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INLEIDING
Gemeenschappel ijk Eco-Wonen:
één oplossing voor vele uitdagingen
Gemeenschappelijk eco-wonen zit in de lift, en met reden.

volgens vijf bou w st en en :

Deze manier van wonen kan een antwoord bieden op een
aantal actuele uitdagingen. Als lokale overheid of
huisvestingsactor heeft u de sleutels in handen om dit soort
woonprojecten mogelijk en succesvol te maken. Dit
draaiboek is een handleiding om u hierin te begeleiden.
Niet genoeg en onbetaalbare huisvesting, een groeiend
aantal senioren, kleinere gezinnen, buren die elkaar niet
kennen, verkavelingen die steeds meer open ruimte
inpalmen? De uitdagingen waar onze samenleving voor
staat, zijn niet min. Ook de k ost en van on ze h u idige
ver spr eide m an ier van w on en t ellen st evig door : het
schaadt ons leefmilieu en zadelt gemeentebesturen met
onnodige uitgaven op.
Hoe k u n n en w e dit aan pak k en ? Beleidsmakers,
professionals en burgers zijn zich steeds meer bewust
van deze thema?s en zoeken naar sporen om antwoorden
te bieden. Zo komen we uit bij gemeenschappelijk

Bij deze laatste bouwsteen hoort het faciliteren van

bouwen en wonen met ecologische inslag: dit kan

projecten door het aanbieden van een site bestemd voor

bijdragen aan een structurele oplossing voor deze

gemeenschappelijk eco-wonen via een projectoproep.

vraagstukken.

Deze brochure biedt een handleiding om st ap voor st ap
zo?n pr oject opr oep t e lan cer en .

Het concept van gem een sch appelijk eco-w on en (GEW)

> Zie ook de br och u r e ?Sam en h u izen in je lok aal
beleid?,dow n loadbaar via
w w w.sam en h u izen .n et / docs/ f older lok aalbeleid2013.pdf
of gedr u k t vr ij t e bek om en bij Sam en h u izen vzw

zit in de lif t , en met reden. Een greep uit de voordelen:
verdichting, meer energiezuinige woningen, een
participatieve lokale dynamiek, versterking van het
sociale weefsel, solidariteit tussen verschillende
generaties, een mix van inkomens,
vermaatschappelijking van de zorg, het opnemen van
burgerlijke verantwoordelijkheid voor de sociale context
en voor een ecologische leefomgeving.
Maar hoe kan die interesse zich ver t alen in een
con cr eet pr oject ? Het vinden van een site,
stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en
andere regelgeving zijn hinderpalen waar
initiatiefnemers op botsen.
Hier is een cr u ciale r ol weggelegd voor u, de lok ale
over h eden . Als coördinatoren van het woonbeleid houdt
u de sleutels in handen om initiatieven tot
gemeenschappelijk eco-wonen te laten slagen.
Samenhuizen inbouwen in het lokaal beleid kunt u doen
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Een pr oject opr oep GEW: h et zelf de m aar
an der s

Wie lan ceer t de pr oject opr oep?

In Duitsland en Frankrijk hebben tientallen lokale

neemt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere

woonactoren, meestal steden en gemeenten, in de

instanties die het project kunnen trekken:

Gewoonlijk is het een st ad of gem een t e die het initiatief

afgelopen jaren de kaart getrokken van

- Het lokale OCM W, als u mikt op bepaalde

gemeenschappelijk wonen. Ook in ons land werd dit

doelgroepen

voorbeeld gevolgd door stad Brussel (Vijfhoek, 2000) en

- Het Au t on oom Gem een t ebedr ijf van de stad of

stad Gent (2012 en 2014) en in het kader van de

gemeente, als dit er is

pilootprojecten ?Gemeenschappelijk Eco-Wonen?

- Een In t er com m u n ale kan goed geplaatst zijn.

(2014-2015) door de gemeente Houthalen-Helchteren,

Verder kan het initiatief uitgaan van

stad Kortrijk (SOK), stad Leuven (AGSL), Sint-Niklaas

- Een Sociale Hu isvest in gsm aat sch appij of elke

(i.s.m. intercommunale Interwaas) en Turnhout (SHM DE

sociale huisvestingsactor met eigen grondpositie

ARK & stad Turnhout).
Ook een sam en w er k in gsver ban d tussen verschillende
Zo verloopt een klassieke projectoproep:

instellingen kan geschikt zijn, als alle succesfactoren voor

- U, de lok ale h u isvest in gsact or , r eser veer t een

het organiseren van een geslaagde projectoproep

sit e voor gemeenschappelijk wonen en biedt deze te

aanwezig zijn. Deze elementen zijn vooral:

koop (of in erfpacht) aan voor een gr oep

- een solide samenhang van het

in it iat ief n em er s (d.i. een groep toekomstige

samenwerkingsverband (organisatie, werkafspraken,

bewoners, eventueel ondersteund door een architect

contracten);

of een cohousing-coach).

- het optreden in functie van de noden van de

- U schrijft uw projectoproep uit met w elbepaalde

inwoners en van het algemeen maatschappelijk

cr it er ia voor de groep, haar leden, samenstelling en

belang;

doelstellingen en haar visie rond de aangeboden site

- het beschikken over een geschikte site;

en met een u it get ek en d t r aject voor het

- de aanwezigheid van de motivatie, de kennis, de

wedstrijdgedeelte, de beschikbare begeleiding en de

mankracht en financiële middelen en de nodige

verwerving.

mandaten om dergelijke oproep tot een goed einde

Inspiratie kunt u halen bij projectoproepen die zich

te brengen (zie verder).

richten naar projectontwikkelaars en architecten, maar
projectoproepen gemeenschappelijk wonen zijn in een
aantal aspecten wel degelijk verschillend. We denken dan
aan de collectieve aard van het samenwonen, aan de
specifieke aandachtspunten bij verwerving door een
collectief en aan de sturende rol en de belangrijke
inbreng van (toekomstige) bewoners bij het
ontwikkelingstraject.
Dit veronderstelt een w at lan ger t ijdsver loop dan bij
een ?klassieke?projectoproep en de nood aan begeleiding
van de initiatiefgroep, die minder of meer belangrijk
moet zijn naargelang de interne kennis binnen deze
groep en/of de financiële middelen om deze kennis in te
kopen.
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Wat is gem een sch appelijk w on en ?

Co-wonen en cohousing

Gemeenschappelijk wonen (GW) of samenhuizen is een

Sommige woongemeenschappen vormen op zich een

overkoepelende term voor ver sch illen de n ieu w e

kleine duurzame open buurt, die bestaat uit autonome

w oon vor m en . Je kunt samen wonen in meer of mindere

woningen. Dit zijn plekken waar de bewoners niet enkel

mate van gemeenschappelijkheid en in een grote of

als goede buren met elkaar omgaan, maar ook samen

kleine groep. Het kan om huur of koop gaan of andere

gemeenschappelijke ruimtes beheren en activiteiten

vormen zoals erfpacht of een coöperatieve. Op deze

delen.

manier bestaat een kleurrijk areaal van originele

Bij co-wonen worden enkele binnenruimtes gedeeld

woonvormen, waarbij elk project zijn eigenheid heeft en

zoals een wasruimte, logeerkamers en een

zijn klemtonen legt bijvoorbeeld op vlak van

kinderspeelruimte. Er bestaan kleine projecten vanaf een

besluitvorming, sociale en ecologische maatregelen.

4-tal woningen, maar er zijn ook projecten van tientallen

De algemene definitie van gemeenschappelijk wonen

woonsten.

luidt als volgt:

In het geval van cohousing zijn deze gedeelde ruimtes

____

uitgebreider in functies en in oppervlakte en omvatten
ook een eetzaal en een keuken. Een paar keer per week

?Een pr oject gem een sch appelijk w on en
(w oon gem een sch ap) om vat per son en , af k om st ig
u it ver sch illen de gezin n en die r u im t es delen en
af spr ek en m in der of m eer bet r ok k en sam en t e
w on en m et de bedoelin g een sociale m eer w aar de
t e cr eër en voor de m edebew on er s en voor de
dir ect e om gevin g. Zij on t w ik k elen h u n w oon vor m
als bew on er sgr oep op eigen in it iat ief en w on en
er in eigen beh eer .?

kunnen de bewoners die dat wensen samen eten, een
belangrijk aspect voor de groepsbinding. We spreken
over projecten van een 20-tal woonsten, dit aantal is
nodig om de financiële en sociale draagkracht op te
brengen voor het functioneren van de cohousing (soms
lukt het met minder in een erg gemotiveerde groep).
Het maximum voor het groepsfunctioneren is 33 units
ofwel een totale groep van ongeveer 100 personen.

____

Vanaf een grotere schaalgrootte dient het project
We kunnen hierin twee grote categorieën onderscheiden.

onderverdeeld te worden in clusters en kan er
bijvoorbeeld plaats geboden worden voor een
intergenerationele en een cohousing voor ouderen naast
elkaar.
> M eer in f or m at ie en advies : Sam en h u izen vzw,
w w w.sam en h u izen .be

Woongroepen
Dit is een groepering van kamers met gemeenschappelijk
gedeelde leefruimtes, het leven onder één dak, met
doorgaans heel wat gedeelde leefruimtes. Voor deze
woonvorm kiezen niet alleen jongeren
(gemeenschapshuizen), maar ook volwassenen en in het
bijzonder senioren. Deze woongroepen kunnen
natuurlijk ook bestaan uit een mix van leeftijden.
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Wat is ecologisch / du u r zaam bou w en
en w on en ?
Duurzaam wonen en bouwen streeft naar een zo
spaarzaam mogelijk omgaan met ruimte, energie, water
en materialen, in alle fasen van het bouwproject: van de
ontwerpfase tot de bouw, het gebruik en de sloop. Ook
de levenskwaliteit en de impact op de omgeving is
essentieel. Geen verkaveling maar sterkere stads- en
dorpskernen, en er giezu in ig en k lim aat vr ien delijk zijn
kernwoorden.

Er bestaan verschillende referentie-instrumenten die
zowel burgers als architecten helpen om du u r zam e
k eu zes te maken: Maatstaf Duurzaam Bouwen,
Duurzaamheidsmeter Wijken, BREEAM,
Duurzaamheidsmeter Gent, Traksis -- om er maar een
paar te noemen. Hierin komen de verschillende facetten
van duurzaam wonen en bouwen aan bod, zoals
transport, water, landgebruik, vervuiling,
materiaalverbruik, energie en ten slotte comfort,
gezondheid en sociale noden voor bewoners,
omwonenden en de samenleving.
> Vlaam se m aat st af du u r zaam w on en en bou w en
> M eer in f or m at ie en advies: St eu n pu n t en Du u r zaam
Won en en Bou w en / Bon d Bet er Leef m ilieu
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I. VOORTRAJECT > A. AANLOOP
A. AANLOOP

Hoof dst u k 1.
Waar om een pr oject opr oep
Vaak is een gemeenschappelijk eco-woonproject in de
gemeente of stad een goed antwoord op de in de
beleidsplannen geformuleerde uitdagingen. Veel
beleidsplannen streven naar duurzaam wonen en
bouwen en naar betaalbare huisvesting. Er wordt gezocht
naar middelen om de kernen aantrekkelijker te maken en
de samenhang tussen de bewoners te bevorderen. Ook
op de agenda: de zorg voor ouderen en de problematiek
rond gezinsverdunning.
Een gemeenschappelijk woonproject geeft op kleine

Dynamiseren van een buurt

schaal een antwoord aan de combinatie van deze
uitdagingen. Door het positieve effect op een volledige

Goed bestuur veronderstelt ook aandacht voor het

buurt is zo?n project een goede investering voor de

verbeteren van het functioneren van buurten. Het is

gemeente en een antwoord op de vraag van een

gekend dat cohousingprojecten of andere grootschalige

groeiende groep inwoners.

vormen van gemeenschappelijk wonen een buurt
kunnen helpen dynamiseren. Soms wordt het inplannen

Mogelijke motivaties van de lokale huisvestingsactor tot

van GW dan ook in nieuwe stadsontwikkelingen of in

het organiseren van een projectoproep kunnen zijn:

wijken met een zwak sociaal weefsel benut als

De vraag naar gemeenschappelijk wonen (GW)

?stedenbouwkundige acupunctuur ?.

