisprojecten hebben tal van voordelen. Ze kunnen de betrokkenheid tussen bewoners vergroten,
mensen kunnen makkelijk zelfstandig blijven wonen, ze kunnen het samenlevingsproces activeren, tot
zelfs een positieve bijdrage geven aan de ontwikkeling van een wijk enzovoort.
Gemeenschappelijk wonen verdient dan ook meer aandacht in het woonbeleid op grond van de principes
waar het op gestoeld is:
a) vormen van gemeenschappelijk wonen creëren ruimte voor ontmoeting en vergroten de
betrokkenheid tussen mensen. Nieuwe woonvormen kunnen het samenlevingsproces activeren, er
ontstaat meer solidariteit tussen generaties en bevolkingsgroepen. Door dergelijke projecten kunnen
ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dergelijke projecten kunnen ook een
dam opwerpen tegen de vereenzaming van alleenstaanden of ouderen;
b) door gemeenschappelijk te wonen kunnen een aantal kosten worden gedrukt. Doorgaans wordt
er in dergelijke projecten veel compacter gebouwd. Een aantal voorzieningen worden
gemeenschappelijk gedeeld, zoals bijvoorbeeld wasfaciliteiten, een werkplaats enzovoort.
Gemeenschappelijk wonen zorgt dus ook voor een betere betaalbaarheid van wonen;
c) gemeenschappelijke woonvormen zijn ecologisch. De ecologische voetafdruk van de bewoners is
veel kleiner. Ze snijden minder open ruimte aan omdat ze veel compacter gebouwd worden. Door
het delen van gemeenschappelijke voorzieningen wordt energie en water uitgespaard. Dergelijke
ontwerpen bieden ook perspectieven om te werken met hernieuwbare energie, zoals het investeren
in zonne-energie.
Dergelijke woonprojecten versterken bijgevolg de sociale cohesie, beschermen de open ruimte, hebben
een ecologische meerwaarde en realiseren de betaalbaarheid van wonen.
Samenhuizen of cohousing biedt tal van voordelen, zowel aan de individuele deelnemers aan een
samenhuisproject, als aan de samenleving in haar geheel. Desondanks blijkt uit de praktijk dat het niet
zo simpel is om een samenhuisproject te starten. Hindernissen op financieel, juridisch en administratief
vlak vertragen of belemmeren de vlotte realisatie5.
Vera DUA
Dominique GUNS
Jan ROEGIERS
Ward KENNES
Mark DEMESMAEKER
Els VAN WEERT
–––––––––––––––
1 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, http://www.statbel.fgov.be/figures/d24_nl.asp.
2 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Nieuwsflits 40, 12 juni 2003,
http://www.statbel.fgov.be/press/fl040_nl.asp.
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3 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, http://www.statbel.fgov.be/figures/d24_nl.asp.
4 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, De inkomens en levensomstandigheden van Belgische
huishoudens, Resultaten van de SILC enquête, http://www.statbel.fgov.be/press/pr084_nl.asp.
5 Zie de knelpuntennota van de vzw samenhuizen: http://www.samenhuizen.be/artikels/knelpuntennota.pdf.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de grote meerwaarde van gemeenschappelijk wonen, zowel voor de individuele deelnemers als voor de
maatschappij als geheel;
2° het feit dat nog tal van hindernissen op financieel, juridisch en administratief vlak de vlotte realisatie van dergelijke
projecten in de weg staan;
– overwegende dat:
1° elke burger in dit land recht heeft op kwaliteitsvol wonen;
2° er door allerlei demografische evoluties een groeiende behoefte aan woningen bestaat;
3° het voor steeds meer mensen onhaalbaar wordt om alleen of als gezin een eigen woning te verwerven;
4° door de schaarste aan woningen en bouwgrond enerzijds en de behoefte aan een goede ruimtelijke ordening
anderzijds, er minder ruimte voor nieuwe woningen beschikbaar is;
5° projecten van gemeenschappelijk wonen grote voordelen bieden, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° om een volwaardige plaats te geven aan het concept ‘gemeenschappelijk wonen’ in het Vlaams woonbeleid;
2° om een grondig onderzoek te laten verrichten naar de knelpunten en hindernissen voor een vlotte realisatie van
projecten van gemeenschappelijk wonen;
3° om maatregelen te nemen om deze knelpunten en hindernissen aan te pakken en op te lossen;
4° om maatregelen uit te werken om projecten van gemeenschappelijk wonen actief te bevorderen en te ondersteunen.

Vera DUA
Dominique GUNS
Jan ROEGIERS
Ward KENNES
Mark DEMESMAEKER
Els VAN WEERT

––––––––––––––––
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F.5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (uittreksels)
In het nieuwe decreet voor ruimtelijke ordening dat de Vlaamse Overheid heeft goedgekeurd op 18-32009, wordt het concept van kangoeroewonen erkend in het wettelijk kader voor zorgwonen. Het wordt
als volgt omschreven (uittreksel uit de vernieuwde codex voor ruimtelijke ordening) :

TITEL IV. Vergunningenbeleid / HOOFDSTUK I. Definities
Art. 4.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
18°

zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:
a)
in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd,
b)
de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid,
c)
de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid
gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige
woning,
d)
de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
1)
hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18
december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen,
2)
hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een
handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de
Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om
zich in het thuismilieu te kunnen handhaven,
e)
de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte
wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

TITEL IV. / HOOFDSTUK II. / AFDELING 1. / Onderafdeling 1. / Sectie 2. / Subsectie 2
Bijzonderheden inzake zorgwonen
Art. 4.2.4. §1. In zoverre de verwezenlijking van een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de
creatie van een vorm van zorgwonen vergunningsplichtig is, wordt deze vergunningsplicht van
rechtswege omgezet in een meldingsplicht, op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid
verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning.
Het beëindigen van de zorgsituatie, vermeld in artikel 4.1.1, 18°, d), is eveneens meldingsplichtig.
§2. Indien een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden
voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande
stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van een woning vereist.
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Bijlage G : SAMENHUIZEN VZW
De vereniging ‘Samenhuizen vzw’ is opgericht op 22-11-2000 en heeft tot doel :
<< De bevordering van gemeenschappelijk wonen en de totstandkoming van projecten van
gemeenschappelijk wonen door
informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en initiatiefgroepen;
het behartigen van de belangen van opgeleverde projecten;
het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van huisvesting en
het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten
projecten van gemeenschappelijk wonen >> (uittreksel uit de statuten, 2000)
Deze doelstellingen worden in de vereniging door een aantal vrijwilligers gediend via volgende
activiteiten :
- Website (www.samenhuizen.be). Deze site bevat :
* Concrete informatie over gemeenschappelijk wonen
* Oproepjes functie met vraag en aanbod
* Documentatie over gemeenschappelijk wonen in binnen- en buitenland
* Links naar opstartende en bestaande projecten
* Overzicht van activiteiten rond het thema (met nieuwsbrief ongeveer 4x/jaar)
- Activiteiten :
* Bezoeken organiseren aan bestaande gemeenschappen
* Informatiemomenten (voordrachten, vaak in samenwerking met Vorming Plus)
* Ontmoetings- en uitwisselingsmomenten ; Deelname aan studiedagen en conferenties
- Publicatie van de ‘Startgids voor Samenhuizers’ : naslagwerk voor wie een eigen woonproject wil
realiseren met advies en tips voor alle fasen van idee tot en met bewoning.
- Verdeling van enkele andere werken rond de materie (Cohousing, Senior Cohousing, …).
- Dienstverlening : informatie bieden en vragen beantwoorden via telefoon of mail.
- Bezoek aan en ondersteuning van lopende initiatieven en opstartende en bestaande projecten. Op vraag
adviezen verstrekken of coaching bieden.
- Bijhouden van een database :
* Inventarisatie van initiatieven, startende projecten en bestaande gemeenschappen (sinds 2006)
* experten en professionals : architecten, notarissen, immo-makelaars, groepsbegeleiders, …
* overheidsinstanties, instellingen, verengingen en andere belangrijke actoren
* publicaties (artikels, boeken, mediaberichten, internet, …)
* woongemeenschappen in het buitenland met contactgegevens
- Knelpunten nota (versie 2007), verder verwerkt naar het rapport ‘Samenhuizen : Knelpunten en Sporen
naar Oplossingen’, gerealiseerd met steun van het ‘Luchtkasteelfonds’, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting (2010).
- Verzamelen van documentatie rond het thema (boeken, artikels, media-aandacht (geschreven en
andere), thesissen en eindwerken, enz (uit binnen- en buitenland).
- Ondersteunen van onderzoek, begeleiden van studenten bij het maken van een paper of eindwerk.
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BIJLAGE H :
INTERVIEWS MET SLEUTELFIGUREN
Experten, sleutelfiguren, personen betrokken bij de beweging van gemeenschappelijk wonen en de
domeinen die van belang zijn voor de ontwikkeling en het goede verloop van projecten.
Er werd gekozen voor een open interviewstijl
De personen werden aangezocht om hun ervaring, kennis, mening en bevindingen te geven. Die hebben
gediend om ons onderzoek te richten en bij te sturen. Citaten uit deze interviews werden ingevoegd in
het eindrapport.

Geïnterviewde personen :
- Hugo Casaer, burgemeester van Beersel, vertrouwd met lokale overheid en met urbanisatie
- Benoit Debuigne, coördinateur ‘Habitat & Participation’, koepelorganisatie gemeenschappelijk wonen
voor het Franstalige landsgedeelte
- Jo Debyser, notaris, ervaren op het vlak van woongemeenschappen van diverse types
- Vera Dua, mandataris Groen!, mede-indiener van de goedgekeurde resolutie betreffende
gemeenschappelijk wonen bij de Vlaams regering
- Gerd De Keyser, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling wonen & welzijn.
- Alain Rosenoer, Voorzitter van de Société Wallonne de Logement, schepen van urbanisatie van Tubize
- Hugo Vanderstadt, architect – stedenbouwkundige, deskundige rond ecodorpen, ontwerper van
Cohousing ‘La Grande Cense’ in Tubize
- Pieter Van Hoof, gerontoloog, directeur van ‘De kleine kasteeltjes’, vernieuwende opvang voor
senioren te Brecht
- Peter Vermeulen, archtect, ontwerper en bewoner van woongemeenschap ‘De Haringrokerij’ in
Antwerpen en van Cohousing Vinderhoute.

Hierna volgen de uitgeschreven teksten van deze interviews.

Hugo Casaer, burgemeester van Beersel
OK, goedgekeurd door geïnterviewde
Citaten binnen hun context nog voor te leggen !

interview door Luk Jonckheere, Samenhuizen vzw, december 2009

Hugo Casaer is sinds 23 jaar burgemeester van Beersel, een gemeente met een 23.000 inwoners,
gelegen in de groene gordel rond Brussel. Beersel grenst zowel aan het Brussels gewest als aan
Wallonië. Mr. Casaer heeft een uitgesproken interesse en een langdurige ervaring rond stedenbouw. Hij
was destijds dienstdoend voorzitter van de Regionale Commissie voor de gewestplannen.

