FICHE “Maak inclusie concreet in een cohousingproject”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Cohousing Eikenberg vzw en cohousingbegeleiding Gemeengoed
Project/initiatief: Mensen met een beperking maken volwaardig deel uit van een traditioneel
cohousingproject
Sector: Wonen van mensen met een beperking
Werkingsgebied: nvt
Samenwerkingsverband tussen: particuliere initiatiefnemers, professionele zorgsector en
cohousingbegeleiding
Startjaar: 2015
Contactpersoon 1:
naam: Jeroen Gaeremynck
adres: Brugge
tel: 0486 79 78 72
mail: jeroen.gaeremynck@gmail.com
website: www.gemeengoed.be
Contactpersoon 2:
naam: Jo Libbrecht
adres: Eikenberg 27a, 8310 Brugge Sint-Kruis
mail: jo.libbrecht@skynet.be
website: www.eikenberg.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
De rechtstreekse aanleiding voor het cohousingproject is de wil om te delen, ruimte te delen en
zorg te delen. Het opstartende cohousingproject Eikenberg in Sint-Kruis Brugge is vrij uniek in zijn
soort. Van bij de aanzet wilden de initiatiefnemers een ecologisch én sociaal inclusief
cohousingproject ontwikkelen. Cohousing kan kwetsbare mensen verbinden met hun omgeving.
De lat werd hoog gelegd maar door de samenwerking met vele betrokken mensen lijkt de droom
stap voor stap werkelijkheid te worden.

Doelstellingen
•
•
•
•
•

Een nieuw cohousingproject met 16 wooneenheden ontwikkelen waarvan 4 wooneenheden
zullen bewoond worden door mensen met een beperking.
De mensen met een beperking zullen autonoom en zelfstandig wonen, eventueel
ondersteund door zelf ingehuurde hulp (vanuit het persoonlijke-assistentiebudget).
Deze cohousing mag niet gepercipieerd worden als een ‘zorgproject’ (zoals de
woonprojecten voor uitsluitend mensen met een beperking).
De bewoners zonder beperking kunnen niet ingeschakeld worden als vervangende
hulpverleners. We zorgen voor duidelijke afspraken en sluitende taakomschrijvingen.
Mensen met en mensen zonder beperking leven op een evidente manier bij elkaar, als
goede buren in een gemeenschappelijk cohousingproject. We moeten als groep nog veel
leren en kunnen ook veel leren van mekaar, bewoners met en zonder zorgvraag.

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in gemeenschappelijk wonen met respect voor ieders privacy.
Zowel mensen met als zonder beperking wonen evenwaardig naast en met elkaar.

Korte beschrijving van de werking
Cohousing Eikenberg is nog in ontwerpfase. De groep is bijna voltallig. De bouwplannen zijn in
voorontwerpfase.
Er werd veel tijd en energie gestoken in het uitschrijven van een sterke en gedragen visie. Nu start
de concrete uitwerking ervan. Voor het onderdeel inclusie doen we beroep op kennis en expertise
van professionele partners uit de zorgsector. We koppelen aan de ontwikkeling van dit nieuwe
woonconcept een onderzoeksopdracht voor universiteits- en /of hogeschoolstudenten. We willen
alle processen die zich in cohousingprojecten voordoen grondig screenen en vertalen naar een
gemengde groep (mensen met en zonder beperking die samen in een cohousingproject willen
wonen).
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Visie op vermaatschappelijking
Inclusie is een lang en moeilijk proces. De maatschappij zit niet te wachten op inclusie van
kwetsbare mensen. Bovendien zijn we ons bewust van de dubbelzinnigheid van de
'vermaatschappelijking van de zorg'. We stappen niet mee in sluipende privatisering en het
doorschuiven van de zorg naar 'liefdadigheid'. In Cohousing Eikenberg is er plaats voor een aantal
bewoners met een zorgvraag.
Zelfregie
•
We vertrekken van betrokkenheid en engagement van de bewoners en
verantwoordelijkheid van de zorgvragers.
•
We creëren een omgeving waarin zelfregie wordt gestimuleerd. Zelfregie is het vermogen
van mensen om zelf te beslissen en hun eigen leven vorm te geven. Iedereen draagt zorg
voor elkaar en alle bewoners engageren zich om deze zorg te delen, maar het is niet de
bedoeling om als cohousingproject de professionele zorg te vervangen.
•
Van elke bewoner met een zorgvraag wordt een individueel zorgplan opgemaakt.
Participatie
•
Iedereen wordt zoveel mogelijk en volgens eigen capaciteiten betrokken bij
gemeenschappelijke activiteiten. Deze worden zodanig georganiseerd dat fysische of
mentale beperkingen geen hindernis vormen tot participatie. Begeleiding van
zorginstellingen zoals Oikonde, Oranje of andere is hier erg welkom.
Inspraak
•
Om iedereen bij het proces te betrekken wordt de infrastructuur aangepast, worden
inspraakprocedures opgemaakt en kan er een coördinator aangesteld worden die de
personen met een zorgvraag vertegenwoordigt en stem geeft. Ook hier kunnen we gebruik
maken van de jarenlange ervaring van organisaties die inclusie in hun vaandel dragen.
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