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1       Doel van dit document 

Met dit werkdocument willen we een aanzet geven tot de uitwerking van een business plan 
voor Inclusie Invest waarin de strategische toekomstvisie duidelijk gekaderd wordt. Het is 
bedoeld als een leidraad om met verschillende partijen te gaan kijken hoe de toekomstige 
activiteiten van Inclusie Invest kunnen aansluiten en welke duurzame samenwerkings-
verbanden er mogelijk zijn.  

 
2 Inclusie Invest cvso vandaag 

Vooraleer we bekijken hoe de toekomstvisie van Inclusie Invest eruit kan zien, is het 
interessant om even stil te staan bij Inclusie Invest vandaag. Dit doen we door kort het 
ontstaan, de verdiensten en de cijfers van deze coöperatie toe te lichten. Op deze wijze kan 
ook de toekomstvisie beter gekaderd worden. 

 

2.1 Vanuit welke behoeften is Inclusie Invest ontstaan? 

Inclusie Invest cv-so is in 2011 opgericht om een mogelijk alternatief te bieden voor de grote 
behoefte aan betaalbare, goed aangepaste woningen voor personen met een beperking in 
Vlaanderen. Vele bestaande gebouwen voor personen met een beperking, gebouwd in de 
tweede helft van vorige eeuw, voldoen niet meer aan de huidige normen en moeten vervangen 
worden. Om een goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden is een goed en geschikt gebouw 
een belangrijke voorwaarde. De overheid kan met haar subsidiemechanismen niet aan de vraag 
voldoen, noch op gebied van bouwsubsidies noch op gebied van werkingsmiddelen. Sociale 
Bouwmaatschappijen kunnen een gedeelte van het probleem mee oplossen, maar zij hebben 
niet alleen mensen met een beperking als doelpubliek. Voor privéondernemingen die actief 
zijn in vastgoed zijn personen met een beperking vaak geen interessant doelpubliek omdat ze 
gemiddeld over een laag inkomen beschikken.  

In dit kader is Inclusie Invest opgericht met als doelstelling om kwalitatieve gebouwen op te 
richten en te verhuren aan personen met een beperking tegen een betaalbare huurprijs. Het 
klantensegment focust zich dus op zorginstellingen en vzw’s van ouders die als eindgebruiker 
van het gebouw personen met een beperking hebben.  

Inclusie Invest werkt met een uniek financieel model waarbij de projectdrager en Inclusie Invest 
elk de helft van de financiële middelen verzamelen binnen de coöperatie om het gebouw te 
kunnen verwezenlijken. Tot op heden zijn projecten steeds ontstaan vanuit een expliciete 
vraag van een zorgorganisatie of vzw van ouders die willen bouwen voor personen met een 
beperking (projectdragers genoemd), maar die te weinig financiële middelen hebben om dit 
te verwezenlijken. Zij vinden binnen Inclusie Invest een geschikte partner.  

 

2.2 Wat heeft Inclusie Invest cv-so anno 2020 gerealiseerd? 
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Inclusie Invest cv-so heeft het zorglandschap mee vormgegeven op verschillende fronten. De 
coöperatie heeft vandaag (dd 5/4/2021) een kapitaal van meer dan 11,5 MEUR (413 
aandeelhouders) waarvan 36% ofwel 4, 3 MEUR (396 aandeelhouders) rechtstreeks uit de 
maatschappij opgehaald is.  Met dit kapitaal zijn 9 projecten gerealiseerd, verspreid over alle 
provincies in Vlaanderen. Elk van deze projecten is een architecturale vertaling van de 
behoeften van de specifieke bewoners alsook van het gehanteerde zorgmodel, dat voor elk 
project anders is. Op deze manier heeft Inclusie Invest bijgedragen aan een diversiteit van 
kwalitatieve en betaalbare woonvormen in Vlaanderen.  

Daarnaast zijn het financiële model en de statuten van Inclusie Invest cv-so ook een 
inspiratiebron gebleken voor verschillende organisaties die volgens hetzelfde principe een 
eigen coöperatie hebben opgestart, zoals bv. Oak Tree Projects, De Kompanie, Villa Vief, 
Bindkracht, Honk… Zowel de statuten als de know-how hieromtrent zijn steeds transparant 
publiek ter beschikking gesteld van geïnteresseerde partijen. Ook dit toont hoe Inclusie Invest 
cv-so het Vlaamse zorglandschap mee heeft kunnen verrijken. 

2.3 Inclusie Invest vandaag in cijfers 

Om een geïnformeerde toekomstvisie te vormen voor Inclusie Invest cv-so is het interessant 
om kort te bekijken waar Inclusie Invest zich vandaag bevindt aan de hand van enkele 
kerncijfers. Figuur 1 geeft de financiële evolutie van de onderneming weer. Figuur 2 toont een 
overzicht van het beschikbare werkkapitaal van Inclusie invest cv-so. In de volgende figuur 
worden de aandeelhouders per categorie weergegeven op 31/12/2020.  De laatste figuur 
geeft meer informatie over de in totaal 9 projecten die gerealiseerd of in uitvoering zijn.  

 
Figuur 1: Financiële evolutie van Inclusie Invest over de laatste 5 jaar 

 
Figuur 2: Overzicht werkkapitaal (dd 31/12/2020) 

 

 

Financiële informatie 2016 2017 2018 2019 2020
Geplaatst kapitaal 8.601.500€     9.490.500€     10.741.000€   10.875.000€   11.813.500€   
Liquide middelen 2.533.495€     2.694.830€     2.580.312€     1.896.536€     1.839.351€     
Bedrijfsopbrengsten 196.101€         237.093€         299.589€         352.259€         423.080€         
Bedrijfskosten 121.678€         128.013€         208.179€         264.374€         330.827€         
Financiële opbrengsten 9.769€             3.116€             1.535€             753€                 26€                   
Financiële kosten 2.414€             128€                 131€                 130€                 132€                 
Resultaat voor belasting 82.282€           137.135€         140.361€         134.479€         127.859€         
Belasting -€                 -€                 -3.439€            73.866€           36.276€           
Resultaat na belasting 143.800€         60.613€           91.583€           

2020
Liquide middelen 1.839.351€                                 
wettelijke & beschikbare 
reserves 97.050€                                      
overgedragen winst 1.417€                                         
afschrijvingen 155.200€                                    
Werkkapitaal 2.093.018€                                 
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Figuur 3: Overzicht aandelen (dd. 31/12/2020) 

 

Figuur 4: Overzicht van de projecten van Inclusie Invest (dd. 31/12/2020) 

 

2.4 Waarom de overstap naar een nieuwe structuur?  

Inclusie Invest cv-so heeft er steeds naar gestreefd om haar aandeelhouders een zo veilig 
mogelijke belegging te garanderen die een alternatief biedt voor het spaarboekje (wetende dat 
elke belegging risico’s inhoudt, zie informatienota 2020, punt 1.1). De RvB heeft dan ook 
steeds beslissingen genomen vanuit het perspectief van risico-beperking en niet vanuit het 
creëren van een maximale winst. Zo is er bv. tot op vandaag geen gebruik gemaakt van vreemd 
vermogen. Dit standpunt heeft geholpen bij het aantrekken van kleinere aandeelhouders van 
Inclusie Invest die over het algemeen risico avers zijn. Uiteraard heeft dit standpunt ook andere 
gevolgen.  

Zo heeft Inclusie Invest tot op heden een dividendrendement uitgekeerd van maximaal 1.25%. 
Ramingen naar de toekomst tonen aan dat dit percentage op middellange termijn niet zal 
kunnen verhogen, maar eerder lager zal liggen (gezien hogere belastingen en aanpassing 
notionele interest aftrek). Dit rendement blijkt echter niet interessant genoeg voor 
institutionele beleggers. Als we kijken naar het soort investeerders die Inclusie Invest aantrekt 
merken we dat de meeste investeerders mensen en organisaties zijn die een link hebben met 
(1) de fysieke omgeving van het project (bv. lokale handelaars) (2) de projectdragers of met 
(3) personen met een beperking. Met uitzondering van PMV heeft Inclusie Invest bijgevolg 
quasi geen institutionele beleggers onder haar aandeelhouders. Niettegenstaande Inclusie 
Invest een gezonde organisatie is waar op korte termijn geen enkel probleem is, moeten we 
vandaag de kansen grijpen om ook op middellange en lange termijn duurzaamheid te creëren. 

