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Wanneer mensen met een beperking zoeken naar de beste woonoptie stuiten ze meteen 
op verschillende problemen. Een woning dient betaalbaar te zijn, maar ook veilig, 
aangepast, én gelegen in de nabijheid van voldoende ondersteuningsmogelijkheden. 
Niet enkel de beperking van de persoon zelf speelt een rol, maar vooral ook de mogelijk-
heden die de omgeving biedt. De opdracht om dit alles zelfstandig te vinden en/of in een 
gemeenschap van mensen die men zelf kiest, maakt het proces nog moeilijker. De 
doelstellingen van dit project waren het landschap van innovatieve inclusieve woon- en 
ondersteuningsoplossingen voor mensen met beperking in kaart te brengen en aan de 
hand van concrete voorbeelden uit de praktijk de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagin-
gen (SWOT) voor de (toekomstige) bewoners en hun omgeving te verkennen. 

Een beperkte literatuurstudie kadert het onderwerp eerst in kwaliteit van bestaan s-
kader (Schalock & Verdugo, 2002) en in de evolutie van een gesegregeerde naar een 
inclusieve woonondersteuning voor mensen met beperking. Het situeert hun zoektocht 
binnen de vernieuwde regelgeving van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH), volgend uit de beleidsnota Perspectief 2020 (Vandeurzen, 2010). 
Handicap specifieke woonondersteuning voor volwassen met een beperking zal in 
Vlaanderen op persoonsvolgende wijze gefinancierd worden (PVF). Het woon onder-
steuningsaanbod zal flexibel zijn (Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen, FAM). 
Perspectief 2020 zet maximaal in op het subsidiariteitsprincipe: gewoon waar het kan, 
speciaal waar het moet. Zelfstandig wonen via privé- of huurmarkt, ondersteuning via 
mantelzorg, reguliere zorgaanbieders, zijn de bronnen die eerst aangeboord moeten 
worden. Sociale integratie is minstens even belangrijk als fysieke integratie (locatie) of 
functionele integratie (beschikbaarheid diensten, voorzieningen). Door de toenemende 
vermaatschappelijking van de zorg en de klemtoon op inclusieve woonsettings (‘com-
munity living’) is evolutie naar de-institutionalisering onvermijdelijk ingezet. Helaas 
betekent dit voorlopig niet dat het aanbod de vraag naar (voldoende) ondersteuning kan 
volgen. In een context waar vele mensen met beperking en hun omgeving zelf op zoek 
moeten naar een woon-en ondersteuningsoplossing werd in deze studie extra aandacht 
besteed aan autonome particuliere wooninitiatieven.

Data werden verzameld via interviews met ervarings- en praktijkdeskundigen 
(n=11). Een onderscheid is nodig tussen wooninitiatieven waar de woning in eigendom is 
of gehuurd wordt door de persoon met beperking of omgeving, en waar de organisatie 
van ondersteuning door de persoon met beperking en/of omgeving gebeurt (‘particulier 
wooninitiatief’), en wooninitiatieven waar de woning verhuurd wordt door een profes-
sionele zorgorganisatie of een derde actor, en waar de eindverantwoordelijkheid van de 
organisatie van ondersteuning bij een professionele zorgaanbieder ligt (‘professioneel 
wooninitiatief’). Particuliere initiatieven omvatten onafhankelijk leven met assistentie, 
maar ook zelfstandig wonen met ondersteuning in natura en autonome collectieve 
wooninitiatieven. Bij deze laatste variant creëren een groep van mensen op basis van een 
visie  een uniek woon- en zorgconcept. Onder professionele initiatieven kan het woonon-
dersteuningsaanbod van het VAPH verstaan worden, daar waar een kleinschalige 
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samenleefverband in de buurt (‘community living’) en een losgelaten koppeling tussen 
het woon- en ondersteuningsaspect de norm worden. Voor zowel particuliere als 
professionele wooninitiatieven is kenmerkend dat een netwerk van verschillende 
privé- en professionele partners nodig wordt om een betaalbare oplossing op maat te 
creëren. In Vlaanderen krijgen samenwerkingen vorm onder een non- of social profit -
model. Commerciële franchises zijn met steun van de overheid niet mogelijk. 

