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Co-housing    

- Geen wettelijke definitie 

 

- Abbeyfield is een alternatieve woonvorm waarbij  

- een kleine groep bewoners (8 à 12p, maximum 15 personen)  

- vanaf 55+ (meerderheid 65+) 

- “zelfstandig” “Samen” Wonen 

- met elk een volwaardig uitgeruste appartementje (vanaf 50m2)  

- gebruik makend van meerdere gezamelijke voorzieningen 

zoals: 

-  een grote keuken, eetplaats, living 

- wasplaats, bergruimte, fietskot 

- logeerkamer (+ badkamer) 

- eventueel hobbyruimte en tuin 

- soms garages & staanplaatsen  

 

 

 

 

 



Het Abbeyfieldhuis 

Kleinschalige 
groepswoning  

(meestal) 
alleenstaanden 

vanaf 55 jaar  

Ieder bewoont zijn 
eigen appartement 

Beschikt over 
gemeenschappelijke 

ruimte 

Behoud van regie in 
eigen handen 

Bewoners geven zelf 
vorm aan het 
samenwonen. 



Waarom  in Vlaanderen ? 

• De vergrijzing een feit is  

• Aantal alleenstaanden ↑  

• Senioren langer gezond blijven  en graag 

zo lang mogelijk thuis/huiselijk wensen actief 

en autonoom wensen te leven. 

• Maar toch duurzaam, solidair en niet alleen 

• Financiële middelen de levensduurte niet 

volgen 

• Vraag van overheid  naar 

vermaatschappelijking van de zorg 

Gegroeid 
van uit  

vaststelling 
dat  



Abbeyfield – 4 pijlers 

Het Huis De Bewoners 

De Vrijwilligers & 
Medewerkers 

De wijk 



 

“Entre Voisins” (Etterbeek – 8 pers). 



“Entre Voisins” 

Individuele appartementen 



“Le Martin-Pêcheur”  
(Watermaal-Bosvoorde – 9pers) 



“La tour de Table” (Namur – 6 tot 10 pers) 



Leuven – Jansenius (13 appartementen) 



Juridische structuur: huur-, 

vruchtgebruik of erfpachtovereenkomst 

Eigenaar/Investeerder:  

VZW, NV, OCMW, 

Koning Boudewijnstichting, 

Gemeentebedrijf,  

Particulier,  

Huisvestingsmaatchappij 

Lokale Abbeyfield vzw: 

waarvan alle bewoners, 

de vrijwilligers, en 

een afgevaardigde  

van Abbeyfield 

lid van zijn 



De kostenstructuur voor een bewoner 

• Bewoners zijn lid van de lokale vzw 

 

• Zij betalen een deelname bestaande uit 

– Huurprijs 

– Onkosten (onderhoud gezamelijke delen, verwarming, 

watergebruik, verzekeringen, electriciteit) 

– Financiële bijdrage ifv activiteiten (maaltijd, buurtwerking…) 

– Lidgeld 

 

• Bewoners betalen verder zelf nog voor hun eigen gebruik van 

elektriciteit, water en verwarming  

 

• Het huis werkt kostendekkend 



Wat doet Abbeyfield ? 

• Begeleidt ism lokale partners 

– Ontwikkelaars van een Huis  

– Start een toekomstige bewonersgroep op 

– Opstart van het Huis (bewoners)  en de 

lokale vzw (eigenaar) 

• Huishoudelijk reglement  

• Vorming en begeleiding  in het  

   ZELFSTANDIG SAMEN WONEN 

  



Traject begeleiding 

Identificatie 

Bouw & 
Groeps 

vorming 

Opstart 
samen-
wonen 

Opvolging 
huis 



Lessons learned 

• Abbeyfieldhuis = meer dan mensen “samenbrengen” 

Vormingsproces van kandidaatbewonersgroep  

= traject van 18-24 maanden 

= is de sleutel tot succes 

• Lokatie –> bereikbaar, aantrekkelijk (stad vs. landelijk) 

• Huurformule : huur t.o.v. eigenaar   & implicaties 

• Betaalbaarheid 

• Leegstand -> Huurreserve opbouw 

• Intergenerationeel & Ingebed in de buurt -> continuiteit 

• Rol gemeenschappelijke delen 

 

 

 



VZW = 

ABB + bewonersgroep 

Eigenaar 5 Eigenaar 6 Eigenaar 7 Eigenaar …. 

Haalbaarheid? 

Investeren met sociale meerwaarde … 

 

Eigenaar 1 Eigenaar 2 Eigenaar 3 

Verhuren 

lange termijn 

aan VZW 

Neergelegd 

bij akte 

B1 

B2 B3 B4 B6 B5 

B..

. 
B7 

Één eigenaar-

investeerder 
 

OCMW 

HVM 



Haalbaarheid? 

Huurmodel voor integratie van lagere inkomens (Sociale mix) 

• Weinig betaalbare eenheden voor senioren met 

bescheiden inkomen 
– Kapitaalkrachtige seniroen ‘kopen’ meestal 

– Huurmodel van groepswonen trekt lagere/bescheiden inkomen aan 

 

• Problemen in kaart gebracht 
– Bestendigen van de huursubsidie/premie 

– Aangepaste woning -> Mobiliteitscriteria….[winkels, arts/apotheek] 

– Verschillend ngl huurmodel (regulier huurcontract versus 

woonovereenkomst in GAW), leeftijd en startscenario (wachtlijst) 

 

• Regelluwte aangevraagd bij Vlaanderen: 

-> Toepasbaar? … elders? 



Abbeyfield begeleiding ? 