Over het project Samenhuizing West-Brabant :

291

<< Wat het project van ‘Samenhuizing West-Brabant betreft, had de gemeente voor de betreffende zone
al jaren gepoogd met projecten van huisvestingsmaatschappijen om iets van de grond te krijgen. De
gemeente heeft toen aan de initiatiefgroep een opstalrecht gegeven en de nodige beslissingen genomen.
Het is belangrijk dat een groep die, uit idealisme of gewoon als promotor, een project wil maken, dat
deze dan geloofwaardig overkomt,. Het is bij aanvang lang niet zeker dat het gaat lukken. Dus de
gemeente kan een grond blokkeren en een opstalrecht geven ten eerste als getuigenis van de bereidheid
van de gemeente om mee te werken, ten tweede opdat zij die het willen realiseren vooraleer te moeten
aankopen tijd hebben totdat het project theoretisch aanvaard is op stedenbouw, dan ontstaan pas de
onkosten.
We hebben toen ook voor dat stuk grond van de gemeente het Bijzonder Plan van Aanleg dat een
eenvoudig plan van aanleg was voor groepsbouw (sociale huisvesting), we hebben dat doen evolueren
voor alle technische elementen die moesten toestaan dat dit project kon ingevuld worden. Jammer was
dan dat vanuit een groep oppositie werd gevoerd vanuit de idee “niet in mijn achtertuin” zonder dat zij
het project echt goed ingeschat hadden. Die hebben dan een procedure opgestart bij de Raad van State,
wat de zaak heeft tegengehouden. Uiteindelijk begonnen zij alles in te zien en realiseerden zich de
mogelijk evolutie. Zij begrepen dat de wijzigingen van voorschriften voor het BPA gunstig waren
evenals de hele context die we met de huisvestingsmaatschappij bedongen hadden. We hadden ook de
waarde van de biotoop van spontaan groen op deze bouwzone laten optekenen. Na de auditeur van de
Raad Van State gehoord te hebben hebben zij de klacht tegen de wijziging van BPA gestopt. Jammer
genoeg had op dat moment de cohousing initiatiefgroep noodzakelijkerwijs moeten afhaken. >>

Over leefbaarheid en woonkwaliteit van buurten :
<< Wat een gemeente kan doen hangt er sterk van af of de gemeente over geld beschikt of niet. Voor het
ogenblik zijn er heel wat projecten bezig in Beersel, van sociale woningbouw of van middelgrote
woningen, al of niet gekoppeld aan een project voor service-flats onder vorm van een pps (publiekprivate samenwerking). De beste maatregel vind ik om zich eerst te verplaatsen in de personen die er
wensen te gaan wonen.
Ik vind dat er teveel richtlijnen zijn naar materiaalkeuze, ontwerp van de ruimtes, sommigen durven
zelfs al bepalen in welke richting een deur moet draaien, daar moogt ge niet aan mee doen. Maar als de
gemeente geen geld heeft om aanvullend te investeren, moet zij wel heel handig met een
huisvestingsmaatschappij of met een intercommunale nagaan welke toelagen er kunnen verkregen
worden, welke leningen, hoe is het met de verwerving van de zone, met de afbraak van de gebouwen,
inrichting van wegennet en inrichting van de buitenruimte (zitbanken, waterpartijen, groen, verlichting,
kunst in de straat, …)
Hoe kan men voor een deel de voetganger op de eerste plaats stellen. Er zijn enkele wijken in de
gemeente Beersel waar de auto niet overheerst, door het voorzien van parkeerzones, door ondergrondse
garages in het centrum, door autovrije zones, door een goed mobiliteitsplan.
De term ‘paradijs’ uit het oude Perzische cultuur verwijst naar parken met water en bloemen.
Dat ligt me nauw aan het hart. Als ik op reis ben kijk ik altijd goed hoe buurten en hun infrastructuur in
elkaar zitten, hoe is een plein ontworpen, hoe zijn historische gebouwen en monumenten geïntegreerd.
Het gevoel van rust en veiligheid en groen moet bij projecten duidelijk ingebouwd zijn, het gaat om
meer dan bvb een speelpleintje maken.
De gemeentes hebben op het vlak van ruimtelijke structuur de mogelijkheden om plannen te maken die
natuurlijk ook haalbaar moeten zijn, op een manier dat men zich achteraf niet vast rijdt. Daarvoor hebt
je een creatieve ploeg nodig, een goede stedenbouwkundige dienst en een vertrouwen op niveau van het
college, een beleidsploeg waar de verschillende sectoren op elkaar worden afgestemd zonder elkaar af te
remmen.
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Supplementaire projecten moet men zoveel mogelijk realiseren met middelen die andere instellingen of
privé-personen ter beschikking hebben.
Er moet ook aandacht zijn om maximaal leegstand tegen te gaan, om afbraak of hergebruik van oude
gebouwen te bevorderen. >>

Over sociale woningbouw :
<< Een gemeente moet mee denken met mensen die initiatieven willen ontwikkelen “Hoe kunnen we
dat project van de grond krijgen?”, dat is essentieel, je moet er mee gaan tussen staan.
De lokale overheid kan helpen in het vinden van een site, afhankelijk van wat er beschikbaar is
natuurlijk. Vandaag de dag met de woonuitbreidingsgebieden is het moeilijk. Er is wel een zekere
soepelheid met het pandenbeleid waar een deel gereserveerd moet worden voor sociale huisvesting,
maar een cohousing project is geen sociale huisvestingsmaatschappij. Dergelijk project kan qua normen
en oppervlakten niet worden ingediend omdat het concept zelf helemaal nog niet past in de huidige
richtlijnen. Dit concept van leef- en woonstijl is nog te weinig gekend in de projecten van sociale
woningbouw.
Men zou daar best eens een debat kunnen over opzetten, heel de problematiek van integratie komt
hierbij kijken, het risico van getto’s in sociale woonwijken. In Cohousing ga je dit minder krijgen vanuit
een bewuste keuze over de manier van samenleven.
Projecten van huisvestingsmaatschappijen en intercommunales zijn wel projecten van groepsbouw waar
men probeert een aantal aspecten van gemeenschappelijkheid in te bouwen maar dit gaat uiteraard niet
zover als het concept van gemeenschappelijk wonen.
In de toekomst zou het faciliteren van een cohousing project tot een opdracht kunnen behoren van
sociale woningbouw. Er zijn dan wel twee aandachtspunten.
Er zou een gradatie moeten komen in sociaal wonen qua loongrens, die ligt nu te laag en sluit te veel
mensen uit. Via Vlabinvest probeert men dat soms op te lossen door die loongrens wat hoger te maken
en tegelijk het streekgebonden karakter te onderstrepen.
Een tweede probleem is dat sociale woningbouwmaatschappijen een aantal sites niet kunnen aankopen
omdat die te duur zijn en de kost per woning te hoog zou maken. Daar kan cohousing kostenbesparend
zijn door economischer gebruik van de ruimte, door gemeenschappelijkheid van een deel van de
infrastructuur en minder stratenaanleg. >>

Over hoeves :
<< In leegstaande hoeves mag de woonruimte (voor de Vlaamse Regio) slechts tot 1.000 m³ worden
vergroot, dat is al mooi en er zijn goede voorbeelden van mooie toepassingen dan wel door rijke
mensen. Die 1.000m² zijn echter onvoldoende om een cohousing project te kunnen realiseren. Bestaande
schuur en stallingen kunnen meestal enkel worden benut voor een zwembad of een recreatieruimte,
maar geen woonfunctie. In enkele gevallen zijn er al toepassingen mogelijk geweest voor
gemeenschappelijke globale projecten, maar daar zou een evolutie moeten in komen, met bijvoorbeeld
welomschreven toestemming voor cohousing projecten. >>

Over opstalrecht en erfpacht :
<< Opstalrecht verleend door een gemeente op een grond heeft het voordeel dat een project geen geld
moet voorschieten om eigenaar te zijn en dat de gemeente wacht op de betaling tot het ogenblik dat het
project af is en kan verkocht worden. Op dat moment verkoopt de gemeente de grond en tegelijkertijd
verkoopt de ontwikkelaar (bouwpromotor, huisvestingsmaatschappij, cohousing project) de bakstenen.
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Er is geen voorfinanciering nodig geweest, dat is de stimulans die aangeboden wordt vanuit de
gemeente.
Er bestaat de formule van erfpacht voor 99 jaar, wat het volle genot van eigendom in houdt.
Dan moet de gemeente wel over gronden beschikken waarvoor slechts zeer beperkte inkomsten
terugkomen naar de gemeentekas. Men zou kunnen een systeem bedenken waarbij bvb geen premies
meer worden uitgekeerd maar deze gelden benut worden voor het aankoop van gronden door de
gemeente om deze in erfpacht te geven. Daardoor zou de grondprijs geneutraliseerd worden in de prijs
van een woning en zou de grond na afloop terugkomen naar de gemeenschap (grondbank, gemeente,
intercommunale, …). Dat gaat over 99 jaar, over 4 generaties dus, in dat tijdsbestek zal men over die
woning anders gaan denken dan vandaag. De ervaringen in sommige landen (UK o.a.) zijn niet negatief
op dat gebied. Als dit in grotere zones kan gebeuren kunnen we binnen een aantal jaren daar een nieuw
project lanceren. Louvain-La-Neuve war alle gronden in erfpacht worden gegeven, is in ons land een
bijzonder voorbeeld hiervan, dat wel is gestart in uitzonderlijke omstandigheden. >>

Over inplanting en vervoer :
<< Bij de inplanting is het belangrijk rekening te houden met de link naar openbaar vervoer, de
loopafstand naar stations, naar goed georganiseerde buslijnen. Als men bij de ruimtelijke planning,
zowel op provinciaal als op gemeentelijk vlak, zoekt naar versoepeling van voorwaarden om cohousing
en nieuwe woontrend te vergemakkelijken, dan moet je natuurlijk geen projecten in verlaten hoeken
gaan beginnen. Zulke elementen moeten in de gemeentelijke structuurplannen besproken kunnen
worden bij het zoeken naar locaties waar de bouw van dergelijke projecten kan gefaciliteerd worden.
Integratie in de omgeving, niet enkel op dit punt maar bvb ook maatschappelijk, is belangrijk en moet
een aandachtspunt zijn voor nieuwe projecten maar ook voor de gemeentelijke overheid. >>

Over ruimte gebruik :
<< Er is nog een ander element dat speelt. Een verkaveling van allemaal kleine kaveltjes vult de ruimte
helemaal, alles zit vol, er is geen open ruimte meer, ook visueel.
Bij cohousing of andere vormen van groepsbouw die op een nieuwe manier uitgedacht zijn, kan alles op
een veel kleiner deel van de ruimte worden ingeplant met behoud van veel meer open ruimte. Voor een
open landschap, om corridors van open ruimte te vrijwaren is weldoordachte groepsbouw zeer de moeite
waard. >>

Over energievoorziening :
<< Qua energievoorziening op wijkniveau zijn er nu in Vlaanderen studies aan de gang over kleinere
windmolens, dat komt er aan. Photo-Voltaïsche Cellen indien niet gesubsidieerd zijn niet rendabel,
warmtepompen zijn ook duurder. De gemeente kan ook daarover trekker zijn door bvb een studie mee te
helpen betalen die ruimer gaat dan één enkel project. >>

Algemeen :
<< Een gemeente kan vanuit een duidelijke visie stimulansen inbrengen. >>

294

Benoit Debuigne, Responsable du Pôle ressources Habitat groupé
Région wallonne au sein de l’asbl ‘Habitat & Participation’
OK, goedgekeurd door geïnterviewde
interview door Luk Jonckheere, Samenhuizen vzw, oktober 2009

Benoit Debuigne est le coordinateur du pôle de ressources ‘Habitat Groupé’ pour la Région Wallonne,
les activités sont reprises sous l’asbl ‘Habitat & Participation’. L’association est soutenue par la
Région wallonne’ et au niveau fédéral en tant que structure d’éducation permanente. Benoit est
géographe-urbaniste de formation. Il y a chez Habitat & Participation un géographe-urbaniste, une
économiste, un sociologue et une licenciée en communication.
Les activités du Pôle ressources comprennent la promotion de l’habitat groupé en général, le soutien de
projets réalisés et l’aide aux groupes constitués ou en constitution dans la structuration de leur projet,
en leur offrant des informations et de l’accompagnement.