Een gemeente, stad of andere lokale actor wil tegemoet

?Moeilijke?sites

komen aan de noden en wensen van haar bevolking. De

Sommige sites worden niet gesmaakt door

vraag naar gemeenschappelijk wonen is reëel,

projectontwikkelaars hetzij omdat er te veel

internationaal onderzoek wijst op een interesse bij 25 à

onzekerheden en complicaties aan verbonden zijn (bvb.

33% van de bevolking en onderzoek in eigen land

bij beschermd erfgoed of een te verbouwen site), omdat

bevestigt deze cijfers.

de ontwikkelingstermijn te lang is om voldoende

De interesse voor duurzaam bouwen en wonen

winstmarge te kunnen behalen of nog omdat de site niet

Bij een breed publiek is het bewustzijn sterk gegroeid dat

kan ontwikkeld worden tot een vertrouwd afgewerkt

duurzaam bouwen en wonen belangrijk is voor het

?product?(bvb. nauwe ontsluitingsweg, parkeren niet vlak

leefmilieu én de levenskwaliteit. Ook de deeleconomie

bij de woonsten, kleine privéwoonsten naast

kent een sterke groei. Een gemeenschappelijk

?onbruikbare?grote ruimtes,...).

woonproject komt bij uitstek aan beide tegemoet.

Uitbreiden en verduurzamen van het woonpark

Specifieke doelgroepen

Uitbreiden van het woonpark, tegengaan van leegstand,

Specifieke doelgroepen kunnen in het bijzonder baat

benutten van erfgoedsites, verantwoorde

hebben bij deze vorm van wonen. Dan spreken we over

densiteitsverhoging, verbetering van de mix in functies,

senioren, alleenstaanden, eenoudergezinnen, jonge

verbetering van de duurzaamheid van het woonpark,

starters, mensen met een beperking, enzovoort.

deze doelstellingen kunnen deel uitmaken van de
motivatie voor het organiseren van en projectoproep.
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I. VOORTRAJECT > A. AANLOOP
Hoof dst u k 2.
Sen sibiliser in g en in f or m at iever w er vin g

Kommunen?; deze brochure ?Draaiboek
gemeenschappelijk eco-wonen?. (meer info bij
Samenhuizen vzw, Bond Beter Leefmilieu,

Ondanks alles zijn zowel gemeenschappelijk wonen als

Steunpunten DuWoBo, VIBE, VVSG,...).

de aspecten van duurzaamheid nog onvoldoende

- Presentatie en informatiesessie, workshop (door

bekend en bestaan er nog misvattingen over. Daarom is

Samenhuizen vzw, Steunpunten DuWoBo, Bond

het een goed idee om zowel intern bij de

Beter Leefmilieu, VIBE,...).

initiatiefnemende lokale huisvestingsactor als bij de

- Bezoek aan bestaande woongemeenschappen en

partners en andere direct betrokkenen te sensibiliseren

ecologische projecten.

en te informeren.

- Contacten met startende bewonersgroepen, lokale

Bij de initiator van de projectoproep

initiatieven gemeenschappelijk wonen die werken

Zowel trekker, projectteam (zie Hoofdstuk 3.) als

aan hun concept en hun groep en die op zoek zijn

beslissingsorganen van de initiator dienen voldoende op

naar een site om dit te verwezenlijken.

de hoogte te zijn van wat gemeenschappelijk wonen

- Contacten en uitwisseling met andere gemeentes,

betekent en wat een projectoproep inhoudt. Daartoe kan

steden, lokale actoren die reeds een projectoproep

documentatie worden aangeboden en kunnen

verzorgden of er mee bezig zijn.

presentaties worden verzorgd voor elk van deze niveaus.

- Specifieke informatie rond Projectoproepen.

Bij andere betrokkenen

- Begeleiding op maat voor stad, gemeente of andere
actoren bij het opzetten van een Projectoproep (door

Voor zover zij niet zelf reeds betrokken zijn als

Samenhuizen vzw).

initiatiefnemer, kan het nuttig zijn om sensibilisering en
aanreiken van informatie te voorzien t.a.v.
gemeenteraad, dienst ruimtelijke ordening, milieudienst,
duurzaamheidsambtenaar, dienst huisvesting, OCMW,
Gecoro, planningsbureau, gemeentelijke of andere
architecten, enz...

Bij de bevolking
Ondanks de groeiende belangstelling voor GW en de
onderliggende ideeën en doelen bestaan er toch nog
vooroordelen en misvattingen. De vormen van GW die
we nu kennen, staan ver van de vroegere
hippiecommunes of sectaire toestanden. Het zijn
moderne woongemeenschappen waar eigen private
woningen, autonomie in de eigen leefruimte, open en
tolerant overleg en democratische besluitvoering
behoren tot de basisprincipes. Ook de veelheid aan
varianten en accenten bij de waaier van woongroepen en
buurtgemeenschappen is nog te weinig gekend. Verder
ontbreekt vaak voldoende kennis over rechtsvormen,
organisatiemethodes en ontwikkelingstraject.
Sensibiliseren en informeren op de verschillende niveaus
kan o.a. gebeuren door middel van:
- Documentatie: o.a. brochure ?Samenhuizen in je
lokaal beleid?; de ?Vlaamse Maatstaf voor duurzaam
bouwen en wonen?; ?Baugruppen und
Wohngruppenprojekte, Ein Handbuch für
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Hoof dst u k 3.
Tr ek k er (s) en Team

Hoof dst u k 4.
Par t n er s, on der aan n em er s

Een solide samenhang binnen de organisatie en binnen
het uitvoerend team zijn uiteraard belangrijk voor de

Mogelijke samenwerkingspartners of
onderaannemers

goede opvolging van de projectoproep. Dit zijn evidente

Voor de organiserende stad of gemeente zelf is het nuttig

uitgangspunten, maar onvoldoende heldere afspraken

zich in te werken in het concept van GW en

vooraf en een soepele samenwerking intern en extern

duurzaamheid. Afhankelijk van reeds beschikbare kennis,

kan verderop in het traject zuur opbreken.

ervaring en personeel kan het soms volstaan om een

Continuïteit, mandaat, middelen

korte check-up te doen bij een externe organisatie. Het
kan nuttig zijn om een meer uitgebreide ondersteuning

Een belangrijke factor voor het goede verloop en voor

op te zetten of zelfs een begeleiding doorheen het hele

het welslagen van de projectoproep is de verzekering van

traject.

een continuïteit in de opvolging ervan vanuit de
initiatiefnemende lokale actor en vanuit eventuele

We spreken dan over organisaties met expertise rond

partners. Dit gaat even goed over wederzijds

gemeenschappelijk wonen en/of duurzaamheid.

engagement van organisaties als over personen. Meestal

> Zie ?In f o & advies?(ach t er aan in deze br och u r e)

houdt dit in dat een ?trekker ?de formele opdracht krijgt,
maar ook de nodige mandaten en support, en de nodige

Begeleiding voor de deelnemende groepen

middelen (mankracht, financiële werkingsmiddelen) om

Voor de aan de oproep deelnemende projectgroepen kan

een projectoproep tot een goed einde te brengen.

eventueel voorzien worden in begeleiding door een

Interne coördinatie en communicatie

gespecialiseerde organisatie, ten dele of volledig

De interne communicatie tussen uitvoerend niveau en
beslissend niveau dient vlot en snel te kunnen verlopen.
Op zijn minst moeten de procedures en de formele
(maar ook realistische) termijnen goed gekend zijn vanaf
de planningsfase van de projectoproep. In het beste
geval zijn er duidelijke en voldoende brede mandaten
naar de verantwoordelijke en het projectteam. De taken
en verantwoordelijkheden zijn goed gekend, en waar
mogelijk vastgelegd hetzij binnen de gewoonlijke
organisatievormen, hetzij via extra opdrachten of
engagementen.
Het definiëren van een stuurgroep en/of
aanspreekpersoon binnen de organisatie enerzijds en
een coördinator (trekker) / werkgroep op het terrein
anderzijds zijn hierin belangrijke elementen.
Verder moet de communicatie tussen alle betrokkenen
goed verzorgd worden, er wordt afgesproken via welke
kanalen deze gebeurt en wie de verslaggeving op zich
neemt.

13

I. VOORTRAJECT > A. AANLOOP
bekostigd door de actor. Dit hangt af van de interne
bekwaamheden van de beoogde doelgroep.
We spreken hier over een ?cohousing coach?of een
andere begeleider rond de aspecten van groepsvorming,
interne organisatie, projectvoering, bouwtraject en/of
duurzaamheid.
Alweer afhankelijk van de beschikbaarheid binnen de
eigen organisatie dienen externe partners te worden
aangesproken voor bijkomende mankracht of expertise.
We denken bvb. aan planning, architectuur,
communicatie, groepsbegeleiding, participatie,...

Afstemmen op elkaar
Het is noodzakelijk dat samenwerkende organisaties of
personen elkaar voldoende leren kennen, zich wederzijds
vertrouwd maken met de bedrijfsculturen, het jargon, de
denkkaders, het verschil in ritme e.d.m., of dat zij er zich
op zijn minst van bewust zijn dat deze vaak niet volledig
overlappen en soms erg kunnen verschillen.
Het is eveneens belangrijk dat er tussen de partners (en
onderaannemers) voldoende informatie en
sensibilisering wordt uitgewisseld rond:
- het wezen van een projectoproep t.a.v. burgers;
- de werking van lokale overheden (of sociale
huisvesting, of andere actoren);
- de techniciteit van oproepen en projectontwikkeling;
- duurzaamheid;
- gemeenschappelijk wonen.
> Zie ook Hoof dst u k 2.

Afspraken: communicatie, medezeggenschap,
vergoeding
Zoals eerder vermeld is het noodzakelijk dat er goede
afspraken (werkafspraken, convenanten, contracten)
bestaan zowel binnen het projectteam als met partners
en onderaannemers, en dat de onderlinge communicatie
goed verzorgd wordt.
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B. KEUZES M.B.T. DE PROJECTOPROEP

Hoof dst u k 5.
Doelst ellin gen

- tegemoet komen aan de huisvestingsnoden van
bepaalde doelgroepen (o.a. betaalbaarheid);
- inclusie van doelgroepen (bvb. leeftijdscategorieën,

Allereerst is er de aanleiding en/of motivatie om tot een

gezinstypes, kwetsbare personen,...);

projectoproep over te gaan. Daarop verder werkend kan

- stimuleren van sociale cohesie en opleving in een

men de doelstellingen formuleren waaraan het project

buurt;

moet voldoen en de criteria kiezen om dit te toetsen.