Voor mensen met een permanente vraag naar ondersteuning is het samen met 
lotgenoten overwegen van de woongelegenheid en ondersteuningsmogelijkheden soms 
een noodzaak en strategisch, door het poolen van middelen, een betere optie. In deze 
moeten naast aandacht voor het juridische, financiële, agogische en sociale aspect ook 
het perspectief van de gebruiker en de omgeving goed onderscheiden blijven. Coaching 
en trajectbegeleiding voor zoekende wooninitiatiefnemers is een outreachende 
opdracht voor voorzieningen en diensten van het VAPH. Op GiPSo, een gespecialiseerde 
organisatie, wordt veel beroep gedaan.  Deskundigen die families helpen in hun zoek-
tocht naar een geschikte combinatie van wonen en ondersteuning, zijn het er over eens 
dat een gedeelde visie , verbondenheid en solidariteit onder de (families van de) toekom-
stige medebewoners van het allergrootste belang is. Pre-financiering van het 
woongedeelte en tijdig beschikbare zorgbudgetten zijn de belangrijkste randvoor-
waarden. Waar autonome initiatieven momenteel afhankelijk zijn van eigen middelen, 
mecenaat of inbreng van privé investeerders, kan pre-financiering door een fonds of 
overheid de start van een wooninitiatief zeker bespoedigen. Maar de persoonlijke 
zorgbudgetten dienen ook effectief te volgen. Voldoende permanentie is voor mensen 
met ernstiger vormen van verstandelijke beperking een cruciale factor. Sommige 
initiatieven kiezen ervoor om deze kern door professionelen te laten opnemen (bv. een  
‘permanentiecoach’). Bij anderen krijgt een particulier een vrijwilligersvergoeding om 
een vorm van minimale permanentie te verzekeren. 

Met een basisondersteuningsbudget van 300 euro/maand kan een gebruiker niet zo 
heel veel extra ondersteuning inkopen. Mobiele diensten kunnen hun woonbegeleiding 
in de toekomst organiseren op basis van het basisondersteuningsbudget en via de 
mogelijkheid om rechtstreeks toegankelijke ondersteuning aan te bieden. Het ruimere 
persoonsvolgend budget zal dagondersteuning, individuele begeleiding en nachtperma-
nentie blijven mogelijk maken, ook voor mensen met een hogere zorgzwaarte. Maar 
door de verdere scheiding van zorggebonden enerzijds en woon- en leefkosten ander-
zijds kan men verwachten dat de factuur ook voor de gebruikers van het VAPH-aanbod 
de komende jaren zal blijven stijgen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor mensen met een beperking die om redenen van 
betaalbaarheid een woongelegenheid willen delen, is de mogelijkheid om de volledige 
inkomensvervangende – en integratietegemoetkoming te behouden, heel belangrijk. 
Verhuizen naar inclusieve woonvormen met kleine, zelf gekozen samenleefverbanden, is 
voor de betrokken personen en hun familie  slechts een optie als men financieel en fiscaal 
niet teveel moet inleveren. Het vraagstuk wat samenwonen aan stedebouwkundige 
vereisten met zich meebrengt, hangt ook af van het lokale woonbeleid.

Een websurvey bij een selectieve gemakssteekproef (n=192) verkende verschillende 
dimensies rond visie op wonen, ervaren kwaliteit van de woning, omgeving, beschik-



Inclusieve woonondersteuning  
voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel 15

baarheid van diensten en betaalbaarheid. De resultaten zijn niet zonder voorbehoud 
generaliseerbaar. 

Wat betreft toegankelijkheid is voor mensen die een rolstoel gebruiken een ruime 
woning een absolute noodzaak. Maar ook voor mensen met minder of andere dan 
fysieke beperkingen spelen de toegankelijkheid en ergonomie van de woning een grote 
rol. Indien men de kosten hiervoor privé niet kan dragen, zijn enkel een betaalbare 
sociale woning of een door een deskundige zorgaanbieder ingerichte woonsetting de 
enige opties. Voor mensen met een vervangend (minimum) inkomen wordt een derde 
van hun inkomen als huurprijs (350-450 euro) als maximum beschouwd. 

Uit de survey kan men besluiten dat reguliere hulp de draaglast van zelf- en man-
telzorg kan verlichten, maar dat niet alle diensten op alle momenten van de dag 
beschikbaar of flexibel beschikbaar zijn. Zonder actieve mobilisatie van de buurt en 
vrijwilligers lijkt de reeële ondersteuningsbijdrage in de bevraagde woonsituaties eerder 
beperkt. De kwaliteit van de woning bij mensen die thuis wonen werd als goed beoor-
deeld, maar meer dan de helft van de steekproef geeft hierbij aan  de lasten zelf te 
dragen. Het beeld dat heel wat verschillende expertise nodig is voor een oplossing op 
maat, wordt bevestigd in de resultaten van de survey.