On a quand même pas mal de groupes ou la recherche de terrains est un moment très difficile, en général
cela prend entre 2 et 3 ans.
Même si ca devrait être facilité, cela fait partie de la construction du collectif aussi. Ca devrait être plus
court, ça ne devrait prendre qu’une année de recherche seulement au lieu de ces 2 ou 3 ans, mais il est
intéressant que le groupe se constitue aussi à ce moment-là.
Autre difficulté par rapport à l’achat du terrain c’est entre le moment où il y a le compromis et l’achat,
légalement il y a 4 mois, pour que le groupe puisse finaliser les montages financiers c’est très court.
Chacun doit aller à sa banque (ou le groupe auprès d’une seule), chacun doit avoir l’accord, c’est une
façon de fonctionner. Et puis une autre façon, c’est qu’il y en a un qui achète pour tout le monde et puis
les autres payent derrière, et là la réactivité est plus forte. Le problème c’est la place de celui ou de cette
entité qui achète, qui risque fort d’être stigmatisé par le groupe ou par elle-même (la question de la
légitimité de celui qui prend les risques).
Un groupe qui veut créer un habitat groupé n’a pas la même réactivité que des promoteurs pour l’achat
d’un terrain. Une piste serait de créer un fonds au sein de la région (ou coopérative) qui permettrait à des
groupes d’investir très vite, et puis de rembourser à la région (ou la coopérative), pourquoi pas avancer
de l’argent pour des habitats groupés où il n’y a pas toujours cette liquidité au départ.
Une autre piste est de demander à certaines communes de prévoir des réserves foncières propres à ce
genre de projets.
On ne sait pas encore si légalement c’est possible parce qu’il y a peut-être une forme de concurrence
déloyale par rapport aux promoteurs, puisque là on réserve quelque chose à un groupe cible de privés
qui n’est défini que par des intentions. Là où ça pourrait fonctionner c’est que la commune se fasse
l’initiative et puis après revende. Il faut creuser techniquement ce qui est possible de faire pour être en
règle à tous les niveaux législatifs.
On voudrait bien mettre en place des critères de reconnaissance par rapport à l’habitat groupé, parce que
les autorités ne sont pas là pour donner des fonds à des choses qu’elles n’ont pas envie, et il faut
évidement faire attention aussi aux effets pervers (marchands de sommeil par exemple).
On ne conseille pas que chacun aille voir son banquier. Pour aller vite, on leur dit d’aller voir tous
ensemble un seul banquier (ou quelques banquiers). Les banques montrent alors une sensibilité plus
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grande, pas par rapport à ce type de projet, mais par rapport au volume d’argent. Ils proposent alors des
choses plus intéressantes. Voila une première chose.
Et en faisant cela, ce qui est intéressant, et on en a connu l’exemple, c’est que dans un groupe où il y
avait une assez grande hétérogénéité au niveau des moyens financiers, en allant voir une banque
ensemble, de manière informelle, une solidarité non-contractuelle s’est fait entre les demandeurs de
prêts. Les garanties financières des uns ont servi de garantie pour d’autres (qui en avait moins a priori),
sans l’avoir formalisé dans un texte. Donc là où des couples n’auraient peut-être pas obtenu ce prêt
ayant fait la démarche individuellement, ils l’ont obtenu grâce à la garantie informelle du collectif.
Pour ce groupe, cela correspondait aussi à leur philosophie du projet, de solidarité, de mixité sociale et
générationnelle. Il est intéressant de voire que cette solution mise en place de volume global a permis de
débloquer des situations individuelles sans entrainer des contraintes supplémentaires, et ils ont été
beaucoup plus vite aussi.
Certains disent « oui mais moi mon banquier ça fait 20 ans que j’y suis, il peut me faire un prix »,
d’accord, mais si on voit ça de manière macro au niveau de cet habitat groupé, cela n’aurait peut-être
pas fonctionné et tout le monde aurait perdu et personne n’aurait obtenu le terrain ou le bâtiment.
Dés qu’il y a un terrain tout se matérialise, tout se met en place, on va voir un notaire, et même si ce
n’est pas toujours facile, là c’est parti. L’achat d’un bien c’est l’entonnoir. On perd beaucoup de groupes
à ce moment-là.
La recherche d’un terrain à titre individuel n’est déjà pas facile. Et si on entend certains groupes avec
des attentes irréalistes, c’est sur qu’on ne trouve pas. Cela doit faire partie des compromis aussi à un
moment donné. L’habitat groupé ne va pas répondre à tout, il faut parfois remettre les gens sur terre.

Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses a une vraie sensibilité par rapport au développement
de projets d’habitat collectif. Un projet a été créé en partenariat avec eux et l’Agence Immobilière
Sociale d’Ottignies pour la création d’un habitat groupé pour sdf (sans domicile fixe).
Le Fonds du Logement a même fait un premier appel d’offres à ce genre de projets en appuyant la
démarche financièrement.

On a dans l’idée de collaborer avec les Agences Immobilières Sociales (AIS) directement, de faire un
travail avec des propriétaires pour mettre en place de l’habitat groupé de type locatif.
On a pensé soit de créer une nouvelle AIS nous-mêmes avec un projet social bien défini d’habitat
groupé de type locatif sur le territoire de la région wallonne pour des personnes qui ont peu de moyens.
Voila une des pistes, mais l’AIS c’est quand-même des structures bien définis avec des décrets très
lourds.
L’autre piste est de faire un travail systématique avec toutes le AIS, de former les gens pour qu’ils
puissent développer en interne ce genre d’activités.
La troisième solution serait de se faire reconnaitre comme Association de Promotion au Logement
(APL). Ces associations reçoivent entre 30 et 40.000 € par an pour développer des projets
expérimentaux, innovateurs ou de l’accompagnement pour des personnes en matière de logements
sociaux. Cette APL pourrait servir au développement de l’habitat groupé de type locatif.

On sent qu’il pourrait y avoir un mouvement plus global au niveau Belgique, mais de par le découpage
des subsides et des territoires d’action par région on est parfois un peu limité. Et c’est plus compliqué
d’être d’accompagner ce genre de démarches sur les différents territoires, vu les législations différentes.
Il y a des lois qui ont été mis en place il y a longtemps qui bloquent parfois l’habitat groupé, cela n’a pas
été voulu mais c’est malheureusement parfois le cas. Il ya une volonté politique tout doucement de
réadapter les choses. Notamment ici en région wallonne on a participé à la modification de la loi
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sur les critères de salubrité et de qualité, dans la mesure où au-delà d’un certain nombre de m² la maison
était défini comme étant insalubre, et on a proposer des modalités différentes avec la région wallonne
pour aller dans le sens d’un peu plus de souplesse pour que des co-locations de 5 personnes maximum
puissent se développer. Au-delà de 5 on pourrait encourager les marchands de sommeil, c’est toujours le
compromis.

On a participé au développement de la sensibilité des architectes par rapport aux habitats groupés en
donnant une formation sur l’habitat groupé au niveau de la Fédération des Architectes et auprès de
certains architectes qui sont entrain de monter des habitats groupés.
On a des associations ou des structures de type entrepreneur qui ont participés à des voyages qu’on a fait
aux Pays-Bas ou ici chez nous, qui par la suite se sont intéressés de développer des chantiers d’habitat
groupé.
Sur les aspects juridiques lors d’une conférence on a invité des notaires et des juristes, mais très peu de
notaires sont venus.
Je suis convaincu qu’il faudra créer une plateforme d’échange de professionnels. Ils ne se rencontrent
pas forcement très souvent. Habitat et Participation rencontre des architectes, des notaires , mais est-ce
que le notaire rencontre l’architecte, je pense pas.
Il faudrait qu’on arrive à les fédérer en région wallonne sous forme d’un « cluster » (comme le cluster
éco-construction qui existe en région wallonne), qui reprendrait des architectes, des notaires, des
juristes, peut-être sociologues, urbanistes, experts financiers et qu’on ait cette plateforme d’échange qui
permettrait de faire le lien plus facilement entre les différents corps de métier et les différents
professionnels.( Transversalité)
Si on veut que des structures montent des projets de A à Z on pourrait créer une coopérative avec les
différents experts.

La majorité politique actuelle voudra bien permettre le développement d’habitats groupés. Très
rapidement, début d’année, on voudrait créer un comité scientifique au niveau de la région wallonne
avec d’une part des politiques du cabinet, de l’administration, des juristes, notaires, qui sera un organe
d’interpellation scientifique vers la politique et qui va donner l’orientation même du pôle ressources
‘Habitat Groupé’.
Exemple : on a identifié un problème en matière d’habitat groupé sur l’obtention des permis dans telle
région sur tel contexte. La région fait partie de ce comité, on a un fonctionnaire délégué peut-être, il est
là, il entend, il pourra peut-être faire quelque chose plus facilement, plutôt que chaque fois se réunir
avec quelqu’un, c’est très compliqué.
Voila c’est ça un peu l’idée d’un Comité Scientifique, je pense qu’il est indispensable de le créer très,
très vite.

On a sensibilisé l’inspecteur général qui maintenant est détaché au cabinet du Ministre Nollet. Suite à
cela la fonctionnaire de la région travaille avec ‘Habitat et Participation’ pour des solutions dans cette
matière. Pour ce genre de choses, on retourne sur le terrain à chaque fois, on va retrouver les habitats
groupés. Par exemple, sur l’obtention de primes collectives en matière de chaudière biomasse. Nous
sommes allé rencontrer les projets qui ont des réseaux de chaleur et on leur demande : ce qui a bloqué
chez eux? Qu’est ce qui a bien fonctionné? Qu’est ce qui a posé problème pour l’obtention de la prime ?
Est ce que vous trouvez que c’était plus intéressant la somme des primes individuelles ou est-ce que la
prime collective était quand-même plus intéressante ? Qu’est ce qui a fonctionné de manière générale?
Suite à l’expertise du terrain, on va renvoyer ça à la fonctionnaire et on va imaginer des solutions avec
elle.
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On retourne toujours sur le terrain, ça nous paraît indispensable. Comme pour ‘Habitat Solidaire’ sur le
problème du statut cohabitant/isolé, on est d’abord reparti sur une étude de terrain en demandant ‘Dans
quels cas cela a-t-il posé problème d’avoir ce statut de cohabitant ? Pour quelles raisons on vous a
octroyé le statut de cohabitant au lieu de personne isolée? ‘
On a encore eu des coups de téléphone de gens pénalisés même sur les allocations familiales. Il
s’agissait de deux personnes isolées chacune avec des enfants qui étaient cohabitants mais ne formaient
pas un couple de fait, où l’agent de quartier a estimé qu’il s’agissait quand-même d’un couple formant
un ménage. Là, les conséquences financières étaient limitées, mais ce qui était plus grave c’est que sur
base de la déclaration de l’agent de quartier le monsieur passait aussi pour cohabitant au niveau du
chômage complémentaire et la perte de revenus était encore plus importante.
Il y a des conséquences au niveau du chômage, de la mutualité, des pensions pour personnes
handicapées et du revenu d’intégration (cpas). Le problème est plus important au niveau des chômeurs
et des personnes émergent du cpas. Par contre la personne handicapée, on n’a jamais eu de cas. En
général elle est mieux protégée (à ce niveau-là) en Wallonie, qu’on lui donne le statut d’isolé dans ce
genre de situations.
Sur les impétrants, donc tout ce qui est gaz, électricité, eau, égouttage, on se rend compte qu’il y a
quand-même souvent des problèmes. Là où en fait il y aurait une idée de rationaliser, de mettre en
commun des contraintes s’y oppose. Exemple : le terrain impose des contraintes au niveau de
l’égouttage. Vous êtes en zone d’égouttage individuelle alors qu’il y a un projet collectif, avec l’idée
d’avoir un lagunage ou un autre système d’épuration collectif, mais non, on vous impose le surcout d’un
raccordement linéaire individuel.
Pour tout ce qui est électricité, là je pense qu’il n’y a pas grand-chose à faire et Cela restera un
raccordement individuel classique ou compteurs individuels.
Pour les primes, en habitat groupé, l’idée est de centraliser tout ce qui est panneaux solaires ou centrales
à cogénération, toutes les lois ne sont pas en faveur de ce genre de choses, aussi bien le montant de la
prime que dans les modalités d’obtention.
Un autre problème peut être le surcout d’emplacements de parking surnuméraire. La commune impose
souvent 2,5 places de parking par logement. Il est important de rappeler qu’en habitat groupé ce sont en
général des gens qui ont moins de voitures que la moyenne, beaucoup moins.
Parfois aussi on impose de rajouter une voirie supplémentaire afin de pouvoir absorber pour un quartier
existant le surplus de voitures.
Je pense encore au voisinage. On a quand-même parfois des réactions vives selon les voisinages, qui ne
comprennent pas la démarche, (La peur et l’effet de masse, qu’il y a des ‘écolos’ qui arrivent, des
‘hippies’, peu importe les préjugés qu’ils se font par rapport à l’habitat groupé. Le ‘Bois Del Terre’
vraiment a du faire de gros efforts envers le voisinage pour se faire accepter, ils ont du les inviter,
expliquer, faire une vraie démarche pour faire connaître le projet. Et maintenant ça se passe très bien, ils
font des fêtes de quartier avec eux et vivent en bon voisinage. Il faut donc parfois faire comprendre que
l’habitat groupé n’est pas une source de nuisance extraordinaire mais au contraire une plus-value pour le
quartier avoisinant.
Et même l’éco-quartier du Pic au Vent (premier éco-quartier en Région wallonne, 36 maisons passives)
où au départ une maison commune était prévue pour favoriser les rencontres a du être retirer du projet.
En effet, le quartier n’a pas voulu de cette maison commune par crainte de nuisances, des concerts, des
fêtes, du bruit. Pour faire passer le projet ils ont du supprimer la maison commune. C’est un peu
dommage, car c’était le corps même du projet collectif. Cet espace aurait permis de développer une
vraie dynamique sociale et culturelle.
Le voisinage a un rôle important à jouer. Il ne faut donc pas négliger le côté communication avec le
voisinage.
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Jo Debyser, notaris
Correcties en goedkeuring door geïnterviewde nog te vragen

interview door Luk Jonckheere, Samenhuizen vzw, oktober 2009

Jo Debyser is notaris in Ardooie, hij is wellicht in België de notaris met de meeste praktijkarvaring op
het vlak van gemeenschappelijk wonen. Hij verleende adviezen, werkte statuten en diverse documenten
uit, regelde akten en contracten voor een hele reeks initiatieven en bestaande woongemeenschappen van
diverse type.