# Vennoten Aandelen Bedrag Verhouding
16 1784 3.568.000€             30,20%
15 683 1.366.000€             11,56%

324 1411 2.822.000€             23,89%
1 1991 3.982.000€             33,71%

56 151 75.500€                  0,64%
412 6020 11.813.500€           100%

dd 31/12/2020

PROVINCIE # Studio's PROJECT
Reeds geïnvesteerd 
2020

tijdspad

Antwerpen 12 (1) TOOTB => Schilde  €                     1.263.468  in gebruik 
Limburg 17 (2) Vijverplein => Zutendaal  €                     2.611.418  in gebruik 
West-Vlaanderen 8 (3) Feniks => Avelgem  €                        971.863  in gebruik 
Vl. Brabant 6 (4) Paviljoen Maria => Zemst  €                        794.938  in gebruik 
Oost-Vlaanderen 12 (5) De klokke => Sint-Niklaas  €                     1.386.629  in gebruik 
Vl. Brabant 8 (6) Zonnelied => Tollembeek  €                        735.307  in gebruik 
Antwerpen 9 (7) Cockerilhof => Hoboken  €                     1.191.122  in gebruik 
Antwerpen 18 (8) Kaartse Bossen => Brasschaat 1.323.937€                       in gebruik 
Antwerpen 16 (9) Borgerstein => Mechelen  €                     1.350.000  in uitvoering 
TOTAAL 106  €                   11.628.683 
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Inclusie Invest cv-so heeft daarom 3 mogelijke opties om op middellange en lange termijn 
duurzaam projecten te kunnen realiseren: 

1. Het financieel model aanpassen waarbij de projectdrager meer dan ½ van het kapitaal 
moet vergaren. Dit maakt dat de projectdrager een grotere last moet dragen dan 
vandaag het geval is (namelijk de helft). Bijgevolg is dit geen gewenste optie. 

2. Opstarten van een SGVV (waardoor geen belastingen/afschrijvingen meer), in 
combinatie met een gedeelte vreemd vermogen (33%). Het risico wordt dan ook iets 
groter dan vandaag het geval is, zij het beperkt. Hierdoor kan het rendement stijgen 
tot naar schatting max. 2 à 2.5%. In deze optie wordt ervan uitgegaan dat dit meer 
institutionele beleggers zou aantrekken. 

3. Samenwerking aangaan met andere partners, zoals een beursgenoteerde GVV. Hierbij 
zal het financiële aspect bij de partner zitten en verschuiven de activiteiten van Inclusie 
Invest. 

 

Opties 2 en 3 zijn beiden gedurende een jaar door de Raad van Bestuur onderzocht, samen 
met externe partners en de nodige ondersteuning van consultancybureaus. Optie 2 wordt 
vandaag verkozen als meest interessante optie en wordt bijgevolg verder uitgewerkt. Dit geeft 
Inclusie Invest de opportuniteit om haar activiteiten te herbekijken en te verbreden in functie 
van de huidige behoeften in Vlaanderen.  

 

3 Strategische toekomstvisie  

3.1 Concrete doelstellingen 

Vooraleer we inzoomen op de waarden, doelgroepen en kernactiviteiten van Inclusie Invest, 
zetten we eerst de concrete doelstellingen uit die we willen realiseren op een termijn van 5 
jaar. In dit business plan zijn 3 verschillende levels te onderscheiden waarop Inclusie Invest 
verder wil inzetten, namelijk (1) Inclusie Invest als kenniscentrum en initiator, (2) Inclusie 
Invest als investeringspartner en (3) Inclusie Invest als gebouwbeheerder. Doorheen dit 
document zijn deze 3 levels met elkaar verweven en gelinkt, maar elk van hen heeft een 
duidelijke doelstelling. Deze worden hier toegelicht. 
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3.1.1 Inclusie Invest als kenniscentrum en initiator: structurele samenwerkingen om kennis 

rond wonen en zorg te bundelen 

Vandaag is één van de belangrijkste activiteiten van Inclusie Invest het uitrollen van het 
financiële model. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat organisaties die het financieel model 
van Inclusie Invest niet wensen te gebruiken hier niet terechtkunnen. Verder worden 
projectdragers wel begeleid bij de grote stappen van het ontwerp- en bouwtraject op, maar 
niet op een intensieve wijze dan wel van op afstand. Dit omwille van de beperkte mankracht 
en tijdsbestek. We beperken ons vandaag met andere woorden tot een meer oppervlakkige 
begeleiding en advisering doorheen het traject. Niettegenstaande merken we dat meer 
ondersteuning nodig is om organisaties te ont-zorgen op verschillende vlakken. Het zou 
daarom een grote meerwaarde kunnen betekenen om de aanwezige kennis en informatie in 
Vlaanderen te bundelen waarbij zowel de financiering, projectmanagement, de zorg als de 
huisvesting samen aangeboden kunnen worden voor alle organisaties die een woonproject 
willen realiseren met een zorgaspect.  

Op deze wijze streeft Inclusie Invest ernaar om, naast investeringspartner, ook een 
kenniscentrum te realiseren waarbij kennis rond wonen en zorg vanuit diverse perspectieven 
wordt opgebouwd en waarbij een meer intensieve begeleiding en advisering van o.a. 
geïnteresseerde projectdragers mogelijk wordt in Vlaanderen.  

Daar waar we vandaag vraag-gestuurd werken, wensen we in de toekomst pro-actiever te zijn 
door zelf nieuwe projecten te initiëren en te stimuleren. Hierbij is het interessant om in plaats 
van vanuit een bepaalde organisatie (en vooropgesteld programma) te vertrekken, juist vanuit 
een locatie te vertrekken die interessante mogelijkheden biedt naar inclusie en zorg. Door 
vanuit een locatie en een buurt te vertrekken, kan er nog meer ingespeeld worden op een 
betere inclusie. Een analyse van de directe omgeving en een mogelijke matchmaking tussen 
verschillende partijen kunnen samen de ontwikkeling van het concept en het programma 
uitmaken. Door het opnemen van de rol als kenniscentrum én initiator kan Inclusie Invest een 
belangrijke link zijn tussen zorg en vastgoed.  

Het is niet de bedoeling om een aparte entiteit of nog meer versnippering te creëren. In 
tegendeel, Inclusie Invest wenst haar middelen in te zetten om verbindend te werken waardoor 
meer kennis van verschillende entiteiten kan gebundeld worden, ten voordele van zoveel 
mogelijk partijen in Vlaanderen. 

Concreet streven we daarom naar een structurele samenwerking met organisaties met 
gelijkaardige missie en visie dan Inclusie Invest. Kenniscentrum WWZ zou hier bijvoorbeeld 
een heel interessante en cruciale partner kunnen zijn. Zij zijn vandaag vooral actief in Brussel 
en zouden, samen met Inclusie Invest samen projecten kunnen uitbouwen gespreid over 
Vlaanderen. Om de specifieke uitwerking en concrete doelstellingen vorm te geven willen we 
eerst met een open vizier het gesprek aangaan met WWZ om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. 
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3.1.2 Inclusie Invest als investeringspartner: Sociale Gereglementeerde 

Vastgoedvennootschap 

We wensen in 2021 optie 2 -zijnde de oprichting van een sociale gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (SGVV) - volledig uit te rollen. Dit betekent dat we de eerst sociale 
gereglementeerde vastgoedvennootschap in Vlaanderen zullen zijn. Met deze SGVV willen we 
25 MEUR kapitaal uit de maatschappij ophalen (via een roadshow). Daarnaast zal maximaal 
30% van het kapitaal door vreemd vermogen worden gefinancierd. Dit maakt dat we op een 
termijn van 5 jaar voor in totaal 50 MEUR aan woningen met een zorgaspect in portefeuille 
wensen te hebben. We streven naar een dividendrendement van 2.5% voor deze SGVV. 

Verder streven we ernaar om voor de initiatiefnemers -de zogenaamde projectdragers- die 
een project wensen te realiseren, de druk die ze ervaren om ½ van het investeringskapitaal te 
verzamelen in de maatschappij aanzienlijk te verlichten. Het streefdoel is om deze last 
gradueel te verlagen naar 10%-20% voor de projectdrager en 80%-90% voor Inclusie Invest 
(met niet projectgebonden aandeelhouders en vreemd vermogen) en dit op een termijn van 5 
jaar.   