- opwaarderen van het straatbeeld en de

Algemene doelstellingen

architecturale kwaliteiten;

Deze dienen te passen in het kader van de missie van de

- compacter bouwen en wonen;

instelling of organisatie, in haar beleidsdoelstellingen,

- revaloriseren van erfgoed;

eventueel na behoeftepeiling.

- initiëren van een voorbeeld project rond duurzaam
wonen;

Voor een initiatief uitgaande van een sociale

- eigen gronden optimaal inzetten in functie van

huisvestingsmaatschappij gelden een aantal specifieke

beleidsdoelstellingen;

regels die de aard en uitvoering van een projectoproep

- ...

sterk bepalen. Voor een overzicht van mogelijkheden,
knelpunten, randvoorwaarden en aandachtspunten, zie

Specifieke doelstellingen van het project

?Nota gemeenschappelijk wonen, sociale huisvesting en

Op projectniveau kunnen een aantal doelstellingen

welzijn?van Samenhuizen vzw (2015).

worden ingeschreven, waarvan het belang en de

Mogelijke algemene doelstellingen:

onderlinge prioriteit kunnen verschillen.
- Du u r zaam h eidsam bit ies (op projectniveau, op

- faciliteren van de collectieve woonwensen van een

buurtniveau)

deel van de burgers;

De Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen is een
handig hulpmiddel om de doelstellingen te bepalen.
Volgende thema?s worden onderscheiden:
____
1. M an agem en t : projectbeheer en planning, werfbeheer,
onderhoudstoets op het ontwerp,...
2. Tr an spor t : bereikbaarheid van de site bij ontwikkeling en
bewoning, fietsenstalling, delen van vervoersmiddelen,...
3. Wat er : inschatting van overstromingsrisico, collectieve
waterinfrastructuur, beperking van verbruik, opvang en
gebruik van regenwater, hergebruik van grijs water, beheer
van afvalwater, permeabiliteit van de bodem, monitoring,...
4. Lan dgebr u ik en ecologie: keuze voor terrein met lage
ecologische waarde, inbreiding, kernversterking, publieke
groenvoorzieningen, natuurbehoud bij ontwikkeling en
bewoning, groen op de site, composteren,...
5. Ver vu ilin g: beperken van vervuiling en impact op de
omgeving,...
6) M at er iaal en af val: rationeel materiaalgebruik,
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hergebruik van gebouwen, van componenten,
gerecycleerde materialen, duurzame materialen,
materiaalbeheer op de werf, afval voorkomen,
afvalverwerking, sorteren,...
7. En er gie: oriëntatie van de leefruimtes, compact wonen,
thermische isolatie, benutten van passieve zonne-energie,
groene elektriciteit of gas, ventilatie met
warmterecuperatie, energiezuinige verwarming, warm
water, koeling, enz, monitoring van installaties,...
8. Gezon dh eid, com f or t en sociale w aar de: daglicht
benutten, binnen- en buitenluchtkwaliteit, ventilatie,
akoestiek, thermisch comfort, veiligheid, toegankelijkheid,
functionele flexibiliteit, sociaal verkeer, bijzondere
woonvormen, betaalbaar wonen,...
9. In n ovat ie: innovatie in ontwerp en uitwerking.
____
> w w w.ln e.be/ t h em as/
du u r zaam -bou w en -en -w on en /
m aat st af _h an dleidin g_v2.1%20dd051212.pdf

- Gem een sch appelijk bou w en
We spreken van bouwgroep als een collectief van
particulieren een gegroepeerd woonproject

samenleven, met de bedoeling minstens een sociale

realiseert als bouwheren, dus in zelfontwikkeling.

meerwaarde te geven aan dit samenwonen.

De eerste initiatieven ter bevordering en

Wanneer gedeelde ruimtes en betrokkenheid

ondersteuning van de realisatie van bouwgroepen

ingebouwd zijn in het architecturaal ontwerp

(of bouwgemeenschappen) komen uit Duitsland,

(woningen, gedeelde binnen- en buitenruimtes,

enkele reeds eind jaren 80, in Berlijn en andere

voorzieningen) en wanneer de onderlinge afspraken

steden. De meeste groepen ambieerden een

en activiteiten deze betrokkenheid bevorderen en

collectieve realisatie van de bouwfase en een mate

garanderen, dan zijn de voorwaarden vervuld voor

van zelfbeheer tijdens de bewoning. Voor een

een woongemeenschap.

groeiend aantal initiatieven voegde zich hier de
In deze definitie zijn verschillende dimensies terug te

wens tot gemeenschappelijk wonen aan toe.

vinden:

> Beu r s Collect ieve aan k oop Br u ssel 1995-1997?in de
br och u r e ?Br u ssel, du u r zam e st ad (ACDUS, act iecel
du u r zam e st ad, 2004), op blz.66.

1. De betrokkenheid: als goede buren en meestal meer dan
dat, elkaar kennen, helpen, steunen, activiteiten

> w w w.avcb-vsgb.be/ docu m en t s/
pu blicat ion s/ br u ssel-du u r zam e-st ad.pdf

organiseren, enz...

> Zie o.a. : ?Woh n en in Gem ein sch af t , von der Idee zu m
gem ein sam en Hau s?bau gr u ppen , St at t bau Ber lin 2012,
br och u r e m et voor beelden van bou w gr oepen

2. De ruimtelijke: er is een combinatie van

> w w w.st at t bau .de/ f ileadm in / im g/
dow n loads/ br osch u er e_2012_06_19.pdf

3. De vrijwilligheid: mensen kiezen er bewust en zelf voor

gemeenschappelijke en private ruimtes.

om op deze manier te wonen.

- Gem een sch appelijk w on en (GW)

4. Het zelfbeheer: bewoners staan zelf (en in onderling
overleg) in voor het beheer van de woongemeenschap.

> Zie ook : in leidin g

5. De sociale meerwaarde: onmiddellijk in relatie met de

In het algemeen spreken we van een

aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimtes en de

woongemeenschap als er bewoners zijn, afkomstig

betrokkenheid tussen de bewoners.

uit verschillende gezinnen, die vrijwillig in mindere of

___

meerdere mate van betrokkenheid ruimtes delen en
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In de verschillende types GW, namelijk co-wonen,

- Wie is eigenaar? (stad, autonoom gemeentebedrijf,

cohousing, leefgemeenschap of woongroep (zie inleiding)

ocmw, intercommunale, kerkfabriek, privé-eigenaar,

verschillen ook de mate van betrokkenheid en de

enz...) Moet ze overgedragen worden om de

uitgebreidheid en functies van de gedeelde ruimtes.

projectoproep te kunnen opzetten? Grondruil?
Grondcoalitie?

Woongemeenschappen kunnen ook verschillen door het

- Is er eventuele vervuiling? Moet er een masterplan

aantal bewoners, de wijze van ontwikkeling, de

worden opgesteld? Hoe zit het met de

rechtsvorm, de doelgroep (gemengd, senioren,

nutsvoorzieningen? Welke eventuele lasten en

alleenstaanden, enz ? ), bijzondere accenten (bvb.

dienstbaarheden zijn er? Afbraak? ...

ecologie, spiritualiteit, woonwerkgemeenschap,

- Welke stedenbouwkundige regels gelden er? Is er

mantelzorg, enz ? ).

een RUP? Eventuele verkavelingsvoorwaarden,
> w w w.sam en h u izen .be

verordeningen,...?
- Eventuele voorschriften in het kader van inventaris
patrimonium, beschermd erfgoed, landschap?

- Doelgr oepen u it k iezen , bet r ek k en , in clu der en

- Bescherming als onroerend erfgoed of inventaris...

De focus op een bepaalde doelgroep kan in de

- ...

projectoproep uitdrukkelijk gesteld worden, hetzij
voor de hele bewonersgroep, hetzij in een aantal

In het verkoopdossiers worden volgende elementen

inclusiewoonsten. Het kan als absolute voorwaarde

opgenomen:

gelden om deel te nemen aan de oproep of als

- Ligging en bereikbaarheid

element dat aan de kandidatuur, waarbij dit

- Beschrijving : Huidige invulling (bebouwing, af te

opgenomen is in het programma, meer gewicht

breken, beschermd), afmeting perceel, oriëntatie,

(punten) oplevert binnen de wedstrijdformule.

- Kadastrale gegevens

Voorbeelden van doelgroepen: ouderen (senior

- Eigendomsstructuur

cohousing of senior woongroep), mensen met een

- Stedenbouwkundige voorschriften
- Ruimtelijke uitvoeringsplannen ? plannen van

beperking of sociaal kwetsbare groepen (mantelzorg,

aanleg

noodwoningen,...), beperkte inkomens (betaalbaar
wonen, met steun van lokale overheid en/of sociale

- Vergunde verkavelingen

actoren), enz...

- Stedenbouwkundige verordeningen : stad,
provincie, gewest
Voor een potentiële site moet er dus gekeken worden

Hoof dst u k 6.
Sit e

welke stappen nog nodig zijn vooraleer een
projectoproep kan worden opgezet, en hoe al deze

De keuze van een geschikte site hangt enerzijds af van de

elementen in elkaar passen.

doelstellingen en opportuniteiten (zie 5.).

Sites die in aanmerking kunnen komen voor GW zijn o.a.

Zij moet voldoen aan de doelstellingen:

voormalige school, kantoor, ateliers, hotel, kazerne,
klooster, cinema, leegstaande aaneensluitende

- Is de site groot genoeg voor een project GEW ?

woningen, braakliggende percelen te ontwikkelen

Hoeveel woonsten zijn er mogelijk?

binnengebied, gedeeltes van andere projecten bv in een

- Bereikbaarheid met openbaar vervoer, impact op de

nieuwe goedgelegen verkaveling,...

biotoop,...
- Inbedding in de leefomgeving, uitwisseling met de
omliggende buurt
- Betaalbaarheid,...
Anderzijds moet de site beschikbaar zijn. Daarbij wordt
rekening gehouden met volgende elementen:
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Hoof dst u k 7.
Over dr ach t svor m

bouwprofessionals), beslissingsproces en
controle/budgetbewaking.

Juridische structuur voor de bewonersgroep

> ?Sam en h u izen St ar t gids, coh ou sin g en co-w on en?, 2015
> w w w.sam en h u izen .be/ n ieu w e-st ar t gids-coh ou sin g

De overdrachtsvorm kan invloed uitoefenen op de
kostprijs van de site. De meest klassieke vorm van
overdracht is de verkoop. Deze kan gebeuren t.a.v.

Verschillende overdrachtsvormen

individuele kopers, al dan niet verenigd in een VME

In functie van ?betaalbaarheid?en rekening houdend met

(Vereniging Mede-Eigenaars) of in sommige gevallen een

de tijd die een groep nodig heeft om zich te organiseren

CVBA (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte

en de nodige middelen paraat te stellen, kunnen ? naast

Aansprakelijkheid).

klassieke verkoop - ook andere formules benut worden.