DE NOTARIS
Een notaris kan groepen begeleiden in de beginfase, bij opstart, aankopen, onderhandelingen en
formaliseren ervan in optie of compromis, interne structurering binnen de groep , convenant tussen de
deelnemers bij de beginfase, uitwerken ervan naar aankoopakte, basisakte, eventueel coöperatieve,
leningen, e.d.m.
Bij het kiezen van een notaris zijn volgende vereisten belangrijk : deskundigheid uiteraard, visie op
gemeenschappelijk wonen, met de materie vertrouwd zijn, openheid voor het collectieve aspect van de
zaak, buiten de betreden paden durven gaan, en tijd aandacht en inzet willen besteden.
Een notaris die zich voor gemeenschappelijk wonen wil inzetten moet op vele technische terreinen goed
thuis zijn, er zijn vaak raakpunten met zaakrechterlijke materie, vennootschappen, er zijn aspecten van
vereniging, van samenwerking, ook aspecten van eigendom.
Groepen die een notaris raadplegen bereiden hun dossier best al wat voor, door na te gaan wat zij
belangrijk vinden, hoe ze het willen vorm geven, maar dat houdt verband met wat deze mensen al van
voorkennis hebben of voorafgaande ervaringen.

MOEILIJKHEDEN EN KNELPUNTEN
Samenwerking tussen mensen is altijd een moeilijk punt, dat is zo voor de relatie tussen twee mensen en
zeker ook over de relatie tussen heel veel mensen. Het is van belang dat iedereen toch wat dezelfde visie
heeft over wat men wil en over de manier waarop men dat wil bereiken, dat de verwachtingen
voldoende gelijk gestemd zijn.
Het is van belang dat een project van collectieve aankoop of van gemeenschappelijk wonen goed geleid
wordt, dat er een kern is van mensen die er voor gaan, die een zeker leiderschap demonstreren en ook de
participatie bewaken. Als het misloopt is het vaak omwille van spanningen tussen de mensen onderling.
Het kan ook mislopen omdat het financieel niet goed zit, de totale financiële draagkracht moet
voldoende groot zijn. De deelnemers moeten ook financieel min of meer gelijkwaardig zijn zodat niet de
situatie ontstaat waar een paar deelnemers het meeste moeten dragen en anderen veel minder,
Soms is er te weinig tijd, zeker bij bvb openbare verkoop, om de middelen te mobiliseren.
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Als een project lukt is dat meestal omdat er wat goodwill is van de kant van de verkoper, zodat er
afspraken kunnen worden gemaakt die tijd en mogelijkheden bieden aan een groep om een aankoop te
verwezenlijken.
Om de snelheid en slagkracht van een startende groep te verhogen zou men modellen of scenario’s
kunnen uitwerken, maar uiteindelijk is elk geval anders, elke groep heeft zijn eigen accenten en zijn
eigen dynamiek en moet mogelijke modellen vertalen naar de eigen situatie en daar zelf aan werken,
keuzes in maken en consensus rond vinden.
Iedereen weet wat een huwelijk is maar tussen dat en het huwelijk gaan uitbouwen en beleven is nog een
verschil, men moet het ook doormaken.

INFORMATIE
Er zijn externe factoren die dat zouden kunnen vergemakkelijken.
Van belang is dat er meer en betere informatie beschikbaar is voor startende initiatieven.
Begeleiding van groepen in hun interne dynamiek is van groot belang, het is geen evidente zaak om
mensen die elkaar soms niet zo goed kennen samen een project te laten realiseren. Het gaat toch om een
vrij intens proces en de manier waarop men dit doormaakt kan zeer verschillend zijn. Om een positief
verloop te bekomen is er soms een externe begeleiding nodig. Dat kan helpen om de verwachtingen die
van persoon tot persoon verschillend zijn bij te schaven en op elkaar af te stemmen, ook om groepen bij
te staan in de manier van vergaderen, in het groepsdynamisch structureren, zonder dat dit een keurslijf
moet worden natuurlijk. Het gaat er niet om een vast draaiboek te moeten volgen. Er zijn verschillende
wegen mogelijk, om tot welslagen te komen.
Het zou zinvol zijn dat groepen niet alleen kunnen terugvallen op de informatie en steun van andere
groepen die hen zijn voorgegaan, maar ook een professioneel uitgebouwde begeleiding zouden kunnen
krijgen door mensen met een zekere ervaring in de materie.

INTERE AFSPRAKEN
Naar het juridisch en financieel haalbare, moeten een aantal zaken verankerd worden in interne
afspraken.
In elke fase dienen er afspraken te worden gemaakt. Nog voor men aankoopt in de beginfase wordt er al
best iets vastgelegd, het probleem is dat men dan nog geen vaste cijfers kan zetten, men kan wel zeggen
we gaan iets kopen aan een benaderd budget, maar of dat haalbaar is kan men pas weten nadat men de
zaken echt bestudeert en daar is niet steeds tijd voor.
Men raadpleegt best deskundige mensen op juridisch, financieel, architecturaal, groepsdynamisch vlak,
zodat men vrij snel een beeld heeft van wat kans op slagen maakt. Ook is het goed om een aankoop
juridisch af te dekken met bepaalde opschortende voorwaarden.

SOCIALE DIVERSITEIT / VOORFINANCIERING
Los van de financiële draagkracht van deelnemers, stellen we vast dat er nauwelijks of geen arbeiders in
woongemeenschappen zitten, het zijn bijna allemaal intellectuelen, mensen met een zekere opleiding.
Dat heeft voor een deel te maken met de vergadercultuur, mensen moeten bereid zijn tot veel overleg.
Puur financieel bekeken is het perfect mogelijk ook minder begoeden te betrekken, maar dat zal moeten
betaald worden door andere mensen. Het is mogelijk een aantal woningen of appartementen te voorzien
die verhuurd worden, maar iemand moet deze betalen. Dat kan gebeuren door andere bewoners die dat
aankunnen of door externen eventueel. Het kan een keuze zijn van de gehele groep dat men een
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bepaalde unit gaat reserveren voor verhuring en deze gezamenlijk betaalt, zoals men de
gemeenschappelijke ruimtes samen gaat financieren..
Het zijn vaak goede ideeën om minder vermogenden te betrekken, maar als het zover komt is dat
meestal het eerste wat sneuvelt omdat er te weinig geld voor is.
De draagkracht onderling is ook van belang. In principe kan men werken met iemand uit de groep die
het voorfinanciert, maar dat blijkt doorgaans niet te werken, ik denk dat het groepsaspect daarin een rol
speelt, de ongelijkheid van inbreng en van te nemen risico’s is een probleem en een zekere financiële
solidariteit is daarin vereist, het is best dat de groep dit samen kan dragen.
Voorfinanciering door een beperkte groep hoeft geen grote risico’s in te houden omdat bij mislukking
het goed nog kan verkocht worden volgens vooraf genomen afspraken. Een juridische constructie die
niet gedragen wordt, waar men niet achterstaat is geen oplossing, de juridische structuur moet volgen
wat voor de mensen zelf haalbaar is. Daar zijn beperkingen aan, maar creativiteit is wel mogelijk.

MEDE-EIGENDOM
Zo zijn er bvb. een paar beperkingen die voortkomen uit het keurslijf van de gedwongen medeeigendom dat dwingend is. In de wet staat wel dat men hiervan kan afwijken als de aard van het gebouw
dat toelaat, maar daar is nu inhoudelijk nog geen duidelijke rechtspraak over. Het is nog niet duidelijk
wat zou kunnen hard gemaakt worden als het voor de rechtbank komt.
We spreken hier bvb. over het stemrecht dat moet gebeuren volgens de quotiteiten, volgens de
duizendsten, dus de financiële inbreng, wat op zich niet slecht is, want de stem heeft vaak te maken
financiële zaken, het zou niet opgaan dat mensen met een kleine unit evenveel te zeggen hebben over
mensen met een grote unit die per slot van rekening meer moeten betalen. Op zich wordt in een
woongemeenschap vaak met consensus beslist, als het er op aankomt wordt er dan toch beslist met een
bepaalde meerderheid tegen een bepaalde minderheid. Voor sommige beslissingen zou het dan
interessant zijn als kan gekozen worden om te beslissen volgens 1 stem per unit of 1 stem per hoofd. Of
dat kan binnen de structuur van de Vereniging van Mede-Eigenaars, daarover is dus nu geen
rechtszekerheid.
Een ander punt is hoe men de verantwoordelijkheid collectief in eigen beheer kan houden, terwijl er in
de wet staat dat er 1 syndicus moet zijn.
Er is het raakpunt van enerzijds het verenigingsleven en anderzijds gezamenlijke rechten, men kan een
paar dingen opvangen maar als het er op aankomt of als er iets mis loopt, wordt teruggevallen op het
stemrecht volgens de quotiteiten.
Plafonneren van doorverkoopprijzen zou kunnen, maar in de praktijk wordt dit bijna nooit gedaan, de
meeste mensen wensen dit ook niet.

COOPERATIEVE
De coöperatieve vereniging is een aangewezen structuur voor woongemeenschappen als men er minder
belang aan hecht eigenaar te zijn van een bepaalde entiteit, maar meer het geheel als belangrijk
beschouwt.
Binnen de huidige structuur van de coöperatieve vereniging zijn er veel mogelijkheden om deze op maat
te maken van een groep, meer dan bij mede-eigendom. Men kan het stemrecht opstellen zoals men wil,
met de in- en uitstapregeling kan men heel veel richtingen uit. In- en uittreden van de leden is veel
eenvoudiger, minder formalistisch en met minder kosten, men kan mensen uitsluiten als dat nodig is,
men kan alles beter in de hand houden want het is geen centraal gestuurd project maar legt de nadruk op
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de collectieve samenwerking. De structuur is vrij soepel en biedt daar meer mogelijkheden dan bij
mede-eigendom.
Een knelpunt dat bij coöperatieve nog niet is opgelost, is hoe men de woning gaat ter beschikking
stellen van de deelnemers. Men kan verhuren met een huurcontract maar daar zijn een aantal andere
zaken aangekoppeld. In bepaalde gevallen is het echter niet aangewezen dat de mensen dezelfde rechten
hebben als de huurder van een woning, neem bvb. een deelnemer die zich beroept op zijn rechten als
huurder en wil blijven zonder te willen deelnemen aan de engagementen van het gemeenschappelijk
wonen, dat zou een probleem geven.
Er is ook de dwingende prijs van de woninghuurwet die een rol speelt.
Mensen zijn bij ons nog weinig vertrouwd met de figuur van een coöperatieve woonvereniging, ze
hebben nog te weinig zicht op het fiscale aspect, sommigen kunnen het idee men kan de idee wel
genegen zijn, maar naar uitwerking toe is dit model minder goed gekend en heeft men er nog te weinig
een concrete voorstelling van. Het kan kandidaat-bewoners afschrikken, in ons land is men veel meer
vertrouwd met het eigenaarschap
Een notaris kan problemen helpen oplossen of voorkomen in de eerste plaats door zo goed mogelijke
contracten op te stellen. De notaris kan aanvaard worden als een neutrale en onpartijdige persoon, die
naar het geheel kijkt en helpt bij het neerschrijven van juridische elementen. Deze elementen geven ook
een geruststelling en een zekerheid aan de deelnemers, kandidaat-deelnemers en externe partners, zij
dienen als backup in geval van onenigheid, van conflict, van uitstap of van mislukking van een project.
Het is belangrijk dat mensen vastleggen waar zij samen heen willen en waartoe zij zich engageren, hoe
zij kunnen in- en uitstappen, welke garanties er moeten zijn, zoals bvb. een solvabiliteitstest van
deelnemers, hoe de beslissingsprocedures zijn, welk budget er wordt nagestreefd, en zo meer. Goede
afspraken maken goede vrienden.