 

3.1.3 Inclusie Invest als gebouwbeheerder: Vlaams Sociaal Verhuurkantoor met specifieke 

doelgroep 

Ook nadat de gebouwen gerealiseerd zijn staat Inclusie Invest in voor het beheer van het 
patrimonium. Op dit moment heeft Inclusie Invest 9 panden in portefeuille. Zij zijn allemaal 
gebouwd of verbouwd tussen 2007 en 2020. Naarmate het patrimonium groeit en de 
gebouwen verouderen zal Inclusie Invest als gebouwbeheerder meer financiële middelen 
alsook tijd hierin investeren. Concreet zal het dagelijkse beheer en onderhoud van het 
patrimonium verder geprofessionaliseerd en systematischer aangepakt worden naar de 
toekomst toe. Ook zullen een gedeelte van deze taken geëxternaliseerd worden.  

Naast het ont-zorgen van de projectdragers door grote investeringskosten, onderhoud en 
herstellingen te dragen, streven we er tevens naar om de bewoners zoveel mogelijk te ont-
zorgen op financieel vlak. We wensen de huidige doelstelling te behouden om kleinschalige, 
kwalitatieve wooneenheden te realiseren met een maximale huurprijs van 1/3 van het inkomen 
van de bewoner. Op deze wijze willen we armoede van kwetsbare doelgroepen tegengaan en 
financiële zelfstandigheid bevorderen voor iedereen. Zo kan iedereen gelijk aan de startlijn 
staan, onafhankelijk van zijn/haar mogelijkheden. De kwetsbare doelgroep wordt evenwel 
uitgebreid (voor meer info, zie sectie 3.3).  

Daarnaast willen we een stap verder gaan. Personen met een beperking hebben namelijk recht 
op een huursubsidie van de overheid. Dit helpt hen de huurkosten te drukken. Echter, zij 
kunnen deze subsidie enkel verkrijgen door via een sociaal verhuurkantoor (SVK) te huren. Het 
aanbod van deze kantoren is echter beperkt wat betreft aangepaste huurwoningen, zeker 
wanneer er ook een zorgaspect bij komt kijken. Daarnaast zijn SVK’s regionaal verbonden 
waardoor, afhankelijk van de locatie van het project, steeds met andere verhuurkantoren 
samenwerkingen opgezet dienen te worden, die vaak ook regionaal en politiek verbonden zijn. 
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Ten slotte is de huidige regelgeving rond deze huursubsidie niet toegespitst op de specifieke 
context voor woningbouw voor personen met een beperking, waardoor sommige projecten of 
bewoners in een grijze zone terechtkomen of zelfs geen recht hebben op een huursubsidie 
(bv. wanneer het co-housing concept van toepassing is met diverse gemeenschappelijke 
faciliteiten en enkel kamers voor de bewoners).  

Deze redenen maken dat de huidige regelgeving een grote groep van personen met een 
beperking die huren via een zorginstellingen of organisaties van ouders niet van deze 
huursubsidie gebruik kunnen maken en dus een hogere huur moeten betalen. Het zou echter 
logisch zijn dat alle personen met een beperking dezelfde rechten krijgen, en dus 
onafhankelijk van de verhuurder, op deze huursubsidie kunnen rekenen. Wij streven ernaar 
mee op zoek te gaan naar alternatieve opties tot verbetering. In een eerste mogelijke optie 
zou er 1 SVK opgericht kunnen worden voor gans Vlaanderen. Dit SVK focust zich op de 
specifieke doelgroep van personen met een beperking. Inclusie Invest zou een mogelijke 
partner kunnen zijn om deze rol mee op zich te nemen. Op deze wijze kunnen alle projecten 
bij één partner terecht (onder dezelfde condities en werkwijze), onafhankelijk van de locatie 
van het project in Vlaanderen. Echter, gezien de huidige tendens en mogelijke toekomstige 
samenwerkingen tussen SVK’s en Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) is deze optie 
vandaag minder eenvoudig te realiseren. Een tweede optie houdt in dat er één eenduidige 
werkwijze, afsprakenbeleid en regelgeving kan uitgewerkt worden die het voor projecten voor 
personen met een beperking mogelijk maken om na uitvoering steeds via een bestaand, 
regionaal SVK (of toekomstig ism. Een SHM) te huren. De projectdrager behoudt hierbij de 
vrijheid om te kiezen welke bewoners bij het project passen (op basis van een opgesteld 
doelgroepenplan) en de bewoner kan rekenen op de huursubsidie waar hij recht op heeft. 
Andere opties kunnen naar de toekomst toe verder bekeken worden; Dit loopt parallel met de 
andere doelstellingen in deze visienota. 

 

In volgende secties zoomen eerst in op de waarden, doelgroepen en kernactiviteiten die voor 
Inclusie Invest van belang zijn om zo te kijken waar er mogelijke samenwerkingsverbanden 
kunnen plaatsvinden. In sectie 3.5 doen we een eerste concreter voorstel voor mogelijke key 
partners. 

 

3.2 Kernwaarden  

De missie van Inclusie Invest onderschrijft 3 belangrijke kernwaarden naar de toekomst toe. 
Deze worden in volgende secties verder toegelicht. 

3.2.1 Sustainable Development Goals 

De Sustainable Development Goals (SDG's) wijzen ons als privéondernemers zowel op het 
belang van maatschappelijke bijdrage als op het belang van waarde creatie. Ze doen ons 
beseffen dat een balans vinden, in het nastreven van bedrijfsgroei en winst enerzijds en 
maatschappelijke ontwikkeling anderzijds, onze bedrijven helpt om duurzame groei te 
realiseren. 
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Figuur 5: Sustainable Development Goals, United Nations 

De SDG's kunnen onderverdeeld worden in vijf P's: people, planet, prosperity, peace, 
partnerships (mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap).  Bij Inclusie Invest komen 
vooral mensen, welvaart en partnerschap op de voorgrond, zoals ook aangeduid in 
bovenstaande figuur. Steeds meer organisaties gaan focussen op de lange termijn, op het 
welbevinden van ieder van ons en op het duurzame welzijn van de hele wereldbevolking.  Als 
die trend zich blijft verderzetten is er gegronde hoop op een heuse globalisering die geen 
slachtoffers meer hoeft te maken. 

3.2.2 Samenwerken om te ont-zorgen  

De context van het zorglandschap in Vlaanderen is zeer complex. Ondernemende organisaties 
die een project willen realiseren voor bv. personen met een beperking botsen algauw tegen 
verschillende drempels, niet alleen op financieel vlak, maar ook op vlak van de organisatie van 
de zorg, op bouwtechnisch vlak, inschatting van de haalbaarheid van een project… 
Daarenboven is het zeer moeilijk uit te zoeken waar je welke informatie of advies kan 
verkrijgen. Wanneer dan nog regelgeving rond zorg en stedenbouw van verschillende 
doelgroepen (bv. ouderen, kinderopvang en personen met een beperking) binnen één project 
samenkomt, wordt de puzzel helemaal onoverzichtelijk… Een versnippering van diensten 
maken onder andere dat verschillende geëngageerde organisaties de eindstreep niet halen en 
hun intenties en doelstellingen niet kunnen verwezenlijken.  

Inclusie Invest wenst dan ook om geen verdere versnippering in de hand te werken, maar juist 
een verbindende rol op te nemen tussen verschillende organisaties (beleid, adviserend & 
praktijk). Zo kunnen ondernemende geïnteresseerde organisaties die rond wonen en zorg een 
project willen realiseren op één centrale plek terecht. Op deze wijze kunnen ze eenvoudiger 
de weg vinden naar het advies én de (actieve of passieve) begeleiding die zij nodig hebben, 
op maat van het project. 
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Het zou daarom een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de praktijk om een 
kenniscentrum uit te bouwen waarbij zowel de financiering, projectmanagement, de zorg als 
de huisvesting samen aangeboden worden voor alle organisaties die een woonproject willen 
realiseren met een zorgaspect. Zo kunnen organisaties zich concentreren op hun kerntaken 
en verder op één centrale plek de ondersteuning krijgen waar zij het meest nood aan hebben. 
Elke organisatie en elk project heeft immers andere noden. Voor de ene kleine zorgorganisatie 
kan er vooral nood zijn aan ondersteuning tijdens het ontwerpen en bouwen van nieuwe 
infrastructuur; voor een andere organisatie kan dan weer meer nood zijn aan ondersteuning 
bij de aanvraag van subsidies en het inrichten van de zorg. Ook hier willen we actief op 
inspelen door een geïndividualiseerd begeleidingsproject op maat van de organisatie op te 
stellen (voor meer informatie, zie sectie 3.4). 