Een VZW of een Stichting (zie verder CLT) kan optreden in

Ver k oop

geval de continuïteit van een maatschappelijk doel wordt

Als er wordt gewerkt met een klassieke verkoop van de

nagestreefd, deze kan al dan niet optreden als eigenaar /

site, biedt dit aan de lokale huisvestingsinstantie het

erfpachtnemer / huurder van de overdragende lokale

voordeel van een snelle inboeking van de opbrengst.

instantie en als verhuurder / erfpachtgever naar de
Er kan een optie (reservering) worden verleend, een

bewoners.

onderhandse overdracht (koopovereenkomst,
Parallel met de structuur die het eigendom of

koopbelofte) en ten slotte een definitieve overdracht

gebruiksrecht verwerft kan een groep ook werken met

(authentieke akte).

een tijdelijke vereniging die de aanloopfase en/of de
bouwfase verzorgt. Deze kan een VZW of een feitelijke

Op het moment van de definitieve overdracht wordt de

vereniging met interne convenant zijn (aanloopfase) of

aankoopsom betaald.

nog een burgerlijke maatschap (bouwheer).

Opst alr ech t

Een overeenkomst tussen de leden bevat best het

Deze formule is t.a.v. een ontwikkelaar vaak gebruikelijk

gedetailleerd budget van de bouwkosten, zowel collectief,

als tijdelijke tussenstap voor de eigenlijke overdracht. De

bv. tot casco) als individueel (bv. afwerking van de

ontwikkelende partij sluit dan een

woning), de omslag over de deelnemende gezinnen /

opstalrecht-overeenkomst voor het geheel en bij verkoop

personen volgens bepaalde verdeelsleutel voor bijdrage

per ?kavel?aan een individu wordt rechtstreeks de grond

in de collectieve kosten, financiering, garanties (hoe komt

geleverd aan het individu en vervalt voor dat ?kavel?het

het geld tijdig van leden/banken naar

opstalrecht. Dit heeft als voordeel dat de ontwikkelaar
geen hoge voorfinanciering moet regelen en geen hoge
rentelast heeft zoals bij grondeigendom.
Bij cohousing zou deze formule ook toepasbaar zijn met
de cohousing-groep als ontwikkelende partij. Wel dient
daarbij een einddatum vastgelegd te worden waarop het
volledige eigendom is overgedragen en betaald. Voor
cohousing zou deze termijn langer moeten zijn dan
gebruikelijk.
Er f pach t
Bij erfpacht blijft de grond in bezit van de overdrager
(stad, gemeente, OCMW, intercommunale, autonoom
gemeentebedrijf, een grond- of pandenfonds,...).
Er wordt een langlopende erfpachtovereenkomst
afgesloten voor minimum 27 en maximum 99 jaar. De
verpachter rekent dan vanwege de lange termijn slechts
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Hoof dst u k 8.
Pr ijszet t in g

een kleine vergoeding onder de vorm van een jaarlijkse
(of eenmalige) ?canon?. Op het moment van de definitieve
overdracht wordt de eerste canon betaald.

Naargelang de doelstellingen (zie 5.) zal de

De erfpachtnemer heeft praktisch alle rechten

initiatiefnemer van de projectoproep de site aanbieden

vergelijkbaar met eigendom. Hij kan een hypothecaire

hetzij aan marktprijs, hetzij aan een lagere prijs in functie

lening nemen en (binnen overeengekomen voorwaarden)

van betaalbaar wonen, al dan niet gebonden aan

verhuren of de erfpacht overdragen. Hij moet de site wel

bepaalde voorwaarden en/of voordelen, zoals bij het

goed beheren en er worden afspraken gemaakt over

betrekken van doelgroepen (lage inkomens, kwetsbare

eventuele meer- en minwaarde na afloop van de

personen,...), of het openstellen van bepaalde ruimtes

erfpachtperiode.

voor publieke functies sporadisch zoals bv. bij het
bewaren van erfgoed, tijdelijk zoals bv. bij buurtfeesten

Een erfpachtcontract kan worden gesloten per individu

en andere manifestaties of permanent zoals bv. een

en per groep en is daardoor voor de cohousing een

privaat onderhouden publieke groenzone of andere

werkbaar systeem. Omdat dit voor bvb. een stad of

elementen die het algemeen belang dienen.

gemeente complicaties oplevert is het verstandig de site
economisch over te dragen aan een autonoom

Als de initiatiefnemer een sociale huisvestingsactor is,

gemeentebedrijf of een grond- of pandenfonds.

dan gelden eigen interne regels.

CLT (Com m u n it y Lan d Tr u st )

Behalve bestaande ondersteuningsmaatregelen kan de

Een site kan ook vrij ter beschikking worden gesteld voor

lokale initiatiefnemer drager zijn van tegemoetkoming

een project dat uitdrukkelijk maatschappelijke doelen

voor extra ambitie (bvb. eco-premie m.b.t.

beoogt. Een specifieke formule daarvoor is de

duurzaamheid, leningsfaciliteiten voor inclusie van

Community Land Trust, waarbij de grond in een stichting

personen met lage inkomens,? )

wordt ondergebracht (gecontroleerd door overheid,
bewoners en buurt) die de doelstelling van blijvend
betaalbaarder wonen verzekert en de woning via een
welomschreven systeem telkens wordt doorverkocht aan
een betaalbare prijs.
> w w w.k en n iscen t r u m vlaam sest eden .be/
sam en w er k en / par t icipat ie/
in t er essan t e%20par t icipat iet r aject en /
ver n ieu w en de%20par t icipat ie%20op%20de%20
w oon m ar k t / docu m en t s/
cvp2%20091111%20com m u n it y%20lan d
%20t r u st %20in %20br u ssel%20t ek st %20colloqu iu m .pdf

Ver h u r in g
Er kan verhuurd worden aan een vereniging met
maatschappelijk doel die op haar beurt doorverhuurt
aan bewoners (vb. Abbeyfield seniorenwoningen, zie
www.abbeyfieldvlaanderen.be/nl)
Advies door een jurist met kennis over deze specifieke
materie is aangewezen.
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Als de prijs vooraf vastgelegd is, gebeurt de toewijzing via
een wedstrijd en aan de hand van de selectiecriteria voor
de oproep (zie Hoofdstuk 10).
Volgens een andere formule kan een element van
bieding mee wegen als deel van de wedstrijdcriteria. Als
de toewijzing gebaseerd wordt op het hoogste bod, dan
kunnen als eerste filter minimale criteria van
gemeenschappelijkheid, duurzaamheid en
zelforganisatie worden gesteld.
Er kan bespaard worden door oplettendheid rond de
vorm en de timing van de overdracht.
- Bv. bij sloop en nieuwbouw kan een bewonersgroep
in sommige gevallen genieten van het voordelige 6%
BTW-tarief voor het volledige project als zij bij
aanvang zelf de sloop op zich neemt.
- Bv. Bij aankoop kan men door een juiste timing
vermijden dat de bewoners twee maal de volle
registratierechten moeten betalen, eenmaal bij
aankoop in onverdeeldheid, eenmaal bij
doorverkoop van de woonsten naar de individuele
bewoners.
Ook hier is deskundig advies aangewezen.
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C. OPSTELLEN VAN DE PROJECTOPROEP

Hoof dst u k 9.
Pr oject opr oep

Voorbeeld 1: Interesse- of
inschrijvingsformulier VTS Sint-Niklaas

Diverse documenten

Ondergetekenden, de kandidaat-bouwgroep met als naam:
(naam van de groep)

Het document (of de documenten) waarin de bindende
bestaande uit de volgende gezinnen/particuliere

voorwaarden worden aangegeven voor de oproep en de

inschrijvers: (per inschrijver naam en adres)

overdracht kan men op vele wijzen benoemen:

hierna genoemd de ?bouwgroep?, heeft kennis genomen

verkoopdossier, overdrachtsvoorwaarden, lastenboek,

van het volledige verkoopsdossier en verklaart in te

wedstrijdreglement, enz... Waar het op neerkomt, is dat

stemmen met alle eisen en randvoorwaarden die in dit

hier de voorwaarden worden opgenomen waaronder de

verkoopsdossier zijn vastgelegd.

oproep verloopt, en de geldende criteria, procedure en
De bouwgroep stelt zich kandidaat voor de aankoop van

termijnen. Bij de projectoproep horen ook een aantal

(benaming van de site)

documenten waarmee groepen aan de slag kunnen om

Gedaan te (plaats) op (datum)

hun interesse en hun projectvoorstel bekend te maken.

Ondertekening (door alle inschrijvers):

Als mogelijk model gaan we uit van volgende onderdelen:
Contactgegevens van de bouwgroep

- Inleiding over de projectoproep: beschrijving van het

(naam contactpersoon, adres, tel, e-mail)

concept van de oproep, principes van het

Voorbeeld 2: AGSL Leuven

wedstrijdelement, initiatiefnemer en partners,...
Ondergetekenden, de kandidaat bouw- een woongroep

- Interesse- of inschrijvingsformulier: hiermee schrijft

met als naam: (naam van de groep)

een persoon of groep zich in om deel te nemen aan

bestaande uit de volgende kandidaat kopers:

het voortraject (zie voorbeeld hieronder).
- Verkoopsdossier / overdrachtsdossier: beschrijving

(Bij kandidaatstelling dient de groep te bestaan uit kandidaat

van de voorwaarden en engagementen van beide

kopers voor minstens 3 wooneenheden. Gelieve per

partijen m.b.t. de overdracht van de site voor gebruik

wooneenheid de namen van de kandidaat kopers en hun

(zie 11. verkoopdossier).

huidige adres te vermelden)

- Visienota: sjabloon van een verwachte nota waarin

Wooneenheid 1

kandidaten (groepen) hun visie en plan weergeven

Namen kandidaat kopers:

voor de verschillende aspecten van hun project (zie

Huidig adres:

12. visienota).

Wooneenheid 2

- Stappenplan en timing: kan opgenomen zijn in de

Namen kandidaat kopers:

projectoproep, maar ook deel uitmaken van

Huidig adres:

verkoopsdossier (zie 13. Stappenplan en timing).

(enz... tot minimum vereist aantal groepsleden in deze fase)

Tenzij men de overdrachtprijs wil laten voorgaan

hierna genoemd de ?bouw- een woongroep?, heeft kennis

(bieding) is de wedstrijdformule de meest rechtvaardige

genomen van het volledige projectdossier

formule, en voor openbare besturen is zij de formule die

en verklaart in te stemmen met alle eisen en

onpartijdige toewijzing het best garandeert.

randvoorwaarden die in dit projectdossier zijn vastgelegd.

De gehanteerde begrippen worden best in een lexicon

Gedaan te (plaats) op (datum)

toegelicht. We denken aan definities voor: projectoproep,

Ondertekening (door alle kandidaat kopers)

gemeenschappelijk wonen, privéwoonst,
gemeenschappelijke ruimtes, duurzaamheid, bouwgroep,
gezin, geïnteresseerde, kandidaat, enz...
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Hoof dst u k 10.
M ogelijk e cr it er ia
Behalve de reeds geldende stedenbouwkundige en
andere vereisten, worden vooraf een aantal criteria
vastgelegd voor de visienota (projectdossier/plan/...), het
concept, de bewonersgroep, de organisatievorm, de
architecturale kwaliteit,...
In de selectiecriteria onderscheiden we de minimale
criteria om te worden toegelaten als kandidaat en de
criteria die wegen in de wedstrijd. Naargelang de
gekozen doelstellingen en prioriteiten kan men items
opnemen of niet, en deze meer of minder laten wegen
op de keuze van toewijzing. Eventueel kunnen de criteria
van haalbaarheid in de beoordeling voorafgaan aan de
overige.