En tenslotte :
“Elke mislukking is ook een leerproces als men het positieve er uit mee neemt, zijn vaardigheden
vergroot en zijn eigen ideeën en verwachtingen bijschaaft voor de volgende stappen”

Gerd De Keyser, VMSW, afdeling wonen & welzijn.
Goedgekeurd ?
interview door Chris Troffaes, Samenhuizen vzw, november 2009

Gerd De Keyser maakte zelf ooit deel uit (jaren 70-80) van het informeel ontstaan van een
samenhuizen-project met enkele young professionals en koestert de herinnering..
Uittreksels van het interview :
Trieste trend: steeds meer worden huisvestingsmaatschappijen worden benaderd vanuit de zorg om
senioren, maar weinig projecten komen in aanmerking. De bestaande regelgeving is gewoon te strak.
(De Keyser Gerd, interview samenhuizen, 2009)
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Er is nood aan experimenteerruimte! Het Nederlandse model (SEV) zou als model kunnen dienen.
Projecten worden aangevraagd vanuit een specifieke invalshoek, krijgen dan extra subsidie en worden
vrijgesteld van hinderlijke regelgeving. Na een geslaagde evaluatie staat zo’n pilootproject dan soms
model voor de sector en wordt de regelgeving aangepast.
(nederlandse website: www.sev.nl)
In eigen land komt er toch ook stilaan belangstelling vanuit de overheid voor woon-zorgzones die een
kader zouden kunnen bieden voor samenhuis-projecten, die inderdaad aan een heleboel behoeften
tegemoet komen. In Wervik loopt zo’n modelproject, gestuurd vanuit het OCMW. De vraagzijde zou
echter ook de motor moeten kunnen zijn...
Er is een denktank wonen-welzijn, nu onder Freya Van den Bossche.
Op een zestal plaatsen lopen experimenten met huursubsidie, wat in ons land toch ook al jarenlang
wordt bepleit ...

Vera Dua, mandataris Groen!
Goedgekeurd ?
interview door Hilde Maelstaf, Samenhuizen vzw, november 2009

Alain Rosenoer, Président de la Société Wallonne de Logement,
Echevin d’urbanisme de Tubize
Correcties en goedkeuring door geïnterviewde nog te vragen

Uittreksels uit interview door Luk Jonckheere, Samenhuizen vzw, december 2009

HABITAT GROUPE
Les projets d’habitat groupé, comme ils se présentent actuellement sont à la recherche de réparer une
fonction sociale qui s’est fort dissipée dans la culture d’habitation d’aujourd’hui. Pour les personnes
âgées et les personnes fragiles, dans un habitat groupé le groupe reprend des fonctions qui à l’époque
étaient portées par les familles étendues et les quartiers qui fonctionnent bien.
Il faut développer des stratégies pour assurer la mixité des quartiers. Là les projets d’habitat groupé
pourraient jouer un rôle. Ils pourraient également être un moteur dans la responsabilisation et
l’intégration d’un quartier.
LOGEMENT SOCIAL
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Dans le secteur du logement social, l’époque la plus inspirée était celle des années ’20, des cités jardins.
Planificateurs et architectes y recherchaient viabilité de l’espace privé et de l’espace public pour une
meilleure qualité de vie, tout en concertant tous les partis concernés y inclus les habitants.
C’est ce même esprit qui est à la base des Habitats Groupés qui se créent à l’heure actuelle.
La réglementation pour l’attribution de logements sociaux a été développée pour contrer le clientélisme
qui régnait fort à une certaine époque. Ce fut une bonne chose, mais Il faut maintenant agir
judicieusement pour faire de sorte que ce remède ne crée pas d’autres inconvénients, que cela ne nous
mène pas vers la formation de ghettos.
Il existe de merveilleux projets, j’en ai visité un au Pays-Bas, ou la Société de Logement Sociale
(Woningbouwcorporatie) soutenait un projet de quartier avec une population diverse au niveau de l’âge
et de la classe sociale, et avec des fonctions mixtes, des logements de types différents, magasins gérés
par les habitants, etc. Cela donnait lieu à une vie de quartier très riche et une qualité de vie appréciée par
les habitants. Ce même type de projet serait tout à fait possible chez nous.
La SWL (Société Wallonne du Logement) est le principal opérateur institutionnel de la politique du
logement public en Région wallonne. Ses diverses activités visent à concrétiser le droit au logement
décent reconnu à chaque citoyen par la Constitution belge.
Organisme d’intérêt public, la SWL assure, pour compte du Gouvernement wallon, la tutelle, le conseil
et l’assistance des 68 Sociétés de Logement de Service Public (SLSP).
Elle coordonne le développement et la gestion locative d’un parc de 104.000 logements de service
public (principalement sociaux et moyens).
En matière de partenariats public/privé, la SWL a créé en son sein un pôle partenarial spécialement
chargé d’aider les SLSP (Sociétés de Logement de Service Public) dans le montage d’opérations avec
des partenaires privés.
La première mission des Sociétés de Logement Social est d’assurer le droit au logement décent pour des
personnes en précarité sociale. Ceci dit, un projet mixte, ou il y a diversité entre des personnes à faible
revenus et d’autres, est tout à fait possible et réalisable, à condition bien sur que les flux d’argent
correspondent aux normes et critères en vigueur.
La SWL (Société Wallonne du Logement) attache beaucoup d’importance à la mise en route de projets
innovateurs et réserve des fonds à ces fins là. Nous avons déjà réalisé des initiatives, entre autres dans le
domaine du développement durable. La SWL prévoit même l’obligation pour les sociétés de créer
dorénavant des nouveaux logements « durables », intégrés aux milieux de vie, permettant de répondre à
une demande sociale.
On veille à ce que les projets innovateurs ne s’arrêtent pas au stade du concours d’architecture, mais
qu’on les développe réellement.
Pour ce qui est de l’habitat groupé, il serait intéressant par exemple de réaliser quelques projets pilote
intégrés en collaboration entre une initiative d’Habitat Groupé et une Société de Logement Sociale, afin
d’ en tirer des leçons pour l’avenir et ajuster l’approche.
LA COMMUNE
La première responsabilité d’une commune en matière de logement et d’aménagement du territoire est
de développer une vision et une stratégie, puis développer ou soutenir les initiatives qui contribuent à la
mettre en œuvre. Tout cela doit s’inscrire dans les lignes tracées du plan de secteur de la région.
Pour ce faire la commune dispose des instruments suivants :
- SSC (schéma de structure communale) : vision, stratégie, zonage, déclaration d’intention
- RCU (Règlement communal d’urbanisme) : réglementation précise quant aux bâtiments et espaces
publiques dans les différentes zones
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- PCA (plan communal d’aménagement) : définit les aménagements pour des parties du territoire bien
précis
Les communes peuvent aussi introduire un Plan d’Ancrage ou ils proposent aux acteurs du logement
(société de logement social, intercommunale, …) des projets qu’ils jugent utiles au niveau local. Après
vérification par la SWL pour voir si le projet répond réellement à des besoins et s’il correspond e.a. à
des standards par rapport au développement durable, les efforts en matière de logements sociaux sont
adaptés à ce Plan.

Hugo Vanderstadt, architect en stedenbouwkundige
OK, goedgekeurd door geïnterviewde
interview door Luk Jonckheere, Samenhuizen vzw, november 2009

Enige tijd terug ontmoetten wij Hugo Vanderstadt reeds met de vzw Samenhuizen. Hij leverde toen een
tekst rond enkele knelpunten bij het ontwikkelingsproces voor gemeenschappelijk wonen, waarin hij
sporen voorstelt ter oplossing. Vandaag licht hij deze voorstellen toe en reageert ruimer op het
onderwerp.

A. ‘Samenhuizen : analyse en voostellen’ (door Hugo Vanderstadt)
We hebben grond nodig zonder bouwvoorschriften, zonder vooraf bepaalde bouwlijnen of
verkavelingen. Dit is alleen te vinden in nog onaangeroerde bouwzones en zones voor sociale
woningbouw. De gronden zijn niet beschikbaar. 65 % is in handen van de overheid; OCMW’s,
gemeenten, bouwmaatschappijen, enz…, alles samen 300.000 onbebouwde percelen. Een 2e probleem is
de prijs van de bouwgrond in Vlaanderen: gemiddeld 110.000 euro per stuk
(gem. prijs in euro/m² : Vlaanderen 141, Wallonië 41, Brussel 344).

EERSTE KNELPUNT: EEN BOUWGROND VINDEN
De bestaande woonuitbreidingsgebieden (sociale woningbouw) : 5.000 ha = 85.000 percelen aan 15
woningen per ha. Bouwmaatschappijen beschikken nu reeds over 1459 ha van deze
woonuitbreidingsgebieden, maar ze hebben te weinig financiële mogelijkheden om deze gronden aan te
spreken . De gemeenten mogen deze gronden niet aanspreken zonder structuurplanning en die planning
loopt achter op schema.
Inbreiding: een zaak voor de gemeenten
Het verwerven van ’binnengebieden” is nog te weinig gebeurd door de gemeenten die veel te passief
zijn in deze materie. Vooral de onteigeningen schrikken hen af. Eén grote eigenaar is zelden de vinden,
meestal zijn het verschillende eigenaars die over een bouwgrond beschikken in een binnengebied en als
er één niet wil verkopen blijft de grond onaangeroerd. Op deze wijze kan inbreiding niet van de grond
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komen. Inbreiding is nochtans de enige goede ruimtelijke oplossing op lange termijn voor de
“gezinsverdunning” en de veroudering..
DE OPLOSSING OP KORTE TERMIJN:
Woonuitbreidingsgebieden: een oplossing op korte termijn voor cohousing.
De gebieden zijn nu alleen en exclusief ter beschikking van sociale bouwmaatschappijen. We kunnen
eisen om een deel van deze gebieden te reserveren voor groepswoningbouw door een sociaal gerichte
VZW (dus geen privé promotoren)
Voorwaarden :
Ziehier een suggestie voor de voorwaarden die we kunnen stellen om deze gronden aan te snijden:
− Bouwvoorschriften: open te laten aan de voorwaarden van de gemeente en het bouwprogramma
− Minimum netto woondichtheid: 15 woningen per ha, 2 ha geeft 30 woningen en een extra ha voor
groenvoorziening geeft 10 woningen per ha als een minimum bruto woondichtheid.
− Lage energiegebouwen ; oriëntatie naar de zon
− Inspraak van de omgevende bewoners
− De openbare ruimte is van de woongemeenschap
Mogelijke Juridische structuur :
Hoofdprincipe:
een VZW koopt of verwerft de bouwgrond, deze grond blijft in het beheer van de woongemeenschap
incl. het openbaar domein.
Hoe bouwpromotoren omzeilen?
Er zou het gevaar kunnen bestaan dat bouwpromotoren bouwgrond verwerven met een nep-VZW en op
plan hun versie verkopen van zogenaamde cohousing. Dit kan vermeden worden door het volgende :
− VZW-structuur opzetten met de kandidaat-bouwers (die effectief ook financieel participeren)
− Grondverwerving door deze VZW door aankoop, of ideaal door erfpacht voor 99 jaar
De VZW die de grond verwerft voldoet aan de volgende voorwaarden:
− De financiële middelen van het startkapitaal komt van ten minste 5 kandidaten.
− Deze 5 kandidaten hebben nog geen eigen huis en geen bouwgrond in eigendom (Indien ze reeds en
huis hebben dienen ze deze te verkopen om te kunnen participeren in deze cohousing.