 

3.2.3  Naar een inclusieve maatschappij  

Met Inclusie Invest willen we ons steentje bijdragen aan een inclusieve maatschappij, een 
maatschappij waarin we als mens centraal staan.  Een maatschappij waarin er plaats is voor 
iedereen, een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn en van waaruit ieder zijn eigen 
bijdrage kan leveren.   Ons finale doel: een zinvol bestaan leiden door het beste in onszelf 
naar boven te halen en samen duurzame maatschappelijke vooruitgang te boeken. 

Een inclusieve maatschappij is een samenleving waarin ecologie, humanisme en economie 
hand in hand gaan als basis voor een duurzame toekomst.  Een samenleving waar iedereen 
aan dezelfde startlijn staat. Wie daar niet op eigen kracht raakt, verdient een duwtje in de rug. 
In een inclusieve maatschappij bepaalt niet de plaats waar je wieg stond of wat je van geboorte 
meekrijgt je mogelijkheden. Wel is de mate waarin je verantwoordelijkheid neemt over je eigen 
leven, er architect van wil zijn, van dromen doelen kan maken en ze met talent en passie 
verwezenlijken doorslaggevend.  Met Inclusie Invest willen we alvast medemensen die op het 
gebied van zelfredzaamheid en wonen een steuntje in de rug nodig hebben vooruithelpen met 
betaalbare aangepaste kleinschalige woonvormen. 

In de huidige visie van Inclusie Invest vandaag is er reeds aandacht voor aspecten die de 
inclusie van de bewoners in de maatschappij bevorderen, zij het in beperkte mate. Zo zijn 
bijvoorbeeld alle projecten kleinschalig (tussen 6 en 18 inwoners). Daarnaast wordt steeds 
gestreefd naar een betaalbare huurprijs die niet meer bedraagt dan een 1/3 van het inkomen 
van de bewoner. Hierdoor kunnen bewoners financieel onafhankelijk zijn van anderen. Verder 
is er ook steeds een duidelijke voorkeur voor projecten die centraal gelegen zijn - in plaats 
van afgesloten van het dorps- of stadsleven. Ook dit aspect bevordert de inclusie van de 
bewoners.  

Echter, we zijn ervan overtuigd dat het essentieel is voor de toekomst van de zorg in 
Vlaanderen dat er meer concrete stappen genomen moeten worden om wonen en zorg nog 
sterker te verweven in zorgzame, inclusieve buurten. In volgende secties worden aspecten 
aangehaald die belangrijke waarden voor Inclusie Invest onderstrepen om een meer inclusieve 
maatschappij te realiseren.  

De huidige zorgvisie van Inclusie Invest benadrukt het belang om kleinschalige woonprojecten 
te realiseren in tegenstelling tot grootschalige, afgesloten zorgcomplexen. Daar waar Inclusie 



12 
 

 

Invest cv-so enkel en alleen de focus op personen met een beperking heeft gelegd, trekken 
we dit graag in het concept van een zorgzame en inclusief buurtproject open naar alle 
personen die zorg nodig hebben, waarvan personen met een beperking één van de 
doelgroepen zijn.  

Gerealiseerde woonprojecten van Inclusie Invest bestaan vandaag enkel uit wooneenheden 
voor personen met een beperking. In enkele projecten wordt deze woonfunctie gekoppeld aan 
één bijkomende functie, zoals een gemeenschappelijk feest- of vergaderzaaltje of een 
fietscafé. De praktijk toont dat deze link binnen het project de band tussen de bewoners en 
de buurt positief versterken en dus de inclusie bevorderen. 

Om een zorgzaam, inclusief buurtproject te realiseren is het daarom belangrijk om het concept 
open te trekken naar alle personen die zorg nodig hebben, waarvan personen met een 
beperking één van de doelgroepen zijn.  

Andere doelgroepen die zorgondersteuning nodig hebben zijn bv. een inclusieve 
kinderopvang (waar vooral in de centrumsteden veel nood aan is1), een dagcentrum, maar ook 
de vergrijzing zorgt voor grote uitdagingen aan Vlaanderen: “We staan voor de opdracht om 
300.000 extra woongelegenheden voor ouderen te bouwen.  De uitdaging is niet enkel 
kwantitatief, maar ook en vooral kwalitatief. In één van de meest dichtbevolkte en 
verstedelijkte regio’s ter wereld, waar ruimte schaars is, is het van het allerhoogste belang om 
de zorg ruimtelijk in te bedden in onze woon- en leefomgeving” (Jo Vandeurzen, 2014). Ook 
volgende cijfers tonen dit aan2: 

 

                                                
1 In bijlage 4.1 zijn plannen terug te vinden die tonen in welke gebieden Kind&Gezin inclusieve kinderopvang voorziet 
en waar niet. 
2 Zie ook www.wonenna60.be, een initiatief van Kenniscentrum 60+ 

http://www.wonenna60.be/
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Daarnaast is het belangrijk om ook andere functies te voorzien die de inclusie van de bewoners 
met de buurt kunnen versterken. Hierbij zal de volgende vraag steeds centraal staan:  

“Aan welke functies is er nood op buurtniveau én welke van deze functies versterken de 
inclusie tussen de bewoners en de buurt?”  

Een combinatie van functies die elkaar verrijken én waaraan Vlaanderen nood heeft kan het 
sociale én inclusieve karakter van Inclusie Invest nog versterken. Let wel, personen met een 
beperking blijven de primaire focus binnen Inclusie Invest. De volgende figuur geeft een 
schematische voorstelling hoe een inclusief project er kan uitzien. 
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Figuur 6: Schema inclusief project 

Een ander belangrijk voordeel voor de combinatie van verschillende doelgroepen met een 
zorgnood kan de zorg efficiënter georganiseerd worden en kan er toch zelfstandig of 
kleinschalig gewoond worden. Zorg- en assistentiewoningen kunnen bijvoorbeeld gebruik 
maken van diensten zoals de nachtpermanentie die plaatsvinden in de groepswoning voor 
personen met een beperking, of andersom.  

“Het verkleinen van de leefgroepen speelt een belangrijke factor in het onzichtbaar maken van 
de zorg. Vaak wordt hier het argument van de te hoge personeelskosten tegenin gebracht. 
Wanneer zorg echter deel uitmaakt van een meer gemengde woonomgeving, compenseert dit 
deels de hoge verzorgingskosten” (Peter Swinnen, 2014). 

Ook de huidige corona-maatregelen versnellen de vraag van bv. ouderen naar kleinschalige 
projecten waar een maximale zelfstandigheid kan gecombineerd worden met de nodige zorg, 
zonder verbonden te zijn aan grootschalige voorzieningen die vaker top-down beslissingen 
nemen vanuit het zorgperspectief (wat niet altijd het sociale aspect ten goede komt). 

Professionele zorg is slechts één onderdeel. Wanneer ook andere externe diensten kunnen 
gedeeld worden over een grotere groep mensen, kan dit de efficiëntie en effectiviteit eveneens 
vergroten en de kosten verminderen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan gezamenlijke 
vervoersmogelijkheden vanaf de site, huishoudelijke hulp (poetsen, strijken, wassen…), 
leveren van eten aan huis, dagcentra… (zie Figuur 7)  Op deze manier kan de zorg 
‘onzichtbaar’ zijn en over meerdere kleinschalige projecten (al dan niet op eenzelfde site) heen 
georganiseerd worden. Daarenboven kunnen doelgroepen op en rond de site onderling elkaar 
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ook ondersteunen met interne dienstverlening, al dan niet structureel of organisch. Zo kunnen 
personen met een beperking misschien helpen met de boodschappen voor een oudere 
persoon, het tuinonderhoud van het co-housing project, of kan een oudere persoon iemand 
die blind is helpen met kleine praktische zaken.  

 

Figuur 7: Concentratie van ‘onzichtbare’ zorg en andere hulp 

In bijlage 4.2 zijn enkele referentievoorbeelden terug te vinden waarin een mogelijk zorgzaam, 
inclusief buurtproject gerealiseerd wordt.   