Vorm en voorwaarden voor indiening
- Uiterste datum van indienen; aangetekend en/of

senioren, gezinnen met kinderen,... (uiteraard binnen

persoonlijk tegen ontvangstbewijs; op papier en/of

de grenzen van de bestaande wetgeving)

elektronisch;

- Goed gedrag en solvabiliteit kunnen criteria zijn:

- Minimum en maximum aantal pagina?s (eventuele

voorleggen van bewijs van goed gedrag, van een

afbeeldingen niet meegerekend), evt. minimum en

attest dat de persoon niet is opgenomen op het

maximum per onderdeel; lettergrootte (punt),

negatieve bestand van de Nationale Bank.

gewone marges...

- Men kan eisen dat bewoners geen ander onroerend

Aantal groepsleden

goed bezitten of indien dat wel zo is, dit binnen een
bestemde tijd van de hand doen.

- Het maximum aantal groepsleden staat in functie

- Men kan de voorwaarde opleggen om de woning zelf

van het uiteindelijk project (er kan een reservelijst

te bewonen gedurende een bepaalde termijn en de

bestaan)

omstandigheden omschrijven waarin hier kan

- Aantal per fase: er kan gesteld worden dat de groep

worden van afgeweken.

bij indiening een minimaal aantal van het

Visie, missie en waarden (charter)

uiteindelijke bewoners heeft geëngageerd
(ondertekenaars). Ook voor een eventuele 2e

- Visie: motivatie, betrachtingen, ?realistische droom?

evaluatie in een latere fase kan een (hoger) aantal

(bv. beter dan buren, vriendschappen, gezelschap,

worden aangegeven. De wijze en mate van

een autonome gemeenschap, rustiger leven, of

engagement van deze leden dienen gedefinieerd te

intenser leven,...)

worden in het deel ?interne organisatie?.

- Missie: welk soort woongemeenschap willen we
realiseren?

Welke personen en gezinnen: mogelijke
voorwaarden

- mate van collectiviteit: ruimtelijk (schikking,
aantal woonsten, hoeveel gedeelde ruimte, met

- Lokale binding: Er kunnen eisen worden gesteld qua
betrokkenheid met de lokale situatie, bv. m.b.t.

welke functies, collectieve voorzieningen,...),

woonplaats, evt. werkzaam in de stad of gemeente,

betrokkenheid (maaltijden, groepsactiviteiten,

evt. lokaal schoolgaande kinderen. Dit kan aanleiding

delen van gereedschappen e.d., praktische

geven tot extra quotering

hulp,...)
- financieel: budget, prioriteiten, wijze van

- Gezinsvorm, leeftijd: ook hier kan gestreefd worden

lastenverdeling, eventuele solidariteit,...

om bedoelde doelgroepen aan te trekken, bvb.

- doelgroep: gemengd, senioren, alleenstaande
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ouders, mindervaliden, gezinnen met kinderen,...
- extra engagement: zorgaspect (inclusie),
kinderopvang, wijkwerking, spiritueel, mix van
inkomens,...)
- collectief gedragen activiteit
(woonwerkgemeenschap): cultureel, artistiek,
tuinbouw, artisanaal,...
- hoge ecologische ambitie: passiefbouw,
collectieve energievoorziening,...
- Waarden: naar de samenleving (bv. ecologie, sociaal
engagement,...); naar elkaar toe (bv. open
communicatie, vertrouwen, gelijkwaardigheid,
tolerantie,...).
Deze elementen maken samen het ?Charter ?uit van de
woongemeenschap. Dit moet duidelijk, doorgesproken
en gerijpt zijn, en door later aansluitende deelnemers

door de bewonersgroep, uiteraard met

goed begrepen en onderschreven worden.

ondersteuning door professionals

Sommige elementen kunnen de waarde van een project

Duurzaam bouwen en wonen

verhogen, de kandidatuur meer aanbevelenswaardig
Dit slaat op een aantal uiteenlopende thema?s, zoals:

maken. Er kunnen echter ook expliciete criteria (met
quotering) voor de projectoproep worden gesteld die

- Het beheer van het ontwikkelings- en bouwtraject

bepaalde waarden en doelstellingen moeten dienen

- Aandacht voor mobiliteit en transport

zoals bv:

- Duurzaamheid qua landgebruik, waterbeheer,
energie

- betaalbaarheid

- Keuze van materialen en onderhoudsvereisten,

- inclusie van kwetsbare bewoners

hergebruik

- mix van leeftijden en gezinsvormen

- Vermijden van vervuiling

- betrekken van bepaalde doelgroepen

- Omgaan met fysieke en psychische gezondheid,

Gemeenschappelijk wonen

comfort en sociale waarden

De eigenheid van gemeenschappelijk wonen zit in de

- Innovatie op het vlak van bovenstaande aspecten

ruimtelijke en in de sociale organisatie. Het is moeilijk de

Groepswerking en -organisatie

geest van betrokkenheid in criteria te gieten, Mogelijke
- interne organisatie (administratie, werkgroepen,

voorwaarden kunnen zijn :

mandaten,...)
- het project omvat minstens 3 wooneenheden

- instappen en uitstappen (of uitsluiten) van leden;

- er is een minimaal % oppervlakte van

engagement van de leden (volgens fasering)

gemeenschappelijke ruimtes in verhouding tot de

- interne communicatie; besluitvorming;

totale vloeroppervlakte (privé+gemeenschappelijk),

conflictbeheer

Dit kan variëren tussen 5% (co-wonenen) en 15%

- externe communicatie: overheid, media, buren,

(cohousing)

professionals, werving leden,...

- de aard en de functies van de gedeelde ruimtes:

- verzorgen van de groepsdynamiek

binnenruimtes, leefruimtes (i.t.t. technische ruimte,

Projectvoering

circulatieruimte)

- Bedrijfsplan opstellen en uitwerken

- participatief proces: het bouwproject en het
samenlevingsproject komen in gemeenschappelijk

- Juridische structuur kiezen en opzetten

overleg tussen kandidaat bewoners tot stand

- Financieel plan en financiering (o.a. solvabiliteit van
de groepsleden)

- autopromotie: het traject gebeurt in zelfontwikkeling
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Voorbeelden van criteria (met
waarde-quoteringen)

- Projectbeheer, financieel beheer, groepsbeheer
- Noodzakelijke professionele inbreng, kiezen van
professionals, communicatie opzetten (bvb.

VOORBEELD 1

bouwteam, afvaardiging, mandaten, ? )
- Stappenplan

1. Visienota: 50% (4-10 A4 ; font 11pt ; evt. afbeeldingen

- Timing

excl.)

Ruimtelijk ontwerp

-

groep (15/50) = slaagkans en cohesie, interne
organisatie, samenstelling en complementariteit

- Aantal woonsten compatibel met het opgelegde

-

minimum en maximum (projectoproep, stedenbouw)

ruimtelijk ontwerp voor ?samenwonen?(15/50) =
architecturale ambitie, duurzaam, haalbaarheid

- Duurzaamheid in bouw- en bewoningsfase : werf,

-

materialen, isolatie, energie, water, onderhoud, ?

visie op het ?samenwonen?(20/50) = innovatie, mate
van gemeenschappelijkheid, haalbaarheid

- Ontwerp in functie van gemeenschappelijkheid :

2. Plan van aanpak (25%) (2-5 A4 ; font 11pt ; evt.

collectief ontwerpen, gemeenschappelijke delen,

afbeeldingen excl.)

bewaken van privacy en faciliteren van contact, ?
-

- Stedenbouwkundige kwaliteit : inplanting,

financiële aanpak (15/25) = financieel transparant
intern, budgetbewaking, haalbaarheid

betrokkenheid met de buurt (vormgeving, circulatie,

-

natuurlijke omgeving, ?

projectaanpak (10/25) = uitwerking van de juridische
structuur, realistische planning en timing

- Architecturale kwaliteit
3. Financieel plan (25%) (enkel volgens opgelegd sjabloon).

Haalbaarheid
-

Nagaan van een realistische visie en inschatting op

financieel plan (25/25) = realistisch budget, mate van
incalculeren van het ambitieniveau

verschillende bovengenoemde punten, in het bijzonder
op:

VOORBEELD 2

- concept, ?bedrijfsplan?, financieel plan en

1. De groepsorganisatie (slaagkans) en de visie op

financiering, juridische structuur,...

samenwonen (25%)

- projectbeheer, financieel beheer, groepsbeheer,..

2. De ambitie op vlak van duurzaamheid (sociaal,

- groepswerking, werving leden, vaardigheden binnen

ecologisch, economisch, proces) (25%)

de groep, aantrekken van nodige professionele hulp
3. Haalbaarheid (25%)

- stappenplan, timing,...

4. Ruimtelijke kwaliteit (25%)

VOORBEELD 3
Quotering voor duurzaamheid ((bvb. geïnspireerd door de
Maatstaf duurzaam wonen en bouwen)
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-

Het beheer van het bouwproject (12%)

-

Mobiliteit en transport (12%)

-

Duurzaam waterbeheer (8%)

-

Landgebruik en ecologie (10%)

-

Vermijden van vervuiling (8%)

-

Materiaal en Afval (15%)

-

Energie (20%)

-

Gezondheid, comfort en sociale waarde (15%)

-

Innovatie (10% extra)
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Hoof dst u k 11.
Ver k oopdossier

4.4. Stedenbouwkundige voorschriften
4.4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen ? plannen van

> Voor beelden in bijlage

aanleg

1. In leidin g

4.4.2. Vergunde verkavelingen

Situering van de verkoop (algemene motivatie,

4.4.3. Stedenbouwkundige verordeningen (Stedelijk

projectoproep, lokale actor en eventuele partners,

of gemeentelijk; Gewestelijk)

andere contextuele elementen).

5. Tr aject
> Zie 13. St appen plan

2. Gem een sch appelijk du u r zaam w on en

5.1. Publieke infomomenten voor bekendmaking

2.1. Wat betekent gemeenschappelijk wonen?
(algemene omschrijving, specifieke vorm voor deze

5.2. Kandidaatstelling

site)
5.3. Visienota
2.2. Wat betekent duurzaam bouwen en wonen?
5.3.1. De groepsorganisatie (slaagkans) en de visie op

(algemeen, specifiek voor de site)

samenwonen

3. Tot w ie r ich t h et pr oject zich ?

5.3.2. De ambitie op vlak van duurzaamheid (sociaal,

3.0. Inleiding algemeen:

ecologisch, economisch, proces)

Maatschappelijke doelstellingen (bvb. participatie,

5.3.3. Haalbaarheid

zelfontwikkeling, duurzaamheid, betaalbaarheid,

5.3.4. Ruimtelijke kwaliteit

non-speculatie, leefbare wijken, doelgroepen,

5.4. Selectie van de groep op basis van visienota

zorgaspect,...)
5.5. Businessplan
Aard van de transactie (overdracht naar particulieren of
5.6. Toewijzing op basis van visienota / businessplan

vereniging van particulieren, ambities voor diverse

5.7. Overdrachtsovereenkomst (verkoop, erfpacht,...)

thema?s,...)

