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1. wonen

2. zorg

3. welzijn

LEREND NETWERKONDERSTEUNING 

BOUWPROJECTEN

Nood aan: 
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Enquête (400 respons): 

1/4: projectinitiatie

2/4: begeleiding

3/4: financiering

4/4: kennisdeling



OCMW, kleine 10%

Geestelijke Gezondheidszorg

Jeugd- en gezinszorg

Onder Anderen:

BUSO (3) – onderwijs (3)

Centrum Ambulante Revalidatie (3)

CLB (2)

Gemeente (7)

LDC’s (7)

Sociale huisvesting (7)

“In welke sector bent u actief?”



“In welke provincie bent u actief?”



“Heeft uw initiatief of organisatie reeds een bouwproject gerealiseerd waarin wonen en/of zorg centraal staan?”



“Bent u van plan om in de toekomst een of meerdere nieuwe bouwprojecten te realiseren waarin wonen en zorg  
centraal staan?”



26%

52%

49%

50%

51%

62%

1/4: projectinitiatie



2/4: begeleiding

41%

45%

48%

46%

52%



3/4: financiering

63%

56%

44%



4/4: kennisdeling

52%

51%

50%

54%

58%



1/4: PROJECTINITIATIE 2/4: BEGELEIDING 3/4: FINANCIERING 4/4: KENNISDELING

62% Inspiratie 

(good-practices, 

getuigenissen, ...)

52% Toepassing van de normering, 

specificaties en regelgeving 

m.b.t. bouw voorwaarden voor 

welzijn/zorg

63% Subsidiemogelijkheden 

(wat bestaat er, hoe 

aanvragen, 

dossierschrijven, ...)

58% Getuigenissen van 

vergelijkbare projecten & 

van elkaar leren (lerend 

netwerk)

52% Samen brengen partners 

(sector verbinding, 

zorgaanbod / 

vraagafstemmen, ...)

48% Ontwerp- en 

aanbestedingsproces 

(feedback concept, 

voorontwerp, architect keuze, 

aannemerselectie, ...)

56% Financieringsmogelijkheden 

(wat bestaat er, hoe werkt 

het, modaliteiten, ...)

54% Knowhow over 

(multifunctionele) projecten 

met meerdere doelgroepen

51% Projectdefinitie en concept 

uitwerken

46% Toepassing van de wet op de 

overheidsopdrachten

44% Contacteren en 

onderhandelen met 

financieringspartner(s)

52% Advies over 

toegankelijkheid, inclusie & 

aanpasbaarheid van het 

project

50% Haalbaarheidsstudie voor 

aanvang

45% Participatieproces 

(betrekken partners, 

eindgebruikers, 

buurtbewoners, personeel, ...)

51% Advies over woonconcepten

49% Buurtanalyse

(potentieel, noden, 

zorgvraag, ...)

41% Voorstudie ruimtelijke 

mogelijkheden 

(stedenbouwkundige 

haalbaarheid, programma, ...)

50% Advies over zorgconcepten

26% Perceel of pand vinden
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VISIE MISSIEONTSTAAN

2011: 

Coöperatieve met sociaal 

winstoogmerk (erkend): 

bouwen en financieren voor 

mensen met een beperking

2022: 

Sociaal Gereglementeerde 

Vastgoed Vennootschap: 

bouwen en financieren voor 

mensen met een zorgnood



1) Armoede tegengaan 

2) Werken richting een    

inclusieve maatschappij

3) (Financiële) 

zelfstandigheid van 

kwetsbare doelgroepen 

bevorderen 
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3) (Financiële) 

zelfstandigheid van 

kwetsbare doelgroepen 

bevorderen 

1) Kleinschalige

2) Kwalitatieve

3) Betaalbare

woon-zorg projecten realiseren 

in Vlaanderen

→ II bouwt + financiert +     

beheert

→ zorgverstrekker

(“projectdrager”) focust 

op de zorgprovisie 
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17 nieuwbouw studio’s, incl. sanitair, keuken, living, slaapkamer

Gelegen aan ingang Nationaal Natuurpark “Hoge Kempen”