Initiëren en stimuleren van inclusieve ontwikkelingen 

Tot op vandaag is Inclusie Invest niet actief op zoek gegaan naar nieuwe projecten. 
Organisaties komen zelf met een vraag of project tot bij Inclusie Invest. Sommigen hebben 
een stuk grond en zijn reeds gestart met het ontwerp. Zij hebben al een goed zicht op hun 
doelstellingen en ruimtelijke wensen en zoeken voornamelijk nog financiële steun; Andere 
organisaties hebben een projectwens, maar zijn nog niet verder geëvolueerd en kunnen dus 
meer begeleiding gebruiken. Zij zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een stuk grond of 
begeleiding bij de conceptvorming van hun project. Echter, beide groepen zijn de initiator en 
bekijken het project vanuit hun eigen doelstellingen tot realisatie. Kortom, ze hebben het heft 
in eigen handen en passen het programma van het project aan aan hun visie en noden. Dit 
heeft ondermeer tot gevolg dat binnen een project tot op vandaag weinig verschillende 
functies aanwezig zijn binnen het programma van eisen en dat de focus op 1 doelgroep ligt. 
Ook zijn de buurt en de noden van de buurt niet actief mee betrokken in de huidige projecten. 
Om een inclusief project te stimuleren is het echter interessant om vanuit een site te 
vertrekken en te kijken welke verschillende opportuniteiten deze site kan bieden voor de 
inclusie van zorg in de directe buurt voor de zorgbewoners, maar ook voor de buurtbewoners 
(op én rondom de site). Naar de toekomst toe wil Inclusie Invest daarom zelf actief aan de 
tekentabel zitten van bij de start van een project in de overtuiging dat er zo een krachtige 
projectdefinitie kan gevormd worden die programma overschrijdend kan werken waarbij meer 
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inclusie en samenwerking tussen verschillende actoren op en rondom de site gestimuleerd 
kunnen worden. Ook bouwmeester Erik Wieërs benadrukt het belang van een goede 
projectdefinitie bij aanvang van een project om tot ‘goede architectuur’ te komen: 

“Om tot een goed gebouw te komen, is het van belang een heel proces te doorlopen-een 
proces dat begint bij het stellen van een goede vraag, [met de nadruk op] een krachtige 
projectdefinitie, een goede omschrijving van de problematiek. Er komt veel meer naar de 
tekentafel dan oppervlaktes en plannen. Je moet als opdrachtgever je ambities duidelijk maken 
en helder omschrijven waar je naartoe wil. “(Knack Extra, 2021)    

Daarom is het belangrijk om nieuwe projecten mee te initiëren en een projectdefinitie te 
formuleren  vanuit een ruimere visie op zorg en wonen, tezamen met een ruimtelijk 
maatschappijgericht buurtonderzoek. De lokale besturen kunnen hier bijvoorbeeld een 
belangrijke rol spelen.  

Inclusie Invest zal een platform uitbouwen die de link tussen vastgoed en zorg ‘matchen’, na 
voorstudie van de mogelijkheden. Deze markt van herbestemming van industrieel of religieus 
vastgoed biedt interessante mogelijkheden als startpunt. Een belangrijke kanttekening is dat 
bij het zelf initiëren van projecten dat er geen sites effectief aangekocht zullen worden zonder 
concrete partners die de verschillende functies uitbaten. 

 

3.3 Doelgroep / Klantensegment 

Kerndoelgroepen: 

Daar waar Inclusie Invest cv-so vandaag enkel bouwt voor personen met een beperking, willen 
we in de toekomst inzetten op alle doelgroepen waar wonen en zorg de bindende factoren 
zijn. Personen met een beperking blijven echter wel een belangrijke focus binnen elk project, 
maar niet de enige.  

Alle organisaties (privé of kleine zorginstellingen) die wonen en zorg willen combineren voor 
personen met een zorgnood, zoals personen met een beperking, ouderen… vormen dus de 
kerndoelgroepen van Inclusie Invest. 

Verrijkende secundaire doelgroepen:  

Elk project kan uit een variërend programma bestaan waar er, naast een woonfunctie voor 
personen met een zorgnood, ook verrijkende functies aanwezig kunnen zijn die onze 
kerndoelgroepen ondersteunen én waaraan er nood is in de directe buurtomgeving. Deze 
ondersteuning kan op verschillende vlakken plaatsvinden, zoals: 

• de projectbewoners werkgelegenheid dichtbij huis bieden; 

• de inclusie van de projectbewoners in de buurt te versterken; 

• interactie tussen buurtbewoners en de projectbewoners stimuleren; 

• ‘onzichtbare zorg’ bieden aan meerdere kleinschalige functies waar door deze op 
operationeel en financieel vlak interessanter wordt. 
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Voorbeelden van zulke functies zijn bv. een lokaal dienstencentrum, een dagcentrum, een 
buurtfeestzaaltje, een horeca gelegenheid (waar de projectbewoners kunnen werken), co-
housing, inclusieve kinderopvang...  

 

3.4 Kernactiviteiten  

Welke zijn de kernacitiviteiten van Inclusie Invest als kenniscentrum? Onderstaande figuur 
geeft de belangrijkste activiteiten weer: 

 
Figuur 8: 3 Domeinen binnen de kernactiviteiten van Inclusie Invest 

Er wordt een volledig begeleidingstraject uitgewerkt waarbij geïnteresseerde organisaties die 
een project willen realiseren ondersteuning kunnen krijgen, bij het hele traject of bij enkele 
onderdelen ervan, afhankelijk van hun noden. Aan elk onderdeel worden mogelijks key 
partners gekoppeld die samenwerken binnen het kenniscentrum. Volgend overzicht geeft de 
verschillende mogelijke onderdelen van dit begeleidingstraject weer in 4 fasen. Dit is een 
voorstel dat nog verder uitgewerkt moet worden en afhankelijk is van met welke key partners 
er samengewerkt wordt. 

VOORSTEL BEGELEIDINGSTRAJECT 

FASE 1: VOORBEREIDING & MATCHING VAN ZORG EN VASTGOED 

- (1) Partners samenbrengen op maat van het project (onderzoek van de noden uit te 
buurt en de noden van mogelijke projectaanvragers) 
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o Bewoners (& ouders) 

o Zorgpartners 

o Vastgoed (indien er nog een locatie gezocht dient te worden) 

o Lokale overheid 

o … 

- (2) Haalbaarheidsstudie* 
o Maatschappelijk: Buurtonderzoek van aanwezige functies, drempels, 

opportuniteiten en behoeften, analyse logistieke mogelijkheden 
o Studie ruimtelijke mogelijkheden: woonvorm, ruimtebehoeften, ruimtelijke 

relaties, wooneenheden en andere functies, oppervlaktes, combinatie van 
versterkende functies, privé / collectief… 

o Financieel: Globale budgetraming  
o Sociaal: elkaar versterkende doelgroepen en zorgzwaarte 

o … 

- (3)  Krachtige projectdefinitie van het project formuleren voor wonen & zorg * 

- (4) Dromen en wensen van de potentiële projectdrager omzetten in een 
voorbereidingsplan voor zorg én wonen(*)  

- (5) Overzicht PVF, integratietegemoetkomingen, vervangingsinkomen van de 
potentiële bewoners (of inschatting op basis van de zorgzwaarte van de doelgroep) 

- (6)  Financieringsmogelijkheden(*) 

- (7) Advisering bij subsidiekanalen 

Op het einde van fase 1 is er een helder overzicht van wat het project juist inhoudt. Op basis 
van deze resultaten zal duidelijk zijn of het project realistisch is en dus mogelijkheid heeft 
voor verdere uitwerking. Dit kan onder de vorm van een uitgeschreven visie. 