TWEEDE KNELPUNT: DE KOSTPRIJS
Is samenhuizen goedkoper?
Ja, omdat de bouwgrond veel goedkoper is bij gezamenlijke aankoop, dit voordeel laat toe
gemeenschappelijke gebouwen te voorzien en dan is het nog goedkoper. Men kan de grote winstmarges
van een promotor omzeilen.
Referentiekader: gemiddelde woning in Vlaanderen
Bouwgrond: 110.000 euro (= 1/3 van totale kost)
Bouw: 200.000 euro
Totaal: 300.000 euro
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Voorbeeld van Cohousing ‘La Grande Cense’, Clabecq, incl BTW:
Voor 22 woonsten is de kost per woonst :
- Gemeenschappelijke delen: bouwgrond + gebouwen: 65.000 euro
- Gemiddelde prijs woningen: 210.000 euro
- Totaal: 275.000 euro
Nochtans: de pre-investering is problematisch: een groep van bvb 5 mensen dient een startkapitaal van
500.000 à 1 miljoen euro vinden om de bouwgrond te kunnen aanschaffen
DE OPLOSSING:
De bouwgrond verwerven via erfpacht voor 99 jaar. De gemeente zal dit echter niet zo maar doen
zonder duidelijke richtlijnen en “incentives” van de overheid. Daarom is een ”impulsfonds”
aangewezen dat de aankoop (=onteigening) van gronden voor woongemeenschappen (100 % subsidies).
Belangrijk voor een dergelijk impulsfonds is het starten van proefprojecten met kleine budgetten. Bvb.
in elk provincie één proefproject. In Vlaams Brabant zijn er eigenlijk meer mogelijkheden omdat de
Vlaamse Regering de Vlaamse Rand wil versterken na de mislukking van de splitsing Halle Vilvoorde.

STRATEGIE
Veel vragen om weinig te krijgen.
Als we financiële ondersteuning vragen “krijgen” we misschien wel een grond tegen een redelijke prijs.
De woongemeenschap is een oplossing voor vele sociale en economische, ecologische problemen,
dit zal politiekers aanspreken :
− Versterking van de sociale cohesie
− Een sociaal vangnet voor bejaarden (serviceflats) en kinderen (kinderoppas en speelruimte)
− De bouwgrond wordt opnieuw betaalbaar
− De ruimte wordt efficiënter benut dank zij een grotere woondichtheid
− Meer woondifferentiatie en goede sociale mix.: met bejaarden, kinderen,…
− …………..
ACTIES
Eerst persartikels met voorstelling van de doelstellingen , de hinderpalen en oplossingen om dit te
bereiken. Belangrijk: de TV en een goede en duidelijke presentatie
Dan bezoek aan kabinetten zoals
− Huisvesting : Minister Freya Vandenbossche
− Ruimtelijke ordening: Minister Philippe Muyters
− Leefmilieu: Minister Joke Schauvliege
Eventuele gratis stand op batibouw
Dan een artikel in ‘De Gemeente” van de VVSG.
Dan contacten met de provinciebesturen.

B. Interview op 26-11-2009
TOELICHTING BIJ TEKST ‘Samenhuizen : analyse en voorstellen’
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Belangrijk om toe te lichten : er zijn 2 soorten bouwgronden waar een privé persoon gronden kan kopen
, namelijk in woongebied (rood op gewestplan) en in woongebied met agrarisch karakter (roodwit
gestreept).
Deze laatste zijn heel veel in Vlaanderen verspreid en het probleem is dat men daar nu enkel villa’s mag
zetten, dus geen cohousing. Staat er een vierkantshoeve in dergelijk gebied dan kan die
ofwel als hoeve functioneren, ofwel moet ze worden afgebroken en vervangen door een verkaveling.
Dat zegt de wet.
De wet is er in principe om het patrimonium en het landelijk karakter te beschermen, maar heeft in dit
specifieke geval als resultaat dat het erdoor wordt vernietigd. Dit kan wel worden bijgestuurd door een
ministerieel rondschrijven. Daarover straks meer.
woonuitbreidingsgebieden
Gemeentes en sociale woningbouwmaatschappijen kunnen beschikken over grote stukken grond, de
woonuitbreidingsgebieden. Deze zijn voorbestemd voor sociale doeleinden. Deze
woonuitbreidingsgebieden kunnen dus worden onteigend (of zijn soms gemeentelijk bezit) en
toegewezen worden aan iedereen die sociale doeleinden heeft zoals sociale bouwmaatschappijen of
gemeentebesturen (ocmw, intercommunale, …). Cohousing past niet in de privé landelijke
verkavelingen, het past ook niet in de privé appartementsbouw, ook niet in de traditionele sociale
bouwprojecten. Cohousing is noch het één, noch het ander, daardoor vallen deze initiatieven tussen de
mazen van het net. En dat is de boodschap.
Als een gemeente een stuk voorbehoudt aan bijzondere projecten zoals cohousing (en dat kan) dan moet
er goed omschreven worden wat daar mag gebeuren en wat niet. Cohousing fungeert dan als een sociale
bouwmaatschappij, zij horen thuis in deze sociale zones, bieden zelfs een hogere kwaliteit dan de
meeste sociale woningbouwmaatschappijen en dat kan aangetoond worden. Cohousing projecten
zorgen niet alleen voor goedkope woningen maar doen nog veel meer, zij bieden een meerwaarde op het
vlak van ecologische aspecten, op het vlak van sociale integratie, enz .
Via het ter beschikking stellen van deze sociale bouwgronden in de ruimtelijke planning zal cohousing
in ons land van de grond komen. Het grote probleem is echter de tijd, want dergelijke gronden aanboren
vraagt al gauw 3 jaar vooraleer ze kunnen worden benut, en mensen die een project willen creëren
willen ook vooruit gaan. .
Gemeentebesturen gaan die gronden niet zomaar afstaan ten behoeve van een privé persoon, zij
vertegenwoordigen een enorm kapitaal, en ook macht ten dienste van de gemeenschap.
Het vraagt tegenwoordig moeite om deze gronden aan te snijden, gemeentes moeten een
woonbehoeftestudie uitvoeren, er moet bewezen worden dat er behoefte is aan bouwgrond in die streek,
dat er bevolkingsgroei is, Er moet ook een minimum woondichtheid zijn.
Er is een nieuw element en dat is de ‘gezinsverdunning’, dat wil zeggen dat we nu met 1 à 3 mensen in
een zelfde ruimte wonen waar vroegere gezinnen uit een tiental mensen konden bestaan. Dit creëert ook
een woonbehoefte niettegenstaande de bevolkingsgroei stagneert.
de stadsvlucht
In alle grote steden en vooral in Brussel ontvlucht men de stad en men gaat in de omringende
gemeenten wonen. Het lokale culturele en sociale weefsel komt onder druk te staan, er volgt sociale
desintegratie met vervreemding, vereenzaming en getto-vorming tot gevolg. Zo verworden de dorpen tot
louter slaapsteden rond de grote steden.
Rond Brussel is dit zeer duidelijk te merken omdat de inwijkelingen een andere taal spreken. Met een
goed sociaal weefsel en structuren van verenigingsleven zouden de nieuwe inwijkelingen zich ook beter
integreren. Dit kan versterkt worden door o.a. cohousing projecten te creëren. Ik denk dat dit
maatschappelijk relevant is als antwoord op het kapot gaan van het sociale weefsel dat we aan het
verliezen zijn.
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Bovendien is dit vandaag in de Rand rond Brussel ook een politiek gegeven, daar zijn enorme
mogelijkheden om als Vlaming iets te doen. De Vlaamse aanwezigheid in de Rand kan vergroot worden
door via cohousing de eigenheid van de samenleving daar te versterken.
bouwgrond verwerven
Erfpacht is een ideale formule, dan kost de grond heel weinig aan het cohousing project maar voor de
gemeente is het een actie met een maatschappelijk doel die geen investering van hun kant vergt, zelfs
niet het bouwrijp maken en de aanleg van wegen en riolen, die worden ook door de cohousing gedragen.
Het is een win-win situatie.
Op lange termijn structureel kan dus een deel van deze sociale woonuitbreidingsgebieden voorzien
worden voor cohousing (als bouw- en woontype). Dat moet dan ook in de gemeentelijke
structuurplannen komen, maar deze plannen worden vandaag gemaakt, zij kennen cohousing niet, daar
wordt geen rekening mee gehouden, het staat er dus niet in.

KORTE TERMIJN VOORSTEL
Op korte termijn zijn er mensen die projecten willen opzetten en vast zitten. Dat vind ik erg. Mensen
hebben een hoeve gekocht in woongebied met landelijk karakter en denken “van die stal kan ik wel een
woning maken”. Maar nee, de kippen en de koeien zijn weg maar het moet een stal blijven. Ze mogen
die ook afbreken en er een villa op zetten, dat is de wet die dient om dat landelijk te houden. Dat is op
zich een goede filosofie maar in de praktijk wil dat zeggen dat al die schone vierkantshoeves worden
afgebroken en veranderd in villa verkavelingen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Het is echter genoeg dat de minister 1 brief schrijft, een zo genaamd ministerieel rondschrijven waarin
hij zegt dat vierkantshoeves een uitzondering vormen op de regel, dat daar wel woningen kunnen
voorzien worden voor cohousing onder welbepaalde randvoorwaarden. (zie tekst 2006)
De uitzondering zou dan betrekking moeten hebben op twee beperkende factoren.
Bouwen en wonen in tweede orde is de eerste, het maken van meergezinswoningen is de tweede.
Wonen in tweede orde slaat bij zulke hoeves op de gebouwen die niet aan de straat liggen maar aan de
andere kant van de binnenkoer. Men mag niet een woning bij zetten in zijn achtertuin.
Vanaf drie woningen met gemeenschappelijke delen spreekt men van een meergezinswoning, van
appartementsbouw, in landelijk woongebied mag dat niet. Ook een gemeenschappelijke binnenkoer is al
verboden. Dat is niet waar, dat is eigenlijk geen appartementsgebouw, maar zo is de wet. Maar
cohousing is geen appartementsbouw, het is ook geen villa verkaveling, het valt overal tussenin. Het
concept is niet gekend bij de administratie, dus het bestaat niet. Je mag in die zone verkavelen, dan heb
je cohousing met aparte privé kavels, dan moet ieder zijn eigen oprit hebben, en mag men geen
gemeenschappelijke delen maken. Dat is niet haalbaar voor cohousing en dat komt neer op het afbreken
van de hoeve.
En dat terwijl vierkantshoeves ideaal zijn voor cohousing. Daar is al een binnenkoer, het is voor
cohousing gemaakt. Het gemeenschappelijke is van de bewoners en dient voor hen.
We moeten gewoon naar de minister van ruimtelijke ordening stappen voor een rondschrijven dat
bewoning van hoeves in landelijk woongebied mogelijk maakt voor cohousing.
Dank zij de groeiende bekendheid van gemeenschappelijk wonen is daar nu meer draagvlak voor.
Bekendheid is belangrijk, er kan een afgewerkt project worden getoond, via de media kan dat bekend
gemaakt worden.
Deze uitzondering kan gelden voor hoeves in woongebieden met landelijk karakter.
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Voor landelijk woongebied moeten er meer voorwaarden worden gesteld. Er moet respect zijn voor het
landelijk karakter, men moet er voor zorgen dat er geen blokken komen, dat het gabarit wordt bewaard,
dat het volume niet meer vergroot wordt dan met zeg maar 30%, er moeten daar qua ruimtelijke
ordening zekere beperkingen bestaan. Daar mag geen gedrocht van worden gemaakt , het moet in
landelijk gebied passen.
Het is de bedoeling dat die sites behouden blijven, dat het patrimonium gered wordt door er een functie
aan te geven, dank zij de cohousing invulling.
Voor hoeves in landbouwgebied is het een stuk moeilijker, daar zou dit enkel te verantwoorden als het
een cohousing betreft met agrarische roots, die een functionele binding heeft met de grond. In het
buitenland zijn er voorbeelden van gemeenschappen waar voedsel wordt geteeld, zoals ecovillages met
landbouwfunctie. Het streven naar autonoom functioneren op het vlak van voedselproductie is ook
verantwoord, daar zit ook een toekomstgericht ecologische doelstelling in.
Dat kan ver gaan. Er zijn projecten bekend in bosrijk gebied (bvb in Finland) waar een ecodorp volledig
energetisch zelfvoorzienend is door een perceel bos te benutten als hernieuwbare brandstof door middel
van pelletkachels.
In natuurgebied kan bewoning uiteraard helemaal niet.
Op korte termijn kunnen we op die manier een ‘depannage’ doen, een aantal projecten kunnen zeer snel
gerealiseerd worden, volgend jaar kan dit rond zijn.