6. Begeleidin g van de bou w - en w oon gr oep

3.1. Toelatingsvoorwaarden individueel

> Zie 15. Begeleidin g

Niet in het negatieve bestand Nationale Bank, goed
gedrag, of geen welbepaalde veroordelingen (criminele
organisatie, omkoping, fraude, witwassen,...), schulden
hebben bij de lokale actor, woonplaats en enige
eigendom in de site.
3.2. Minimumvoorwaarden gemeenschappelijkheid
3.3. Minimumvoorwaarden duurzaamheid
3.4. Minimale voorwaarden architecturaal, ruimtelijke
ordening
> Zie 10. Cr it er ia

4. De sit e
4.1. Ligging en bereikbaarheid (adres, aanpalende
wegen, voorzieningen in de directe omgeving,
bereikbaarheid,...).
4.2. Beschrijving (afmetingen, oriëntatie, bestaande
bebouwing, nutsvoorzieningen, eigendomsstructuur,
eventuele erfdienstbaarheden en bescherming,...).
4.3. Kadastrale gegevens
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Hoof dst u k 12.
Pr oject voor st el (visien ot a, pr oject plan )

6.1. Begeleiding door de lokale actor
6.2. Externe inbreng op het vlak van
gemeenschappelijk wonen (door een organisatie en/of

Om de kandidaat-groepen een houvast te bieden, maar

door een ?cohousing coach?).

zeker ook om de ingediende projectvoorstellen vlot en zo
transparant en objectief mogelijk te kunnen beoordelen

6.3. Externe inbreng op het vlak van duurzaamheid

en vergelijken, kan een sjabloon worden aangeboden om

(door een organisatie, door professionele adviseurs /

projectvoorstellen op te stellen.

begeleiders)

In functie van het stappenplan kan er in één fase of in

6.4. Professionele begeleiding m.b.t. andere thema?s en

meerdere fasen worden gewerkt. In het tweede geval

vakgebieden

kunnen verschillende documenten gevraagd worden, bv.
in volgende fasen:

7. In f or m at ie over de over dr ach t sf or m u le / pr ijs van
de sit e

- Inschrijving: eenvoudig formulier met enkele
Indien erfpacht of andere niet evidente formule in

basisgegevens, op basis waarvan men nagaat of de

overleg met experten.

kandidatuurstelling ontvankelijk is (punt 2.2. van

8. Specif iek e voor w aar den

onderstaande lijst)
- Een eventuele eerste selectie: visienota en summier

8.1. Staat van onderhoud

projectplan (punten 3 en 4)
8.2. Sloop- en bouwverplichting

- Selectie van de laureaat (en reserve-laureaat):
visienota en uitgewerkt projectplan (punt 5)

8.3. Ontwerpeisen

- (opschortende) voorwaarde voor overdracht:

8.4. Samenwerking architect (aangesteld of keuze uit

stedenbouwkundige vergunning (punten 5 en 6)

?pool?)

1. In leidin g en t oelich t in g bij h et sjabloon
8.5. Bewoningsverplichting
Bedoeling van dit document, noodzakelijke elementen,
8.6. Doorverkoop en verhuring woning

aantal pagina?s, aantal en aard van de illustraties, wijze

8.7. Recht van wederinkoop door Actor

waarop de beoordeling zal gebeuren,...
2. Sam en st ellin g van de k an didaat -gr oep

8.8. Voorkooprecht door Actor

2.1. Naam en contactgegevens van de groep

9. Ver k oopspr ocedu r e

2.2. Samenstelling van de groep en gegevens van de

9.1. Vormen van een juridische structuur

reeds gekende deelnemers
9.2. Verkoopovereenkomst
2.3. Motivatie en risico-analyse van de kandidaat
9.3. Akte

bewoners en van de groep als geheel (engagement,

10. Tim in g

solvabiliteit, vaardigheden, mogelijke aanpak van

Voor beelden van ver k oopsdossier : zie bijlagen

zwaktes,...)

> GEW Gen t SOGen t - Bet h u n est r aat (in clu sief m odel
ver k oopsover een k om st )

3. Visie op h et pr oject
3.1. Korte omschrijving van de visie van de groep

> GEW Leu ven AGSL - Gelden aak sebaan

(missie, innovatief aspect...)
3.2. Visie en toepassing van gemeenschappelijkheid
3.3. Visie op duurzaamheid in dit project
3.4. Stedenbouwkundige en architecturale visie in dit
project (programma en schetsontwerp)
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4. Su m m ier pr oject plan - Haalbaar h eid van h et
pr oject

Hoof dst u k 13.
St appen plan en t im in g

4.1. Stappenplan en timing

Niet enkel de doelstellingen en beleidskeuzes voor een

4.2. Financieel plan (financieel rekenmodel ? zie

projectoproep kennen varianten. Ook de verschillende

bijlagen)

fasen en stappen en de gebruikte timing kunnen
verschillen, zie ook getuige daarvan zijn de diverse

4.3. Functionele organisatie van de groep

binnen- en buitenlandse voorbeelden.
4.4. Juridische structuur

Stappenplan

4.5. Ruimtelijk ontwerp (voorontwerp)

Vanaf het ontstaan van het idee voor een projectoproep

4.5. Externe ondersteuning en intern aanwezige

tot de realisatie er van kunnen we volgende stappen

vaardigheden

onderscheiden:

5. Uit gew er k t pr oject plan (?bu sin ess plan?)

VOORTRA JECT

5.1. Verfijnd stappenplan en timing

AANLOOP

5.2. Ontwikkelingsplan van aanloop en bouwfase

1. Draagvlak vinden op bestuurlijk niveau:
sensibiliseren en informeren van de

5.3. Verder uitgewerkt financieel plan (raming,

beleidsverantwoordelijken.

financiering, ? )
2. Opzetten van een organisatiestructuur voor de
5.4. Gerealiseerde juridische structuur voor overdracht

projectoproep: binnen bestaande kader of

5.5. Verder uitgewerkte juridische structuur voor de

werkgroep met mandaten en middelen.

verschillende fasen

3. Informeren van interne medewerkers op alle

5.6. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

niveaus: sensibiliseren en informeren door
documentatie, presentatie, bezoek van gerealiseerde

6. Volledige af w er k in g van de aan loopf ase

projecten, uitwisseling met andere lokale actoren die

6.1. Toegekende stedenbouwkundige vergunning

reeds een projectoproep deden of er mee bezig zijn.

Voor beelden van sjabloon pr oject voor st el: zie bijlagen .

OPSTELLEN VAN DE PROJECTOPROEP

> AGSL Leu ven - Gelden aak sebaan - pr oject voor st el

4. Maken van beleidskeuzes, stellen van prioriteiten:

> AGSL Leu ven - Gelden aak sebaan ? f in an cieel
r ek en m odel

te bereiken doelstellingen, algemeen concept van de
projectoproep, overdrachtsvorm, prijszetting,...
5. Site(s) uitkiezen voor deze projectoproep (zie
Hoofdstuk 6).
6. Voorbereiden en opstellen van de projectoproep:
concept, verloop en voorwaarden; verkoopsdossier;
sjabloon voor visienota; criteria voor selectie
(basiscriteria, waarderingscriteria).
UITVOERING
COM M UNICATIE
7. Informeren van de buurtbewoners (zie Hoofdstuk
14).
8. Informeren van de bevolking via diverse kanalen
(zie Hoofdstuk 14).
9. Voorbereidende informatie vergaderingen t.b.v.
kandidaten (individuen en groepen) (zie Hoofdstuk
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15).

functie van verwerving en (ver)bouwwerken.

WEDSTRIJD

21. De groep verfijnt de haalbaarheidsstudie (de

10. Starten van de oproep voor het indienen van een

elementen uit hun visienota): financieel,

visienota/projectnota: startschot, publieke

architecturaal, duurzaamheid,... tot indiening van het

bekendmaking van de projectoproep (zie Hoofdstuk

projectplan.

14).

22. Aanvraag tot het bekomen van een

11. Validering van de kandidaturen

stedenbouwkundige vergunning door de groep.

(ontvankelijkheid): eventueel invoegen van deze

23. Stedenbouwkundige vergunning is toegekend; of

eerste selectie van kandidaat groepen volgens (te

de groep kan minstens een ontvankelijk verklaard

definiëren) basiscriteria op basis van formulieren

aanvraagdossier voor stedenbouwkundige

met gegevens, eventueel ook van een korte

vergunning voorleggen.

voorstellingsnota (zeer summiere visienota).
24. Definitieve verkoop (of andere overdrachtsvorm)
(Zonder deze valideringsfase moet de visienota veel

(zie Hoofdstuk 11).

meer uitgebreid en gefundeerd zijn en een projectplan

BOUWFASE EN BEWONING

bevatten met schetsontwerp en uitgewerkt financieel
plan. Dit vraagt echter verdergaande investeringen van

25. Start van de bouwwerken.

groepen die niet zeker zijn van hun selectie.)

26. Oplevering en start van de bewoning.

12. Begeleiding van kandidaat groepen: aanbod door

FOLLOW-UP

de lokale actor zelf en/of verwijzen naar bestaande

NABEHANDELING VAN HET WOONPROJECT

coaching mogelijkheden. Mogelijke vormen van

27. Controle en advies tijdens ontwikkeling, bouw en

begeleidingen (zie Hoofdstuk 15).

controle van de vereisten na de

13. Aanstellen van een beoordelingscommissie (jury)

28. Verzamelen van informatie, ervaringen,

(zie Hoofdstuk 16).

documenten, beeldmateriaal, ?

14. Indiening van de kandidaat-dossiers (visienota?s)

FOLLOW-UP VAN DE PROJECTOPROEP

door de groepen (zie Hoofdstuk 12).
29. Evaluatie van deze projectoproep
15. Selectie van de kandidaten rekening houdend
30. Communicatie over de projectoproep

met de gestelde criteria (zie Hoofdstuk 16).

(promotioneel, wetenschappelijk,...).
DE GESELECTEERDE GROEP

Timing
16. De laureaat (of laureaten) formeel in kennis
Enkele aandachtspunten m.b.t. de timing:

stellen; reservering van de site of ondertekening van
de onderhandse koopovereenkomst onder

- Houd rekening met agenda en procedures van

voorbehoud van realisatie van een geschikte

adviserende en beslissende instanties

rechtsvorm, een correcte financiering, een goed

- Sterke vertraging kan optreden door verlofperiodes,

verder uitgewerkt bouwproject en het bekomen van

vooral het zomerverlof

een stedenbouwkundige vergunning. Geldelijke

- Stem termijnen af op het relatief tragere ritme van

waarborg van de groep.

een groep voor groepsvorming en organisatie (dit in

17. Begeleiding van de geselecteerde groep.

vergelijking met bvb. een projectontwikkelaar)
- Draag er zorg voor dat groepen geen overmatige

18. Keuze van architect: uit een afgebakende pool of

kosten moeten maken vooraleer zekerheid te

vrije keuze (zie Hoofdstuk 16).

hebben over hun selectie

19. Keuze van andere professionals (notaris,
financieel adviseur,...).
20. De groep richt een rechtsvorm op minstens in
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Voorbeelden van tijdslijnen
1. Tolh u islaan Gen t 2012

2. St r asbou r g 2012

3. Lille 2013
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4. AGSL ? Leu ven 2015

5. SOK - Kor t r ijk 2015

30

II. UITVOERING
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II. UITVOERING > D. UITVOEREN PROJECTOPROEP
D. UITVOEREN VAN DE PROJECTOPROEP

Hoof dst u k 14.
Pr om ot ie, Com m u n icat ie

- Flyer, lokale radio, reclameblad,...