FASE 2: CONCEPT 

- (1) Plan duurzame zorg uitwerken 

o Hoe wordt de zorg georganiseerd? 

o Hoe wordt de zorg gefinancierd? (raming uitbating) 

o … 

-  (2) Zorgnood vertalen in architecturale visie voor dit project* 

o Concept en topogram uitwerken 

o Programma van eisen en wensen opstellen 

o … 

- (3) Programma opstellen 
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- (4)  Raming budget voor wonen en zorg (naar realisatie én uitbating toe) op basis van 
de gekozen locatie, alsook (1), (2) en (3) (*) 

- (5) Organisatie ontwerpwedstrijd (keuze ontwerpteam)* 

Op het einde van fase 2 kan er een dossier opgesteld worden dat de basis vormt voor de 
opstart van het opmaken van plannen, bouwaanvraagdossier…. Indien de financiering 
voorgelegd kan worden aan de RvB voor goedkeuring tot verdere ontwikkeling en 

FASE 3: UITWERKING 

- (1) Concreet financieel actieplan (indien er financiering verzameld dient te worden 
vanuit verschillende kanalen) 

- (2) Begeleiding & advies bij ontwerpproces tot aan indiening bouwaanvraag* 

- (3) Participatieve proces-begeleiding organiseren met verschillende actoren (buurt, 
beleid, verschillende partners binnen project…) (graad van inspraak/kennisgeving 
wordt samen beslist)* 

- (4) Begeleiding & advies bij aanbestedingsdossier (bestek, uitvoeringsplannen…) tot 
aan uitvoering* 

Op het einde van fase 3 is het project volledig klaar om in uitvoering te gaan. 

FASE 4: UITVOERING 

- (1) Projectopvolging werf: De graad van opvolging is afhankelijk van de nood van de 
projectdrager + locatie werf. Dit kan gaan van aanwezigheid op afroep op 
werfvergaderingen tot wekelijkse aanwezigheid werfvergadering en eerste 
aanspreekpunt voor aannemer (*) 

- (2) Opvolging budget * 

- (3) Projectmanagement tussen de verschillende bouwpartijen (indien meer dan één 
bouwheer)* 

Op het einde van fase 4 is het gebouw klaar voor ingebruikname. 

FASE 5: INGEBRUIKNAME 

- (1) Onderhoud en herstellingen: Dit is van toepassing op de projecten waar Inclusie 
Invest verhuurder (en dus gebouwbeheerder) is. Voor andere projecten kan dit op vraag 
worden voorzien. 

-  (2) Projectmanagement 

- (3) SVK 

Er kan afgesproken worden met organisaties dat bepaalde taken verderlopen, zoals 
bijvoorbeeld opvolgen van vragen betreffende dagdagelijkse werking zorg, of de opvolging 
van onderhoud en herstellingen. Deze dienstverlening dient jaarlijks hernieuwd te worden met 
de organisatie. 
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Voor elk project zullen andere klemtonen gelegd kunnen worden, afhankelijk van waar er nood 
is aan ondersteuning. Zo zal er bijvoorbeeld in een project met een vzw van ouders vooral 
nood kunnen zijn aan ondersteuning op vlak van het uitwerken van de zorg en de financiering. 
In een ander project voor een kleine zorginstelling kan dan weer de nadruk gelegd worden op 
de vertaling van de zorg in een architecturale visie en concept en het mee opvolgen van de 
aanbestedings- en uitvoeringsfase. Kortom, het uitgebreide begeleidingstraject kan op maat 
aangepast worden aan desbetreffend project en organisatie.   

Deze oplijsting is een eerste aanzet en dient verder verfijnd te worden. De kennis nodig om 
dit traject te verwezenlijken is vandaag niet allemaal aanwezig. Het kan wel de basis vormen 
om te onderzoeken wat er organisatorisch alsook op financieel vlak nodig is om dit 
begeleidingstraject succesvol uit te rollen en verder te professionaliseren. Bijkomend kan dit 
een leidraad bieden om te kijken hoe organisaties kunnen samenwerken. Op deze wijze kan 
Inclusie Invest expertise bundelen en daarmee het zorglandschap van morgen nog beter 
ondersteunen.   

 

3.5 Key Partners: Strategische samenwerkingsverbanden 

Inclusie Invest heeft als missie om te verbinden en partnerships aan te gaan in plaats van voor 
meer versnippering van het Vlaams zorglandschap te zorgen. Onderstaande figuur geeft weer 
waar mogelijke samenwerkingen kunnen worden verwezenlijkt en hoe dit in de structuur van 
de toekomstige onderneming vervat zou kunnen worden. Verder onderzoek en dialoog is 
nodig om te kijken hoe dergelijke samenwerkingen concreet zouden kunnen verlopen. 

 
Figuur 9: Overzicht voorstel mogelijke samenwerkingsverbanden 

In bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat er een horizontaal & gelijkwaardig 
samenwerkingsverband gerealiseerd wordt waarbij iedereen zijn eigen expertise heeft. We 
maken onderscheid tussen actieve, structurele samenwerkingen en vraaggestuurde periodieke 
samenwerkingen.  

Actieve, structurele samenwerkingen zitten over een langere periode in de 
organisatiestructuur vervat en onderschrijven samen haar toekomstvisie. Deze organisaties 
kunnen op volgende wijze samenwerken: 



21 
 

 

 

• Als 1 organisatie nieuwe projecten aantrekken; 

• Kennis en informatie uitwisselen over o.a. projectoutput, processen en netwerk; 

• Onderdelen uit trajectbegeleiding samen realiseren; 

• Onderdelen uit trajectbegeleiding individueel opnemen; 

• … 

Revenues voor deze samenwerkingen kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden op basis van het 
% van de onderdelen die binnen het begeleidingstraject van een project (op vraag van het 
project) worden verricht, of op een andere wijze.  

Vraaggestuurde periodieke samenwerkingen zijn minder formeel en dus meer vrijblijvend. 
Deze organisaties kunnen ingeschakeld worden bij specifieke vragen rond bepaalde thema’s. 

Hieronder worden mogelijke partnerships aangehaald en hoe ze de krachten zouden kunnen 
bundelen om tot een structuur te komen waarbij kennis rond wonen en zorg gecentraliseerd 
wordt én rechtstreeks ingezet ten behoeve van de doelgroep.   

 

INCLUSIE INVEST  

De coöperatieve Inclusie Invest heeft op verschillende vlakken expertise opgebouwd en heeft 
een breed netwerk binnen het zorglandschap dat ter beschikking kan staan van het 
samenwerkingsverband. Deze expertise en netwerk maken het mogelijk om, afhankelijk van 
de personeelsbezetting, verschillende onderdelen van het hierboven beschreven 
begeleidingstraject te ondersteunen, al dan niet in samenwerking met andere key partners. 
Mogelijke onderdelen die ondersteund kunnen worden zijn in het begeleidingstraject (sectie 
3.4) aangehaald met respectievelijk (*) bij gedeeltelijke of * bij volledige ondersteuning. 
Niettemin kunnen ook bij volledige ondersteuning samenwerkingen plaatsvinden om de 
krachten en kennis te bundelen. Ook deze kennis kan Inclusie Invest cv-so ter beschikking 
stellen op financieel vlak aan toekomstige projecten die voor dit financieel model zouden 
kiezen. Het is niet de bedoeling dat alle projecten die worden ondersteund ook het financieel 
model van Inclusie Invest cv-so moeten hanteren. Dit is één van de mogelijke pistes. Samen 
met de projectdrager wordt gekeken welke opties het aantrekkelijkste zijn voor hen.  

 

Kenniscentrum WWZ 

Als we naar de visie en missie van kenniscentrum WWZ kijken op vlak van infrastructuur, dan 
lopen deze zeer parallel met die van Inclusie Invest. Hier lijken boeiende opportuniteiten te 
liggen. Wij zien WWZ dan ook als een mogelijke cruciale partner om een nauwe samenwerking 
mee aan te gaan.  

Zo kan bijvoorbeeld, vanuit de opbrengst van Inclusie Invest als verhuurder, 1 FTE rechtstreeks 
binnen WWZ mee aan de slag gaan om samen projecten uit te bouwen voor gans Vlaanderen. 
Medewerkers van WWZ en Inclusie Invest kunnen op deze wijze structureel samenwerken op 
verschillende fronten. Zo kan ook de expertise die WWZ heeft opgebouwd -en momenteel 
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voornamelijk toepast in Brussel- naar heel Vlaanderen ook uitgerold worden met gebundelde 
krachten. Voor de werking dient er gekeken te worden of er mogelijks subsidies te verkrijgen 
zijn om dit verder mee te ondersteunen. De gesprekken hierrond zijn lopende. 