LANGE TERMIJN VOORSTEL
En dan moet men werk maken van lange termijn filosofie, dat het principe echt ingebed wordt in het
ruimtelijke ordeningspatroon van de gemeentebesturen, en dat kan. Maar dan moet het goed afgelijnd
zijn, wat is cohousing, wie zijn die mensen, wat is hun statuut, dat zijn geen verkavelaars, geen
bouwpromotoren.
De bouwpromotoren gaan daar op springen natuurlijk, die willen aan grond geraken via cohousing. En
dit moet voorkomen worden door een duidelijk statuut, dat moet een vzw zijn waarin de bewoners
participeren, die kan aantonen samengesteld te zijn uit minstens 5 leden die zelf willen bouwen en
wonen op de voorziene plek. Deze vzw treedt op in de startfase om bij de gemeente grond te verwerven,
bvb in erfpacht.
Voor het bouwen komt een andere structuur aan bod, terwijl de vzw blijft bestaan als een
overkoepelende sociale organisatie, een vereniging die samen actie onderneemt
Zo krijgt ge randvoorwaarden die geloofwaardig zijn, het is geen bouwpromotor, het is werkelijk een
initiatief van een groep cohousers.
Door een erfpacht formule valt een belangrijk deel van de kostprijs weg. De bouwgrond
vertegenwoordigt ongeveer 1/3 van de totale kostprijs van een woonst. Daartegenover komen andere
kosten, ge moet voor de toegankelijkheid zorgen, een weg en een parking aanleggen, deze
infrastructuurwerken worden gemeenschappelijk door de bewoners gedragen.
Er zijn voorbeelden van gemeentes en sociale bouwmaatschappijen die deze formule toegepast hebben
voor andere soorten projecten. Maar veel gemeentes hebben geld nodig.
impulsfonds
Subsidies zijn niet de beste weg om een financiële ondersteuning te bieden, zij geven te veel
rompslomp.
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Een impulsfonds zou vanuit de Vlaamse overheid moeten gecreëerd worden om cohousing te
stimuleren, dat zou een enveloppe kunnen geven waarmee gemeentes dergelijk projecten kunnen
steunen. Het geeft de gemeente de mogelijkheid om de gronden in uitbreidingsgebieden aan te kopen.
Dergelijke fondsen bestaan in Nederland en Denemarken. Nadat elk project door een bevoegde
commissie gekeurd is op conformiteit, wordt de volledige benodigde aankoopsom onmiddellijk
toegekend aan de gemeente om pilootprojecten te kunnen realiseren. Het kader voor erkenning van
pilootprojecten moet verder uitgewerkt worden.
Het is nodig om op korte termijn projecten met voorbeeldfunctie te realiseren, een impulsfonds als
actiemiddel van de overheid werkt erg snel.
[Nakijken welke wetteksten een rol spelen, bvb via Vlaamse Overheid, VVSG of zelfs via een gemeente (loket ruimtelijke ordening). ]

Om bakens te verzetten heb ik ervaren dat de pers en de media heel belangrijk zijn. Politiekers zijn daar
gevoelig voor, zij volgen aandachtig wat er in de media verschijnt. Cohousing moet in de publiciteit
komen.

PASSIEFHUIS
Laagenergiewoningen of passiefhuizen.
Of groeiwoning waarbij laagenergiehuis later kan doorgroeien naar passiefhuis door extra isolatie.

SOCIALE WONINGBOUW
De normen van sociale woningbouw zijn soms asociaal klein en modulair ontworpen. En dit geeft
aanleiding tot getto vorming van een bepaalde inkomensklasse. Daarom is het goed dat er in een
cohousing project verschillende volumes en types van woningen zijn. Er is sociale diversiteit en ook
kunnen mensen in functie van hun gezinssamenstelling en levensfase intern verhuizen. De diversiteit in
volume en kwaliteit gaan samen.

ARCHITECT
Ik ben tegen het systeem van architectuurwedstrijden. Een ontwerp wordt dan meestal beoordeeld op het
vlak van de uiterlijke verschijning en niet vanuit de bewoning van dat gebouw. Men moet niet
vertrekken van gebouwen maar van mensen, het gebouw moet groeien vanuit de droom van de mensen,
dan zijn we goed bezig.
Men kan beter architecten selecteren op het vlak van contact, begrijpen die dat wel ; een architect moet
cohouser zijn in zijn hart, hij moet kunnen mee denken met de mensen. Men kan beter selecteren op
basis van contact en engagement en dan kiezen. Het ontwerp moet gemaakt worden in samenspraak met
de mensen. Er zijn nu veel vormgevers-architecten , een voorontwerp kan wel goed gepresenteerd zijn
maar is uiteindelijk misschien niet echt wat de bewoners nodig hebben.
Bij grote bureaus ligt dat minder goed, daar moet het allemaal efficiënt gaan en renderen, men kan beter
bij individuele architecten of kleine bureaus gaan die gemotiveerd en enthousiast zijn voor cohousing.
Die zijn er. De screening moet gebeuren via persoonlijke gesprekken en daar moet tijd worden
ingestoken.
Een architect die cohousing wil helpen realiseren moet zelf cohouser zijn in hart en nieren. Hij moet
begrijpen waarom mensen zo willen wonen. Hij zou het moeten ervaren. Sommige architecten gaan in
een gevangenis zitten als zij er één willen ontwerpen. De architect moet weten waar hij mee bezig is.
Het gaat niet over vormen maken en de mensen daar in stoppen. Het gaat wel om samenlevingsopbouw,
mede door hem gedragen, waarbij het gebouw het gevolg is van de sociale netwerken die gecreëerd
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worden. Het gebouw is een omhulling van de inhoud en niet andersom, dat functioneert niet. Al vanaf
het ontwerpproces kan de architect fungeren als cement bij de groepsvorming en de
samenlevingsopbouw. Hij moet een bindende schakel zijn en niet een verdelend element.
Ook het ontwerp zelf kan gemeenschappelijkheid bevorderen of verhinderen.
Hij moet goed kunnen luisteren en goed begrijpen en aanvoelen waarover het gaat. Dat is de basis. Zijn
plooibaarheid naar het gebouw dat er eventueel al staat, naar de mensen, rekening houden met het
budget en dat allemaal bijeen brengen. Dat is een vaardigheid die niet zo evident is.
Mensen moeten zich op hun gemak voelen bij hun architect, daarom is een mogelijkheid bij grote
projecten dat elke vleugel (of cluster) door een andere architect wordt ontworpen.
Een architect moet ook zijn ego opzij schuiven en de bewoners aan bod laten komen. Dat is soms
moeilijk want architecten zijn vaak opgeleid als kunstenaars op een podium.

Pieter Van Hoof, gerontoloog, directeur van ‘De kleine
kasteeltjes’, vernieuwende opvang voor senioren te Brecht
Goedgekeurd ?
interview door Hilde Maelstaf, Samenhuizen vzw, november 2009

Peter Vermeulen, architect en bewoner van de Haringrokerij in
Antwerpen
Goedgekeurd ?
interview door Chris Troffaes, Samenhuizen vzw, oktober 2009

Twintig jaar samen wonen: dat smaakt naar nog!
Mijn eerste kennismaking met iets als ‘cohousing’ moet in 1986 geweest zijn tijdens de eerste
rondleiding voor de Antwerpse pers in de Haringrokerij. Vandaag, een mistige herfstdag in oktober
2009, biedt de binnenplaats van diezelfde en tegelijk heel andere haringrokerij een schilderachtige
aanblik. Tinten geel, oker, rood en bruin steken elkaar in de binnentuin de loef af en in de potten en
bakken rond de woonplek van Peter Vermeulen houden de zomerbloeiers nog heel even dapper stand.
Wie hier binnenwandelt is meteen onder de indruk van de rust en charme die het cohousingproject
uitstraalt: een oase in het midden van de Scheldestad.
Als architect bij ‘Stramien’ maakt Peter Vermeulen, samen met zijn collega’s , deel uit van een eerder
uitzonderlijke ontwerpploeg in het Vlaamse stedenbouwkundige landschap. Een buitenbeentje toch ook,
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want wie kan zich in dit land nu ‘gespecialiseerd’ en tegelijk ‘ervaringsdeskundig’ noemen als het om
gemeenschapswonen gaat? Als architect tekende Peter Vermeulen mee voor verschillende projecten, al
legt hij zich inmiddels meer toe op de stedenbouwkundige aspecten. Er was de Haringrokerij zelf,
natuurlijk, maar ook “De Drie Torekens” in Antwerpen- Deurne, en het project gemeenschapswonen te
Vinderhoute, dat in de loop van 2010 naar de eerste steenlegging zal evolueren. En niemand hoeft hem
van de meerwaarde van dit soort projecten te overtuigen.
Peter Vermeulen: “We zijn hier met onze bewonersgroep, zes woon-eenheden sterk, inmiddels op zoek
om een nieuw project te realiseren. We worden allemaal wat ouder, onze woonplekken stromen leeg nu
de kinderen het huis verlaten. In mijn eigen gezin, dat hier met vier kleine kinderen begon, is alleen
Jonas nog thuis. De behoeften zijn veranderd, we willen ons samen voorbereiden op het fenomeen
‘ouder worden’ in een nieuw project, maar ik stel vast dat het nog veel moeilijker is geworden om een
nieuwe stek te vinden”.
Patrimonium is op!
“Het grootste knelpunt? Het patrimonium is op! Toen we halverwege de jaren ’80 ons oog op de
Haringrokerij lieten vallen, was dat met het geruststellende gegeven dat er ook nog tien alternatieven
waren. Dat ligt vandaag heel anders: mijn zoon is ook op zoek en was onlangs in onderhandeling met de
stedelijke administratie, maar dat is spaak gelopen, de regelgeving bleek wat te rigide Een gemiste
kans, want de stad zou er eigenlijk bij gebaat zijn als mensen zichzelf aan een kwalitatieve woonst
kunnen helpen via dit soort projecten”.
“Een goeie suggestie die ik heb onthouden uit de studiedag ‘Wonen in Meervoud’ (*) zou zijn om
binnen de bestaande autonome gemeentebedrijven die het stedelijk patrimonium moeten valoriseren
(zoals AG VESPA in Antwerpen), ook een entiteit te belasten met de opdracht om dit soort projecten te
ondersteunen en eventueel zelfs te prefinancieren of er op z’n minst in de aanloopfase in te participeren.
Nu zijn het vooral projectontwikkelaars die het bestaande patrimonium opkopen en later in klinkende
munt omzetten. Want een oud schoolgebouw, fabriekje of drukkerij valt allicht gemakkelijk tot een paar
dure loften om te toveren. Daar is uiteraard ook niks mis mee, maar dat is nu net de gemiste kans: de
doelstelling van een projectontwikkelaar is nu eenmaal om winst te maken, terwijl bestaande
initiatiefgroepen rond concrete projecten de grootst mogelijke moeilijkheden ondervinden om hun
project in die opstartfase gefinancierd te krijgen, terwijl hun doelstelling toch een niet geringe
maatschappelijke meerwaarde inhoudt. Die maatschappelijke meerwaarde zijn steden en gemeenten ook
wel genegen, maar de reflex om ondersteuning te bieden ontbreekt nog. Op dit ogenblik zijn het alleen
de ‘die-hards’ en grote durvers die hun project tot een goed einde kunnen brengen. Voor een doorsneemens die wel belangstelling, maar ook nog koudwatervrees heeft van gemeenschapswonen, is de
drempel gewoon te hoog. Het blijft dus wachten op de eerste stad of gemeente die de kloof gaat dichten,
al was het maar met een pilootproject... Er is niet eens zo veel voor nodig om dan een kettingreactie
teweeg te brengen! Dat merken we hier nu wel aan de reacties van de vele bezoekers: nu de charme van
het samen-en-toch-apart wonen in de Haringrokerij zichtbaar en voelbaar aanwezig is, zou iedereen hier
wel willen wonen. Niet iedereen kan zich dat in de planningsfase ook al zo goed voorstellen, en de
meeste projecten struikelen net omdat er in die eerste, cruciale fase, gewoon nog niet zoveel kandidaten
zijn, of het juiste pand niet gevonden wordt”.
Meerwaarden
Stond Peter Vermeulen als architect mee aan de wieg van het eerste cohousingproject in Antwerpen,
inmiddels is hij met zijn gezin toch ook al sinds de jaren ’90 een gelukkige bewoner en participant aan
datzelfde project. Nu het woord ‘meerwaarde’ toch al een paar keer is gevallen: zijn woning is open,
ruim en luchtig, een knusse en praktische open keukenhoek die een beetje in de diepte is gelegen, open
passages naar hoger gelegen, open ruimtes die tegelijk heel wat privacy bieden. De architectuur van
twintig jaar geleden heeft nog niks van zijn frisheid verloren.
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Als zijn echtgenote Peter ‘een goede verstandhouding’ hoort zeggen wanneer ik vraag om die
‘meerwaarden’ eens op een rij te zetten, klinkt plots haar onzichtbare stem uit de hoogte – en letterlijk
hoor: “Een groot vertrouwen ook”!
Dat deze woongroep inmiddels ook samen de schouders onder een nieuw project wil gaan zetten getuigt
daar uiteraard ook van. Er is de voorbije ‘decennia’ ook géén of nauwelijks verloop van bewoners
geweest in de haringrokerij,het oorspronkelijke groepje bewoners is ongewijzigd gebleven. Een
succesformule waar we het geheim wel van willen doorgronden!
“We hebben altijd eenvoudige, maar duidelijke en vooral praktische afspraken gemaakt en ons daar ook
telkens aan gehouden. De prijs van een vierkante meter is de prijs van élke vierkante meter. Ongeacht of
er subsidies waren, de al dan niet belabberde staat van die vierkante meter: prijs basisafwerking per
meter. Wil je je keuken of badkamer iets luxueuzer, dan valt dat binnen je persoonlijke, extra budget”.
Het mag nog hechter...
Vandaag bevinden we ons al een beetje in een luxe positie: alle bezoekers die hier komen, merken op
dat ze hier ook wel zouden willen wonen en dat kan ik alleen maar bevestigen. We hebben het hier
heerlijk! Een voorbeeld: de speelkamer van onze kinderen (die inmiddels allang niet meer ‘spelen’) liep
door in die van de buren. De deur kon open of dicht, volgens de behoefte. De buren hebben hier eens
een voedselvergiftiging opgelopen, toen waren we ook bijzonder blij dat we dat met onze woongroep
konden helpen opvangen. We hebben gemeenschappelijke ruimten die zowel door de bewoners gebruikt
worden of extern gehuurd worden en nu zelfs wat geld opbrengen waar we af en toe wat
onderhoudswerkzaamheden mee kunnen financieren. Mijn broer komt hier repeteren met zijn
toneelgezelschap, de scoutsleiding van Eva bivakkeert hier een weekje om hun planning op te maken en
mijn vrouw heeft een schitterend feestje voor haar 50e verjaardag gegeven...
Voor mij mag het volgende project nog een stuk hechter uitvallen! Nu de kinderen het huis uit zijn, lijkt
het me gezelliger om regelmatiger met een paar mensen samen te kokkerellen. Ik zal dan wel iets doen
als aardappelen schillen of zo! Natuurlijk zijn er wel eens wat spanningen of discussies, maar met een
beetje volwassen houding van de participanten is dat geen probleem. Daarvan mogen we ons gelukkig
prijzen: iedereen is zich altijd heel erg bewust geweest van de waarde van ons project... een kleine
persoonlijke toegeving doen kost je dan weinig moeite.”
En als er toch iemand zou willen vertrekken?
Peter Vermeulen: “We hadden ook een wat-als-afspraak, want de woongemeenschap wil natuurlijk ook
wel een béétje kunnen waken over haar samenstelling. In het geval iemand zijn woning zou willen
verkopen, wordt de prijs door een onafhankelijk expert geschat en de gemeenschap krijgt dan de
mogelijkheid om uit de kandidaat-gegadigden, tegen de vooropgestelde prijs, te kiezen. Echte
speculanten zouden hier van een kale reis thuiskomen, maar dat is toch ook nooit het uitgangspunt in dit
soort projecten. Hier haal je de meerwaarde op een ander vlak”!
Zoveel mag na dit gesprek wel duidelijk zijn...
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Bijlage I :
RESULTATEN VAN HET ‘WORLD-CAFÉ’
Hierna volgt de neerslag van de resultaten van de brainstorming en uitwisseling op de trefdag
‘Samenhuizen : knelpunten en oplossingen van 21 november 2009. Er waren tijdens deze
namiddagsessie 44 mensen aanwezig, waarvan vertegenwoordigers van een tiental projecten en experten
op verscheidene domeinen (architectuur, sociologie, lokaal bestuur, …), daarnaast geïnteresseerden in
het onderwerp en mensen op zoek naar een gemeenschappelijke woonvorm.
Deze uitwisseling werd gevoerd volgens de ‘world-café’ methode. Dat is een conversatiemethode die er
uit bestaat mensen te stimuleren tot gedachte-uitwisseling door ze aan tafeltjes met maximum 6
personen volgens een roterend wisselsysteem te laten praten rond aangebrachte stellingen, eventueel
aangevuld met extra input.
De bedoeling is in een ongedwongen sfeer een vlotte uitwisseling te krijgen van ideeën met een breed
draagvlak. Door de wisseling van gesprekspartners wordt informatie en kennis snel gedeeld. Elke tafel
heeft een verslaggever die niet mee roteert en de neerslag bewaart.
De stellingen rond dewelke de discussie op gang werd gebracht waren :
Voor ronde 1
Stelling : << Moeten mensen die een project opzetten alles op eigen kracht doorlopen, zonder externe
steun of middelen ? >> ; extra input : << of welke stappen en welke steun wel ? >>
Voor ronde 2
Stelling : << Moet gemeenschappelijk wonen voor iedereen toegankelijk gemaakt worden ? >> ; extra
input : << voor wie? hoe de kansen op slagen vergroten ? >>
Hierna volgen de resultaten, herschikt per thema