De buurtbewoners informeren

- Lokale verenigingen: OKRA, Vrouwen met vaart,

(met sitebezoek)

Bond,...
Als direct betrokken personen dienen zij in een vroeg

- Beurzen, markten, manifestaties,...

stadium (zodra er voldoende duidelijkheid is) op de

- Immo kanalen, advertentie

hoogte worden gesteld over de komende veranderingen

- Website, mond-aan-mond en pers blijken de meest

in hun buurt en de mogelijke lasten (en hoe die worden

vruchtbare kanalen volgens een enquete door AGSL

opgevangen), maar ook de mogelijke lusten voor hen.

Algemene Info-moment(en) voor geïnteresseerden
Het kan ook belangrijk zijn andere lokale stakeholders te
- Algemene informatie: gemeenschappelijk wonen,

betrekken zoals bvb. een wijkcomité, een plaatselijke

duurzaamheid

vereniging, niet-wonen activiteit op of nabij de site, ?

- Informatie over de site

De bevolking Informeren

- Situeren van de projectoproep

Het draagvlak voor gemeenschappelijk wonen groeit en

- Contacten met andere geïnteresseerden of met

voor veel mensen zijn de aanvankelijke vooroordelen en

vormende kandidaatgroepen stimuleren. Hiervoor

misvattingen van de baan, maar toch blijft het nuttig het

kan men beroep doen op Samenhuizen.

brede publiek te informeren over de projectoproep.
Bovenal dient de communicatie t.a.v. de bevolking om
geïnteresseerden te werven voor het project, en liefst
deze met het gewenste profiel, in geval naar specifieke
doelgroepen wordt uitgereikt.

Oproep voor kandidaten
- Beknopte beschrijving van de projectoproep
(concept, traject, voorwaarden,...)
- Omschrijving van gemeenschappelijk wonen, van
duurzaamheid
- Beschrijving van de site
- Volgende stappen
- Verantwoordelijke organisatie
- Contactgegevens

Verspreidingskanalen
- Landelijk: websites, elektronische nieuwsbrieven,
Facebook en Zoekertjes; ad hoc website,
Samenhuizen, Bond Beter Leefmilieu, Steunpunten
Duurzaam wonen en bouwen, Abbeyfield, VIBE,
Netwerk Bewust Verbruiken,...
- VVSG, VMSW, Provincies,...
- Stad of gemeente of andere lokale actor: website,
e-Nieuwsbrief, Krantje (bussen),...
- Media: persbericht, persmap, evt. persconferentie
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Online informatie beheren

contactgegevens opvolgen (online

Hoof dst u k 15.
In f or m er en en begeleiden van
geïn t er esseer den , gr oepen en
pr of ession als

inschrijvingformulier, telefonische aanmelding),

Informeren, vormen en begeleiden van individuele

berichten om geïnteresseerden op de hoogte te

kandidaten en van kandidaat-groepen is een belangrijk

houden van de vorderingen van de oproep.

onderdeel van een projectoproep.

- Ad hoc website of infopagina opzetten en beheren
- Interesselijst beheren: aansluitingen met

- Communicatieforum online voor geïnteresseerden

Door de lokale actor zelf

en groepen opzetten en opvolgen: info updaten,
vragen beantwoorden, onderlinge uitwisseling

Behalve als aanbieder van een site, organisator van de

bevorderen en beheren.

oproep en bewaker van de voorwaarden hieraan
verbonden, treedt de lokale actor ook faciliterend op.

Interne communicatie en verslaggeving verzorgen

Naargelang de beschikbare middelen (reeds bestaande

> Zie Hoof dst u k 3.

dienst, mankracht en budget voor de projectoproep) kan
zij meer of minder aanbieden op het vlak van
sensibilisatie, informatie, vorming, begeleiding van
kandidaten en/of laureaten.
Zij kan dit aanbieden via eigen bestaande diensten of via
het aantrekken van actieve inbreng van expertise door
partners of onderaannemers.

Externe inbreng m.b.t. gemeenschappelijk wonen
We maken onderscheid tussen:
- een organisatie zoals vzw Samenhuizen, die kan
instaan voor
- advies en organisatorische ondersteuning bij het
opzetten van de projectoproep,
- algemene sensibilisering van de bevolking
- informatie en vorming rond gemeenschappelijk
wonen
- een ?cohousing coach?voor professionele begeleiding
van
- kandidaat-groepen tijdens de wedstrijd
- de geselecteerde bouwgroep bij de verdere
realisatie van hun project

Externe inbreng m.b.t. duurzaamheid
Ook hier onderscheiden we enerzijds organisaties zoals
Bond Beter Leefmilieu, Steunpunten DuWoBo, VIBE die
algemene informatie en ondersteuning aanbieden en
anderzijds professionele adviseurs / begeleiders.
Er kan aanvullend verwezen worden naar bestaande
vormings- en coachingmogelijkheden op vlak van
gemeenschappelijk wonen, van duurzaamheid, of voor
andere thema?s.
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Mogelijke vormen van begeleiding van kandidaten

en duurzaamheid nog weinig gekende thema?s, waarover

In f osessies r on d specif iek e t h em a?s voor
geïn t er esseer den en k an didat en

dan nog eens vooroordelen kunnen bestaan. Een bezoek

Volgende thema?s kunnen aan bod komen :

informatie en inspiratie.

aan een paar projecten biedt een realistisch beeld,

- vertrouwd maken met de oproep

Naargelang de eigenheid van de projectoproep (site,

- informatie over de site

ligging, doelstellingen, aandachtspunten) is het

- gemeenschappelijk wonen

aangewezen om projecten te bezoeken rond bv.

- duurzaamheid in bouwen en wonen

stedelijke cohousing, erfgoed, binnengebied, hoogbouw,

- eigen visie, concept definiëren

landbouwactiviteit, seniorengroep, enz...

- traject van een project : overzicht, nodige stappen,

Via Samenhuizen vzw kan men contactgegevens en tips

timing

bekomen, en kan eventueel een bezoek worden

- interne organisatie en communicatie in een groep

georganiseerd, zowel voor de organiserende lokale actor

- promotie en betrekken van nieuwe groepsleden,

als voor de kandidaten.

groepsdynamiek

Beu r sm om en t

- rechtsvormen
- financiering en financieel plan

Een klein beursmoment kan worden georganiseerd, in

- zoeken en selecteren van professionals

samenhang met een info-moment en/of plaatsbezoek.

- (ver)bouwtraject

Hier kunnen geïnteresseerden in contact komen met

- ?

elkaar en met enkele architecten, cohousing begeleiders,
de organisator van de projectoproep, stadsdiensten,

Regelm at ige con t act m om en t en (dir ect , t elef oon ,
m ail, f or u m )

verenigingen die support en informatie bieden rond de
verschillende thema?s.

Er kan een vragenuurtje worden aangeboden, bv. een
permanentie 1x/maand, waar zowel individuele

Bovendien is dit een gelegenheid voor kandidaat

geïnteresseerden als kandidaat-groepen kunnen beroep

groepjes om zich bekend te maken, hun ideeën te

doen op enkele experten voor vragen en adviezen m.b.t.

presenteren en (meer) leden te werven.

de vorm en de inhoud van de projectoproep,

Begeleidin g van k an didaat -gr oepen in h u n t r aject

gemeenschappelijk wonen, duurzaamheid.
Daarnaast kan ook telefonisch en on-line permanentie
worden aangeboden voor dergelijke vragen.
M ogelijk e ?opvan g?bij cr isis
In geval van dringende kwesties kan zelfs de mogelijkheid
worden ingebouwd om ?crisisopvang?te kunnen vragen,
buiten de eventuele permanentiemomenten.
Geleid plaat sbezoek
De projectoproep en het verkoopsdossier en de
ondersteunende website bevatten heel wat informatie
over de aangeboden site(s), beschrijving, foto?s, evt. een
filmpje. Nochtans blijft het belangrijk een plaatsbezoek te
kunnen doen. Liefst geconcentreerd op 1 of verschillende
dagen, eventueel in combinatie met een andere activiteit
zoals een infomoment of een beurs.
Bezoek aan best aan de pr oject en gem een sch appelijk
w on en , ecologisch e pr oject en
Voor een aantal mensen zijn gemeenschappelijk wonen
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Informeren van professionals
- Planners, architecten, juristen en andere professionals

Hoof dst u k 16.
Wedst r ijd en ju r er in g

zijn meer en meer op de hoogte van gemeenschappelijk

Sam en st ellen van de ju r y: de verschillende aspecten

en duurzaam bouwen en wonen. Toch blijft het vaak

van de visienota moeten kunnen geëvalueerd worden,

nodig hen informatie en documentatie aan te bieden en

betrek daarom naast vertegenwoordigers van de lokale

bij te briefen rond deze thema?s of deelaspecten, of nog

actor ook experts rond de belangrijke thema?s.

rond de specificiteit van de projectoproep.

Sch r if t elijk e in dien in g: dit bevat het formulier met de

Organisatie, administratie en logistiek

gegevens van de kandidaat groep, de visienota en het (zo

Vanzelfsprekend vragen al deze taken de nodige tijd aan

ver als mogelijk) uitgewerkte projectplan.

organisatie, administratie en logistiek. We denken aan

M on delin ge t oelich t in g: als het verschil tussen de

reserveren van lokalen, catering, transport, contacteren

kandidaat groepen niet groot is, kan het veel

van te bezoeken projecten, van standhouders,

duidelijkheid opleveren om een mondelinge toelichting

organiseren van inbreng door experten, enz ?

te voorzien t.a.v. de jury, met een gesprek om bepaalde
aspecten uit te klaren of te verdiepen.
Ju r er in g gebeurt op basis van de visien ot a en een
even t u ele m on delin ge t oelich t in g door de
kandidaat-groep en een gesprek met de jury.
Er kan worden gewerkt met een puntensysteem, zodat
de beslissingen zo objectief mogelijk genomen worden
en intern kunnen gestaafd worden. De jury stelt in dat
geval een selectieverslag op van de ontvangst van de
kandidaturen, van het nazicht van de kandidaturen
volgens de toelatingsvoorwaarden, de beoordeling van
het projectvoorstel en van de rangschikking. Dit
selectieverslag en de lijst met de definitieve
rangschikking worden nadien ter goedkeuring
voorgelegd aan het directiecomité en de raad van
bestuur.
Argumentering naar de deelnemers of andere partijen
wordt gewoonlijk uitgesloten door het
wedstrijdreglement.
Er kan geëist worden dat voor de globale scor e
m in im aal bv. 50% gehaald wordt en ook voor de
onderdelen kan een minimale score vereist worden om
hoe dan ook in aanmerking te komen. Alle groepen die
weerhouden worden, kunnen vervolgens gerangschikt
worden op basis van hun totaalscore (opgetelde scores
van de verschillende onderdelen).
Meedelen van de uitslag: uitroepen van de 1e laureaat,
evt. een 2e opvolger (en een 3e) in volgorde van
waardering en op voorwaarde dat zij in aanmerking
komen. Een opvolger kan in reserve gehouden worden in
geval de eerste laureaat er niet in slaagt het project tot
een goed einde te brengen.
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II. UITVOERING > E. OPVOLGING WOONPROJECT
E. OPVOLGING VAN HET WOONPROJECT