Operationeel sinds 2013

Zit- en eetruimte met keuken, snoezelruimte, en time-outruimte

Fietscafé

Zutendaal € 2.400.000Autisme



Zutendaal € 2.400.000Autisme



9 nieuwbouw studio’s

Polyvalente ruimte 

Operationeel sinds 2019

Gemeenschappelijke zithoek, leefkeuken, terras en tuin 

Duplex appartement voor het zorggezin

Hoboken
Mentale 

beperking
€ 1.300.000



Hoboken
Mentale 

beperking
€ 1.300.000



Pelt
Visuele 

beperking
€ x

10 nieuwbouw studio’s, incl. sanitair, keuken, living, slaapkamer

Extra aandacht voor materialisatie en verlichting 

In process

gemeensch. ruimtes, incl. keuken, woonkamer, therapieruimte

Kruidenhoek, rustplekken, flexplekken



Pelt
Visuele 

beperking
€ x
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Wonen – Infrastructuur
stukje van het  Team  



• Vrijwilligerswerk

• Diversiteit

• Intersectorale actie 

• Digitale inclusie

• Gegevensdeling

• Inclusie en beleidsondersteuning

• Het BuurtPensioen / Pens(i)ons Quartier

• Leertraject cultuursensitieve zorg 

• Zorg en beleidsondersteuning

• SDG’s
https://www.kenniscentrumwwz.be/team





50
Plezier maken

Zorg krijgen

Uw buurt kennen
Thuis kunnen blijven wonen

Familie en vrienden 
dichtbij

Naar buiten kunnen komen

Elkaar steunen



Zorgzame 
buurt

WONEN
• Aangepaste woning 
• Leefbare omgeving
• Variatie aan 

woonvormen (met 
zorg)

• Kleinschaligheid

ZORG
• Samenhang 

informeel –
formeel

• Continuüm zorg 
op maat

• Keuze minst 
ingrijpende zorg

WELZIJN komt voor zorg  / voorkomt zorg









Project 
Lutgardis
Oudergem



Lutgardis
Verbouwing school, kinderopvang en stuk LDC (buiten subsidies) gefinancierd door woningen









Everecity







Evercity – Evere
onderzoek zorgzame wijk



Buurt
pensioen



Buurt
pensioen



























Aco Icarus – Neder-Over-Heembeek 
gemeenschapscentrum - bib
lokaal dienstencentrum –







Barbara-site









Zonnelied – Molenbeek
architectuurwedstrijd



Zonnelied – Molenbeek
Zorg/welzijn - cultuur



Zonnelied – Molenbeek
multifunctionaliteit











www.samenrenoveren.be



Energieneutraliteit

Efficiënt ruimtegebruik

Inbreiding / vergroening
De m² die je niet bouwt is de 
energiezuinigste
Dubbel gebruik van ruimtes, COVID en 
andere manieren van werken (over 
sectoren heen) bieden kansen.
Een gebouw dat niet optimaal gebruikt 
wordt = energieverlies?

Organisaties ontbreekt het 
aan visie, kennis 

Extra ruimte in Brussel is schaars en zeer duur – kansen 
zien op sites!!!

Betere isolatie van een dak dan een extra 
verdiep is er niet?

Geïntegreerd / juiste plek in de wijk(en)

Zijn er al veel initiatieven – of heeft de wijk net nood aan 
welzijn en gezondheidsinfrastructuur?

Iedere wijk, een zorgzame wijk = 
duurzamere mobiliteit



Inbreiding en vergroening





Co-kot
studenten wonen samen met minder-jarige vluchtelingen /slachtoffers mensenhandel – transitie naar zelfstandig wonen

https://www.deovermolen.be/nl/onze-
projecten/co-kot-bxl/



De Ark (Haren) dagcentrum en woonuitbreiding –
vraag De Lentebloempjes

Geïntegreerd / juiste plek in de wijk(en)







Energieneutraliteit – architect / buren mee



• De m² die je niet bouwt is de energiezuinigste

• Er ontstaat ruimte voor andere organisaties

• Zoeken naar mogelijke inbreiding = ruimte winnen -1 / + 1 / dak?

Kenniscentrum 

Woonzorg

BWR

Brusselse 

Welzijnsraad

Het Punt

…

Kenniscentrum 
WWZ

…

…

…

Efficiënt ruimte gebruik



• Ruimte anders indelen = toch met alle mensen samenzitten

• Dubbel gebruik van ruimtes / flexibel werken (ook organisaties buiten huis)

Efficiënt ruimte gebruik



Corona : grotere bureaus + online vergaderingen in box?



https://www.kenniscentrumwwz.be/agenda/studiemoment-samen-bouwen-aan-welzijn-en-wonen







Korte pauze op het 
Kennisplein

Wisselmoment