 

GiPSo 

In Vlaanderen zorgt vandaag de organisatie GiPSo voor de ondersteuning van ouders van 
personen met een beperking die een project willen organiseren. GiPSo is vooral gericht op het 
mee realiseren van een businessplan (vanuit het perspectief van de zorg) en 
projectmanagement. Deze expertise zou mooi kunnen aansluiten binnen de onderdelen in het 
begeleidingstraject (zie sectie 3.4) die te maken hebben met zorg en management van 
ouderparticipaties. Het zou bijvoorbeeld ook interessant zijn dat OCMW’s, zorginstellingen… 
(die voldoen aan de gezamenlijke visie en missie) kunnen aankloppen bij GiPSo om een project 
uit te werken. Dit is vandaag niet het geval.  

 

Beleid 

Mogelijke opties om samenwerking met het beleid te bekijken: 

• Regelluw kader bij de realisatie van projecten met innovatieve woonvormen en 
verrijkende nevenfuncties (op stedenbouwkundig vlak) en waar intersectorale zorg 
kan worden geleverd (en de zorg betaalbaar kan blijven binnen kleinschalige 
inclusieve woonvormen); 

• Mogelijk maken van de opstart van een Vlaams SVK voor de specifieke doelgroep 
van personen met een beperking; OF Aanpassing regelgevend kader waardoor elk 
project op uniforme wijze kan huren via een bestaand SVK (niet afhankelijk van de 
regels en keuzen van een specifiek regionaal SVK), met de keuzevrijheid voor 
specifieke doelgroep én met flexibiliteit voor concept van zorg en wonen 

• Deelname in de proeftuin rond “intersectorale zorg en ondersteuning voor 
personen met een handicap”; 

• … 

 

Zorgorganisaties 

Zorgorganisiaties voor personen met een beperking liggen aan de basis van de oprichting van 
Inclusie Invest. Zij vormen ook vandaag een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen en 
maken de meerderheid uit van het bestuursorgaan. Ook in de toekomst willen we 
zorgorganisaties sterk betrekken bij de ontwikkeling van Inclusie Invest, zij het dat we dit 
breder bekijken waarbij bijvoorbeeld ook andere zorgsectoren als ouderenzorgorganisaties 
betrokken partij kunnen zijn. Naast initiator van nieuwe projecten, kunnen zorgorganisaties 
hun expertise ook inzetten om de toepasbaarheid op kleinschalige projecten te projecteren. 

 

Subsidiëring & financiering 
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Eén van de aspecten waaraan zorgorganisaties nood hebben is ondersteuning om te kijken 
welke subsidiekanalen zij kunnen aanspreken bij de oprichting van een nieuw project (op vlak 
van zorg en bouw). Daarnaast is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van alle mogelijke 
financieringsformules voor een nieuwe project (waarbij het financieringsmodel van Inclusie 
Invest er slechts één van is). Zo kan de projectdrager geïnformeerd aan een project starten. 
Zeker wanneer verschillende functies en doelgroepen gecombineerd worden binnen één 
project, zal dit mogelijke subsidiëring en financiering complexer kunnen maken en moet er 
creatief nagedacht worden om de meest optimale voorstellen te kunnen formuleren op beide 
vlakken.  

Binnen het opgestelde begeleidingstraject blijkt er nog een ‘gap’ om projecten hierbij te 
ondersteunen: 

• Analyse van de zorg aan de start van een project, met o.a. overzicht PVF, 
integratietegemoetkomingen, vervangingsinkomen van de potentiële bewoners (of 
inschatting op basis van de zorgzwaarte van de doelgroep) , zie begeleidingstraject 
FASE 1 (6)  

• Analyse opmaken van de best mogelijke financieringskanalen voor een specifiek 
project, zie begeleidingstraject FASE 1 (6)  

• Advisering over de verschillende subsidiekanalen waar een specifiek project terecht 
kan, zie begeleidingstraject FASE 1 (7). 

Deze kennis is voor een gedeelte ook aanwezig binnen WWZ. 

 

Onderzoeksinstellingen, zoals Universiteit Hasselt, VUB 

Binnen het kenniscentrum zal naast praktische begeleidingstrajecten ook onderzoek worden 
geïnitieerd rond inclusie, wonen en zorg. Hiervoor kunnen samenwerkingen opgezet worden 
met verschillende onderzoeksinstellingen in Vlaanderen. Een eerste aanzet is reeds gelegd 
met de onderzoeksgroep Designing for More van de Faculteit Architectuur en Kunst aan 
UHasselt. Er kan mogelijks samen een tetra project uitgeschreven worden waarbij concrete 
onderzoeksvragen de praktijk kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke opportuniteit is 
een Baekeland Mandaat of een Civil PhD aanvragen waarbij een doctoraat wordt opgestart die 
deels in de praktijk en deels aan UH zal werken.  

 

Inter 

Inter is een expertisecentrum dat onder andere bouwkundig toegankelijkheidsadvies geeft van 
ontwerp tot realisatie. Het zou dan ook interessant zijn om hen te betrekken doorheen het 
ontwerpproces in meer complexere dossiers waar hier nood aan is. Daarnaast kunnen zij 
bijvoorbeeld ook ondersteuning bieden om drempels van de omgeving in kaart te brengen 
(cfr. FASE 1 (2)).  Deze samenwerking kan daarom projectgebonden zijn.   

 

Platform ouders  
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Het zou zeer waardevol zijn dat reeds gerealiseerde projecten van ouders voor bv. personen 
met een beperking hun expertise kunnen delen met andere nieuwe ouderprojecten. Zij kunnen 
als een klankbord fungeren voor de medewerkers in het kenniscentrum alsook voor haar 
‘klanten’. Er is vandaag een platform ouderprojecten opgericht 
(https://sites.google.com/site/platformouderprojecten/ ). Ook hier kunnen de krachten 
gebundeld worden zodat er kan geleerd worden van mogelijke fouten of moeilijkheden in 
voorgaande projecten, niet alleen voor deze projecten, maar voor iedereen die een project wil 
realiseren. Er moet gekeken worden of zulke platforms ook bestaan voor bv. ouderen of andere 
van de kerndoelgroepen van het kenniscentrum. Een mogelijke losse samenwerking kan ook 
bekeken worden met bv. kenniscentrum 60+ (https://kenniscentrum60plus.be/ ). 

 

Platform ervaringsdeskundigen 

Wanneer we bouwen voor personen die een zorgnood hebben is het belangrijk om deze 
kerndoelgroepen ook mee aan boord te nemen. Zo kan een groep van ervaringsdeskundigen 
adviezen, tips en kennis delen om de projecten nog te verrijken, de pijnpunten in de 
ontwerpen in een vroege fase naar boven te halen of drempels in de buurtomgeving van een 
toekomstige project te registeren.  

Het voordeel om met een vaste groep van ervaringsdeskundigen te werken is dat er snel 
teruggekoppeld kan worden wanneer er concrete vragen zijn. Daarenboven zal deze 
adviesraad ook opgeleid worden/zijn om bv. plannen te lezen, een onderscheid te maken 
tussen persoonlijke voorkeuren en adviezen die de hele doelgroep aangaan…  Hier is 
misschien een mogelijkheid om met het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid (VLOT), die 
opgericht is door Inter samen te werken, of met een aantal deelnemers hieruit. 

Een andere opportuniteit van deze groep zou kunnen zijn om niet alleen het kenniscentrum 
te adviseren, maar ook een ruimere groep van ontwerpers die vragen hebben omtrent 
specifieke noden. Een vroeger project van KUL 
(https://rxd.architectuur.kuleuven.be/projects/rent-a-spatialist/) kan hierbij inspiratie 
bieden. Dit laatste luik zou een grote verrijking zijn voor Vlaanderen, maar zou in een 2e fase 
kunnen uitgerold worden als een concreet zij-project, misschien in samenwerking (en met 
financiële ondersteuning) van het beleid.  