Hoof dst u k 17.
Begeleidin g van de geselect eer de gr oep
bij aan loop n aar de bou w f ase

Hoof dst u k 18.
On der st eu n in g en opvolgin g bij
on t w er p en bou w

On der st eu n in g door de r egu lier e dien st en

Eventuele on der st eu n in g bij on t w er p- en

(stedenbouw,...) bij het opvragen van informatie en het

(ver )bou w f ase.

indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige

Er zijn projectoproepen die een begeleider aanbieden (of

vergunning.

ten dele of geheel bekostigen) voor de ontwerpfase en

Eventuele on der st eu n in g bij h et k iezen en opzet t en

soms ook voor de bouwfase.

van de in t er n e r ech t svor m (en) door de groep, bij het

Deze kan zich toeleggen op verschillende aspecten,

voorbereiden van de overdracht van de site,...

afhankelijk van de aanwezige vaardigheden bij de

Aanstellen van een pr oject begeleider of aanbieden van

groepsleden en van de accenten gelegd door de lokale

een begeleidingsbudget (zie Hoofdstuk 18).

actor.

Keuze van de ar ch it ect .

We spreken over begeleiding bij het ontwikkelingstraject,
op het collectief ruimtelijk ontwerpen (?cohousing

De verschillende mogelijkheden zijn:

architect?), op de groepsorganisatie en dynamiek
- architect vooraf opgelegd

(groepscoach), op de brugfunctie met de

- uit een beperkte ?pool?te kiezen : soms omwille van

bouwprofessionals (assistent-bouwheer).

kwaliteitsoverwegingen, soms wegens interne
Ondersteuning bij in dien in g st eden bou w k u n dig at t est
/ ver gu n n in g.

voorschriften rond wedstrijdoproepen
- kwaliteitscontrole door de lokale initiatiefnemer

Een stad of gemeente of een andere lokale

- vrije keuze van architect

huisvestingsactor biedt ondersteuning aan op het
Criteria die kunnen mee spelen in de keuze van de

gepaste moment in de mate dat deze actor beschikt over

architect, zijn belangstelling, kennis, vaardigheden en

vlotte toegang tot diensten, een eigen dienstaanbod of

ervaring m.b.t. volgende aspecten:

het budget om dit binnen het kader van een
projectoproep te bekostigen.

- ontwerpen voor gemeenschappelijk wonen
- duurzaam bouwen en wonen

Opvolging en controle van de opgelegde termijnen en

- werken met een groep bouwheren: groepswerking,

andere voorwaarden (zie Hoofdstuk 19).

participatie,...
- ervaring met grotere projecten
- ?sociale architectuur ?(impact van het ontwerp op de
interne en externe dynamiek)
- strategieën voor betaalbaarheid, strakke
budgetbewaking
- kennis en ervaring rond specifieke kenmerken van
de site en het project (verbouwing, erfgoed,
bijzondere technieken,...)
- andere...
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III. FOLLOW-UP
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III. FOLLOW-UP > F. NABEHANDELING
F. NABEHANDELING VAN HET WOONPROJECT

Hoof dst u k 19.
Con t r ole en advies

Hoof dst u k 20.
In f or m at ie en er var in gen ver zam elen

De opgelegde voorwaarden worden gecontroleerd,

Het is nuttig om informatie en ervaringen te verzamelen,

uiteraard op het vlak van stedenbouwkundige

opgedaan gedurende het gehele traject bij de

voorschriften, huisvestingsnormen, voorschriften van

geselecteerde groep en bij de partners in de begeleiding

brandweer en politiereglement.

van de projectoproep. Dat is belangrijk in functie van het
opzetten van eventuele volgende projectoproepen, en

Maar ook de specifieke voorwaarden opgelegd in de

voor promotionele doeleinden of voor

projectoproep dienen gecontroleerd te kunnen worden.

onderzoeksdoeleinden.

Dat moet mogelijk maken dat tijdens het traject en na
voltooiing, advies en bijsturing kan worden gegeven of

Daarvoor dient men vooraf te voorzien welke

dat desnoods voorziene sancties worden toegepast in

documenten en documentatie beschikbaar moeten

geval van niet naleven van de geest van het

gesteld worden, wie gebruiksrechten heeft, wie deze

verkoopdossier of van de minimumvoorwaarden in het

verzamelt en onder welke vorm.

dossier.

Ook kan men de groep vragen het project af en toe (bv.

Een laatste opvolging en evaluatie door de lokale

één maal per jaar) open te stellen voor geïnteresseerden.

huisvestingsactor (via begeleidingscommissie of jury) kan
de opgelegde termijnen betreffen en de voorwaarden
opgelegd in het verkoopdossier. Bv.:
- aanvatten van de bouwwerken binnen een termijn
van XX maanden na het verlijden van de authentieke
akte
- voltooien van de werken binnen een termijn van XX
jaar na het verlijden van de authentieke akte
- hoofdverblijfplaats en domicilie te hebben in het
project gemeenschappelijk wonen gedurende
minstens XX jaar na het verlijden van de authentieke
akte
- Binnen XX maanden na start van bewoning een
as-built dossier voorleggen met een goede
duurzaamheidscore (bvb. volgens de Vlaamse
maatstaf duurzaam bouwen en wonen).
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G. EVALUATIE VAN DE PROJECTOPROEP

Hoof dst u k 21.
Evalu at ie van de pr oject opr oep
Het is goed om in het gehele traject van de oproep een
evaluatie in te plannen. Dat kan informeel, via een
gespreksronde, een enquête.
De evaluatie kan gevoerd worden op verschillende
niveaus:
- intern bij de initiatiefnemer
- met de betrokken partners, eventuele
onderaannemers
- met de geïnteresseerden, de kandidaat-groepen, de
geselecteerde groep
- indien nuttig met de buurt, de bevolking
Mogelijke punten van evaluatie:
- samenwerking en communicatie tussen partners:
afstemmen op elkaars cultuur en ritme, rollen en
taken, onderlinge communicatie,...
- sites: geschikt, aantrekkelijk, betaalbaar,...
- projectvoering: voldoende strak, voldoende
flexibel,...
- genomen keuzes: eisen voor gemeenschappelijk
wonen, duurzaamheid, overdrachtsvorm, kost,...
- stappenplan, timing: was er voldoende tijd voorzien
in elke fase, werd dit goed bewaakt,...
- promotie, communicatie: voldoende vroeg en breed
voor de bevolking, voldoende diep voor de
kandidaten, helder en praktisch,...
- informatie aanbod: voldoende, op het juiste
moment, balans tussen informatie aanbreng
enerzijds en actieve vorming en training anderzijds,
tussen individueel en groepsgewijs, ruimte voor
groepsopbouw,...
- begeleiding: betaalbaar voor (nog) niet geselecteerde
kandidaten, (gedeeltelijke) ondersteuning vanuit
lokale actoren en/of ingehuurd door de groepen
- praktische aspecten: administratieve opvolging,
logistiek, IT,...
- ...

40

III. FOLLOW-UP > G. EVALUATIE
Hoof dst u k 22.
Com m u n icat ie over de pr oject opr oep
Communicatie over de bevindingen en ervaringen
opgebouwd tijdens de projectoproep, ter beschikking
stellen van voorbeelddocumenten,...
- Voor de diverse betrokkenen bij de projectoproep
- Ten behoeve van andere actoren met gelijksoortige
plannen
- Voor wetenschappelijk onderzoek
- ...

en ... Hoof dst u k 23.
Im plem en t er en van eigen er var in gen en
n ieu w e in f or m at ie en bevin din gen in
een volgen de en zelf s n og bet er e
pr oject opr oep...
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INFO & ADVIES

Samenhuizen vzw

Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en
Bouwen

Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde
0489 92 64 64

Informatie, advies en begeleiding voor particulieren,

info@samenhuizen.be

gemeenten, bouwsector, ngo?s, onderwijsinstellingen,

www.samenhuizen.be

enz...

Aanbod m.b.t. projectoproepen:

An t w er pen
Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo, 014 27 96 50,

- Informatie en sensibilisering t.b.v. initiatiefnemende

info@kampc.be, www.kampc.be

lokale actoren (individueel, gegroepeerd) rond
gemeenschappelijk wonen, evt. rond aanverwante

Lim bu r g
Dubo, GreenVille, Centrum-Zuid 1111,

domeinen.

Houthalen-Helchteren, 011 39 75 75,

- Sensibiliseren, informeren en adviseren van de

info@dubolimburg.be, www.dubolimburg.be

diverse partners en professionals.

Oost -Vlaan der en
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09 267 78 07,

- Vormingsmodules rond GW en diverse specifieke
thema?s (ontwikkelingstraject, senioren, centen en

dubo@oost-vlaanderen.be, www.bouwwijs.be

documenten, consensus, collectief ontwerpen,...).
Vlaam s-Br aban t
Provincieplein 1, 3010 Leuven, 016 26 70 00,

- Beschikbaar stellen van kanalen en netwerk van
Samenhuizen voor promotie en voor werving van

leefmilieu@vlaamsbrabant.be, www.vlaamsbrabant.be

kandidaat-bewoners.

West -Vlaan der en
Koning Leopold-III laan 41, 8200 Brugge, 050 40 31 73 of

- Hulp bij het vinden en selecteren van een ?cohousing
coach?voor de uitwerking van de groepsprojecten.

050 40 32 23, dubo@west-vlaanderen.be,

- Contact leggen met andere groepen en initiatieven
rond GW voor uitwisseling, evt. ondersteuning van

www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/

het opstarten van een lokale Samenhuizen

duurzaambouwen/

Regio-Kern.
- Bezoek organiseren aan bestaande projecten.
- Beschikbaarheid voor het aanleveren van informatie
en geven van feedback rond de aspecten van GW
voor klankbordmomenten, begeleidingscommissie,
jurering,...

Bond Beter Leefmilieu
Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
02 282 17 20
info@bblv.be
www.bondbeterleefmilieu.be
Aanbod:
- Federatie van Vlaamse milieu- en
natuurverenigingen
- Informatie, advies en campagnes rond
duurzaamheid
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BIJLAGEN
Pr oject opr oep / Ver k oopdossier
Gent - Bethune (SOGent) (inclusief model verkoopsovereenkomst)
Leuven - Geldenaaksebaan
Köln Clouth - Projectoproep 2013
Münster - Projectoproep 2010

Sjabloon Pr oject plan
Leuven - Geldenaaksebaan

Fin an cieel m odel
Leuven - Geldenaaksebaan (AGSL)

Alle bijlagen van dit draaiboek vindt u op:

w w w.gem een sch appelijk -ecow on en .be/ dr aaiboek -pr oject opr oepen
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