ALGEMEEN
Opening is nodig voor nieuwe leefvormen
Er is veel vraag, maar te weinig aanbod
Sociaal aspect van het wonen moet voorop staan, en niet ecologisch of ideologisch
Optimaal gebruik van de ruimte
Gedeelde zorg
Eigen beheer
Eigen keuzes door projecten qua mate van diversiteit (leeftijd, sociale mix, …)
Goede Visie en goede afspraken nodig binnen de groep

INFO en ONDERSTEUNING
Er is nood aan goede informatie en aan ondersteuning
DEFINITIE
Concept Gemeenschappelijk Wonen moet duidelijk zijn :
Terminologie
Visie (manifest)
Instrumenten
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Goede definitie en afbakening nodig van Gemeenschappelijk Wonen, waarbinnen toch flexibel
Verschillende modellen, verschil tussen Gemeenschapshuis en Centraal Wonen / Cohousing
Combinaties mogelijk (Gemeenschapshuizen binnen Cohousing bvb)
Verschillende mate van engagement en risico , bvb eigendom biedt meer engagement en stabiliteit,
terwijl huren meer mobiliteit en sociale mix biedt
INFORMATIE
samen brengen
kenniscentrum
Databank
projecten
Experts : architecten, notarissen, …
Mogelijke sites (eigenaars)
Kandidaat bewoners
Inhoudelijke info
Ideeën
Uitwisseling :
Ervaringen
Ideeën
Aandachtspunten
Blikveld verruimen
Website is belangrijk : moet groeien

BEKENDMAKING
Bekendheid + Beeldvorming !
naar eigenaars, vastgoedmarkt, publiek, professionals, administratie, politiek, …
Openheid van projecten : buren uitnodigen, opendeurdagen, …
Gemeenschappelijk wonen is niet zo marginaal !
Bekendmaking door :
Folder
Studiedagen
Website
Interdisciplinaire werkgroep
Ook professionals onderling info laten uitwisselen (architecten onderling, notarissen onderling, …)
OVERHEID
Politieke verandering bewerkstelligen :
Lobbyen, partijpolitiek, aandacht bij groeperingen (KAV, Gezinsbond, …)
Aanspreekpunt bij overheid :
VMSW
transitiedorpen
multidisciplinair team
Interdisciplinaire werkgroep
Cfr. Vlaams ‘Steunpunt Ruimte en Wonen’ voor beleidsrelevant onderzoek
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EXTERNE STEUN BIJ ONTWIKKELING
Vorm van steun is afhankelijk van type Gemeenschappelijk Wonen
Interne middelen benutten, bij lacunes dan pas externe steun
INTERNE MIDDELEN
Belang van eigen initiatief en beheer
Visie, rode draad
Trekker
Mede-vennoten
Management
Expertise in de groep
De tijd nemen (‘nuttig tijd verliezen’) om
Kennismaking, groepsvorming
Concept uitklaren
Info verzamelen
Welke middelen zijn intern aanwezig, welke moeten extern versterkt of gezocht worden …
FINANCIELE STEUN:
Subsidies : voorzichtig,
Beter op eigen kracht, intern groeien, enkel hulp wanneer men vastzit
Op eigen verantwoordelijkheid
Niet opgelegd van buitenaf, opgelet ook voor restricties ,
Financiële overheidssteun (is niet subsidie) voor gemakkelijker realiseren :
goedkoper
efficiënter
voor lage inkomens, anders-validen, …
Overheidssteun voor sociale mix :
bvb opgelegd % huur-units in grote woongemeenschap, sociale inclusie, …
via ocmw, via andere wegen
Financiële steun door gemeente voor voorzieningen open naar de buurt
Bvb wassalon, speeltuin, clubhuis, groenzone, …
Aanbod leningen van banken (geïnformeerde)
COACHING
Rol voor ‘Samenhuizen vzw’ als steunpunt (cfr UNIZO)
Vanuit overheid liever hulp dan subsidies
Belangrijke rol van de gemeentelijke overheid
Loketfunctie overheid : ondernemersloket
Rol van VMSW of regionale Sociale Woningbouw Maatschappijen
Groepswoningbouw zou moten meer inzetten op aspect groepswonen :
Kleine kernen
Gemeenschappelijk faciliteiten
Collectieve ruimtes van bewoners !
Buurtruimtes
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Zorg (er is gebrek aan)
Collectief beheer door bewoners !
BEGELEIDING
Behoefte aan coaching, steun
Door professionelen : architect, stedenbouwkundige, notaris, groepsbemiddelaar, …
Door projecten onderling (netwerk)
Vanuit sociale netwerk
onder vorm van
begeleiding van een projectgroep
Workshops rond een thema voor diverse geïnteresseerden
Info en werk pakketten
Vorming en ondersteuning nodig voor :
Vergadertechnieken
Bekwaamheid in het netwerken
Community building
Omgaan met conflicten
Besluitvorming
Communicatie
Leren samen leven
Opvoeden
Werken met projectontwikkelaars : privé en overheid
(bvb voor cohousing service flats)

RUIMTELIJKE ORDENING
Versoepeling regelgeving nodig zodat even gemakkelijk als gewone eensgezinswoning
Politiek instrument nodig : Adviesraad, werkgroepen per gemeente (invalshoeken ecologisch, sociaal,
urbanistisch, …)
Kavels en/of Gebieden reserveren voor Gemeenschappelijk Wonen
De huizen voldoen niet meer aan de huidige behoeften (grote huizen)
Toelating nodig voor samen bouwen of verbouwen, voor opdeling of verkaveling

JURIDISCH KADER
Zowel Fiscaal als Juridisch bekijken !
Wettelijk kader voor vormen van Gemeenschappelijk wonen nodig
Statuut bewoners :
Wettelijke barrières wegwerken, bvb bij vervangingsinkomens
Gemeenschapsdienst niet wettelijk afstraffen (bvb koken voor de groep, samen zelfbouw, …)
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Bijlage J : LIJST PROJECTFICHES
BELGIË
België Vlaanderen : De Brug, Grensstraat, Haringrokerij, Meerhem, Molen van Rotselaar, Papeguin,
Utopia, Vinderhoute, Widar,
België Brussel : CôtéKaNaL, Entre amis (abbeyfield), La Poudrière,
België Wallonië : Les Arbrelles, Le Balloir, Cité Bénédi, Bois del Terre, Hepsilone, La Grande Cense,
Ferme de Vévy Weron,

EUROPA
Nederland : Aardrijk, Hof der toekomst, De Wandelmeent
Frankrijk : La Fonderie, Hameau de mange pommes, Lavoir du Buisson,
UK : Community Project Laughton Lodge, Springhill,
Duitsland : Lebensgarten, Mittelhof, Anna-Haag-Haus , Amaryllis, Kleehaüser
Oostenrijk : Lebensraum
Denemarken : Jernstoberiet, Jystrup Savvaerk, Trudeslund,
Zweden : Färdknäppen,

WERELD
USA : Puget Ridge, Songaia, Ithaca, N-street,
Canada : Chaswood, Windsong,
Nieuw Zeeland : Earthsong,
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