 

Coördinatie bouw / nazorg 

Wanneer de projectdrager een zeer intensieve opvolging wenst van de werf, waarbij wekelijkse 
controle is, dan is er een mogelijkheid om een coördinator aan te stellen die deze taak op zich 
neemt. Gezien de projecten in heel Vlaanderen verspreid zijn, zal het niet mogelijk zijn voor 
de structurele organisaties (WWZ, Inclusie Invest cv-so) om dit onderdeel intensief op zich te 
nemen. Deze coördinator werkt projectgebonden (op zelfstandige basis) en dient ervaring te 
hebben met de sector. Hij/Zij koppelt intensief terug met de samenwerkende organisaties 
zodat bijsturing en input vanop afstand mogelijk is. Deze persoon kan ook, nadat het gebouw 
in gebruik is de nazorg, herstellingen en onderhoud coördineren wanneer gewenst. Ook dit is 
op expliciete vraag.  

https://sites.google.com/site/platformouderprojecten/
https://kenniscentrum60plus.be/
https://rxd.architectuur.kuleuven.be/projects/rent-a-spatialist/
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4 Bijlage 

4.1 Overzicht inclusieve dagopvang in Vlaanderen – Kind en Gezin 
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4.2 Voorbeeldprojecten 

Er zijn reeds enkele projecten in Vlaanderen gerealiseerd, of in opbouw, in lijn met het concept 
van een inclusieve zorggemeenschap 2.0. Om een beter beeld te krijgen van een mogelijke 
praktische realisatie, geven we 3 voorbeeldprojecten.  

4.2.1 Pilootproject: Peka cv te Dilbeek  

 
Figuur 10: Principetekening Project Peka CV 

In het boekje van de pilootprojecten is het project Peka cv te Dilbeek qua programma en mix 
van doelgroepen een mooie voorstelling van wat een inclusieve zorggemeenschap 2.0 voor 
Inclusie Invest zou kunnen betekenen. Met haar 113 wooneenheden en bijkomende 
basisvoorzieningen is de schaalgrootte van dit project echter een stuk groter dan we 
momenteel beogen. 

We hebben de initiatiefnemer van dit project gecontacteerd met de vraag hoe ver deze 
realisatie staat. Op dit moment is het masterplan gefinaliseerd en goedgekeurd in een RUP en 
is deze persoon op zoek naar mogelijke partners om samen te werken, weliswaar voor delen 
van de site. Zij hebben te kennen gegeven dat ze openstaan voor voorstellen tot 
samenwerking.  

Samenvatting van het project: 

Programma: Het programma voorziet 118 wooneenheden in het centrum van Groot-
Bijgaarden. De grootte en typologie van de wooneenheden is gevarieerd en gaat van compacte 
assistentiewoningen tot ruime appartementen en kleine eengezinswoningen. Aanvullend op 
het woonprogramma is een aantal basisvoorzieningen gepland, zoals een superette, een 
wassalon, een kinderopvang (18 plaatsen), een ijssalon, een broodjeszaak, een kantoortje voor 
een zorgverstrekker, een buurtontmoetingsruimte.... Het zijn allemaal activiteiten op 
buurtniveau. Bijzonder aan deze site zijn de centrale ligging van de projectsite en de nabijheid 
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van een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk, een uitgebreid tewerkstellingsaanbod 
en voldoende recreatiemogelijkheden. 

Oppervlakte: Grondoppervlakte van de site is 0.75ha. De bruto verkoopbare oppervlakte 
bedraagt ongeveer 11.000m² of een V/T van ongeveer 1,5.  

Geraamde investeringskost: +/- 25.000.000€ 

De volgende tabel is een detaillering van de geraamde investeringskost aan de hand van een 
eigen simulatie. Deze simulatie is gebaseerd op het bestaande programma, de oppervlaktes, 
de aantallen en de totale investeringskost. De prijzen per m² woonoppervlakte, ondergrondse 
parking, infrastructuur en de studiekosten werden zelf geraamd en moeten nog verder verfijnd 
worden: 

 
Figuur 11: simulatie cijfers project Dilbeek 

4.2.2 Project Kamiano te Melsbroek en Hoegaarden 

 
Figuur 12: Sfeerschets Project te Melsbroek 

Dienstencentrum Kamiano maakt deel uit van VZW Stijn. Kamiano ondersteunt personen met 
NAH. Zij hebben reeds 2 projecten gebouwd en hebben 2 projecten in de steigers staan. Het 
project in Melsbroek is de combinatie van een nieuw ziekenhuis (met 66 bedden) en 18 
woonunits voor personen met NAH. Dit project is in samenwerking met NMSC en z.org. Zij 
combineren beide functies omwille van volgende redenen: 

SIMULATIE DETAILLERING PROJECT DILBEEK

programma project Dilbeek gem. opp. aantal m² prijs  unit prijs  totale kostprijs 
excl. btw btw tarief  btw bedrag totale kostprijs

aantal 
wagens/u

nit

TOTAAL           
aantal 

wagens
co-housing voor pers. met een beperking 60 12 1500 90.000 €      1.080.000 €       6,00% 5.400 €         1.144.800 €        0,5 6
handel 140 4 1500 210.000 €    840.000 €           21,00% 44.100 €       1.016.400 €        1/100 m² 6
crèche (18 kind) 90 1 1500 135.000 €    135.000 €           6,00% 8.100 €         143.100 €           1/100 m² 1
assistentiewoningen 60 10 1600 96.000 €      960.000 €           6,00% 5.760 €         1.017.600 €        0,75 8
assistentiewoningen 48 20 1600 76.800 €      1.536.000 €       6,00% 4.608 €         1.628.160 €        0,5 10
appartementen 80 27 1500 120.000 €    3.240.000 €       21,00% 25.200 €       3.920.400 €        0,75 20
appartementen 115 28 1500 172.500 €    4.830.000 €       21,00% 36.225 €       5.844.300 €        1,5 42
begijnhofhuizen 75 8 1500 112.500 €    900.000 €           21,00% 23.625 €       1.089.000 €        1,5 12
begijnhofhuizen 120 8 1500 180.000 €    1.440.000 €       21,00% 37.800 €       1.742.400 €        2 16

14.961.000 €  17.546.160 €  121
grond & afbraak bestaande infrastructuur 7500 1 150 1.125.000 € 1.125.000 €       21,00% 236.250 €     1.361.250 €        
ondergrondse parking voor 121 wagens 7000 1 550 3.850.000 € 3.850.000 €       21,00% 808.500 €     4.658.500 €        
infrastructuur site (+gemeensch. ruimtes) 4250 1 300 1.275.000 € 1.275.000 €       21,00% 267.750 €     1.542.750 €        
planning studie masterplan 1 500.000 €    500.000 €           21,00% 105.000 €     605.000 €           
TOTAAL 118 21.711.000 €  25.713.660 €  
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• Expertise uitwisseling 

• Efficiëntie van gebouwen en lokalen: bv cafetaria, vergaderzaal 

• Efficiëntie in ondersteunend personeel: poets, was, eventueel nacht 

• Doorstroom 

Het project in Hoegaarden omvat 20 studio’s en 20 assistentiewoningen en is in samenwerking 
met Domi Cura (en Ibens). Een assistentiewoning kan aangekocht worden door de bewoners 
aan +/- 185.000€ of men huurt de woning door gebruiksrecht te betalen (+/- 24-26€/dag), 
wat neerkomt op 720-780€/maand.  

Meer info over deze projecten, zie 
https://www.stijn.be/index.php?LOC=GRO&PAG=woonopvang 

4.2.3 Project Triamantgroep te Sint-Truiden 

Triamant heeft momenteel vier projecten gerealiseerd waarbij telkens een mix van functies 
gekoppeld wordt met ouderenhuisvesting. Zij baseren zich op het concept van ‘Blue Zones’ . 
Dit zijn plekken in de wereld waar beduidend meer 100-plussers leven dan elders. 
Wetenschappers ontdekten gemeenschappelijke kenmerken tussen deze Blue Zones, dewelke 
Triamant groep probeert te vertalen in hun projecten door middel van het aanbod aan 
activiteiten en het architecturale concept  (meer specifieke informatie: 
http://www.bluezoneflanders.com/home.html). Het project in Sint-Truiden heeft een vrij 
grote schaal die minder interessant is om toe te passen binnen Inclusie Invest. Maar de mix 
van functie tussen assistentiewoningen, een groepswoning voor personen met jong dementie 
(11 personen), gezinswoningen, een hotel en gemeenschappelijke faciliteiten om een grotere 
sociale integratie te bereiken kan wel als een inspiratiebron fungeren. Meer info over het 
project, zie https://www.triamantgroup.com/haspengouw.html. 

 

https://www.stijn.be/index.php?LOC=GRO&PAG=woonopvang
http://www.bluezoneflanders.com/home.html
https://www.triamantgroup.com/haspengouw.html
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