I. Haalbaarheidsstudie  

 

II. [Basis opleiding] 

 

III. Begeleidingsproject (loopt over 18 tot 24 maanden) 

 

1. Opstart groep kandidaatbewoners 

2. Groepsvorming 

3. Begeleiding van Woongroep 

 

IV.  Blijvende begeleiding erna via lidmaatschap Abbeyfield 

 



Abbeyfield begeleiding: fase 1 

I. Haalbaarheidsstudie : 
• Toelichting Abbeyfieldconcept voor ontwikkelaar  

• Bezoek Abbeyfieldhuizen - Brussel  

• Contouren en aanpak van het project uitwerken: 

– toelichting bouw-programma van een Abbeyfieldhuis  

– ligging – vervoer – zorgpartners beschikbaar 

– bespreking (preliminaire) plannen 

• Sociale partner identificeren en ontmoeten in de omgeving 

• Eventueel aanwerven vrijwilligers 

• Team samenstellen en verantwoordelijkheden vastleggen 

• Huurscenario’s uitwerken en preliminair toetsen aan lokale markt 

huurprijzen 

• Afspraken gebruik Abbeyfieldnaam 

 



Algemene opvolging…. 

Abbeyfield Vlaanderen zorgt voor: 
  

• Vorming lokaal steuncomité 

• Toelating gebruik Abbeyfieldnaam 

• Jaarlijkse staat 

• Faciliteiten voor bewoners: Bewonersraad 

– ABB uitgenodigd op de regelmatige bijeenkomsten  

– ABB kan op oproep participeren tijdens bewonersvergaderingen  

– ABB kan faciliteren/bemiddelen bij  nieuwe bewoners 

– Vinden van nieuwe buren 

– Lidmaatschap (nieuwsbrief) 

– ABB organizeert stages 

– ABB ka helpen bij selectie/toetredingsprocedure 

– Bemiddeling bij conflict 
 

 



Algemene opvolging…. 

Abbeyfield Vlaanderen zorgt voor: 

 

• Opvang/begeleiding leegstand: 
Er kan gebruik gemaakt worden van het Abbeyfield netwerk  en communicatiemiddelen voor het 

zoeken van nieuwe kandidaat bewoners 

  

• Doorlopende ondersteuning 
– Over de verschillende projectfazen heen en in aanvulling op de opleiding en de coaching 

sessies kan de projectleider en toekomstige verantwoordelijke van het Abbeyfieldhuis ook 

rekenen op doorlopende ondersteuning.   

– Dit is een bijkomstig voordeel van het lidmaatschap. 

  

• Bijkomende opleiding en begeleiding  
– kunnen in functie van de noden georganiseerd worden.  

 



Voordelen voor huurders 

• ‘ huurt veel meer dan ‘ eigen woning’ 

 

– Financieel toegankelijke huurprijzen  

– Creëren van meerwaarden: sociaal/welzijn    

• Opbouw van solidariteit (ook naar mantelzorg) 

• Stimulerende omgeving voor senioren   

• Impact in de buurt   

–  Kwaliteitsvol wonen    

• = Architecturaal  toepassing van  criteria van levenslang 

wonen (architectonische normen van Abbeyfield-huizen)     



Voordelen voor Investeerder/ 

verhuurder  

• Hechte groep  hoge bezettingsgraad / lange-termijn 

• Vereenvoudigd beheer dankzij één aanspreekpunt 

• Beperkt risico op insolvabiliteit 

• 10 jaar ervaring – het concept werkt 

• Maatschappelijk duurzaam project dat antwoordt aan 

de vraag van: 

– Actieve en geëngageerde senioren (Active Ageing)  

– Lokale overheid voor een positieve wijkontwikkeling 

– Versterking van buurtzorg, mantelzorg  

  



Abbeyfield in Vlaanderen en Brussel 

• Project te Gent ism OCMW-Gent 

 

 

 

 

 

• Brussel (NOH)  

 



Abbeyfield in Vlaanderen en Brussel 

• Project te Gent ism OCMW-Gent 

 

 

 

 

 

• Brussel (NOH)  

 



Abbeyfield in Vlaanderen 

• In bouwfase met groep kandidaat-bewoners  

– Gent, OCMW met ter Muide 

– Leuven, ism vzw Dijlehof (Resiterra bouwpromotor)   

• In onderhandeling 

– Centrum Antwerpen, Dominkanenklooster (Ideale Woning) 

– In het kader van Regelluwte: Essen en Malle  

– Sint-Niklaas, Paterssite (Interwaas, Stad en OCMW) 

 

• Mededinging projecten van herbestemming via bouwpromotoren 

– Genk, Clarissenklooster 

– Gent, Nieuwe Dokken (CAAP) 

– Tervuren ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Abbeyfield 

• Actief ouder worden aanmoedigen (Active 

Ageing)  

• Positieve visie op toekomst van gezonde 

senioren 

– Senioren houden heft in handen, blijven langer 

autonoom  (zelfs na gez.probleem)  

– Preventief werken door 

• Opbouw solidariteit 

• Buurtzorg 

(LUCAS-onderzoek: de maatschappelijke relevantie van kleinschalige 

groepswoningen. Casestudy: Abbeyfield )  

 

 



Abbeyfield een model ??  



Contact  

Abbeyfield Vlaanderen vzw 
Secretariaat Vlaanderen 

Gemslaan, 63, 3090 Overijse 

info@abbeyfield.be 

www.abbeyfield.be 

http://www.abbeyfieldvlaanderen.be/nl/home 

 

www.abbeyfield.com 

0477 65 11 34 

 
Marc Vermeulen : 0476 82 02 46 

Charlotte Bevernage: 0477 65 11 34 
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