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Sinds eind 2017 heeft Vlaanderen er een alternatieve mogelijkheid bij die de voordelen van huren en kopen combineert: wooncoop. Wooncoopers zijn aandeelhouder van de coöperatie waarvan ze hun huis huren. Het concept werd bedacht door
Karel Lootens en de medeoprichters van wooncoop.
Woondromen waarmaken door te faciliteren
Karel Lootens: “Wonen is een recht. Met wooncoop
willen we kwalitatief wonen in steden mogelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. Wooncoop
is daarbij een instrument dat je kunt gebruiken om
je woondroom te realiseren. Wil je stoppen met
huren maar is de stap naar het kopen van een eigen
huis te groot? Wil je samenwonen met drie vrienden
en heb je een pand op het oog maar geen tijd of
zin om je met de technische en juridische aspecten
bezig te houden? Wil je als ouder een plek waar
zoon of dochter begeleid zelfstandig kan wonen?
Dan is wooncoop er voor jou.”
“In het huidige systeem zien mensen een woning
kopen als een vorm van sparen, een financieel
product. Wij koppelen wonen los van het financiële
aspect om ervoor te zorgen dat iedereen op een
betaalbare manier kwalitatief kan wonen. Daarbij
houden we rekening met sociale, duurzame (langetermijn- en ecologische) en economische aspecten.”
Wooncoopen, hoe doe je dat?
Karel Lootens: “Wooncoop werkt eerst en vooral
kostendelend. Koop je een eigen huis, dan sta je
zelf in voor het onderhoud van je woning. In ons
concept neemt wooncoop alle klassieke eigenaarstaken op zich. Zo stellen we per gebouw een
gebouwentraject op, in samenspraak met de bewoners, en regelen we alle noodzakelijke herstellingen
en werken. De kosten
daarvan zitten vervat in
de huurprijs.”
“Iedereen betaalbaar
en kwalitatief laten
wonen, dat is ons doel.
We zijn er niet op uit
om met de aangekochte woningen op lange
termijn meerwaarde te
genereren door ze te
verkopen. We werken
Karel Lootens,
dus niet-speculatief.”
initiatiefnemer van wooncoop.
“De panden die we
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aankopen, zijn bestemd om er collectief te wonen,
met respect voor ieders privégedeelte en met een
collectieve ruimte. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm
van cohousing of een appartementsgebouw.”
“Als bewoner van een pand breng je een deel van de
middelen zelf in. Dat doe je door aandeelhouder te
worden en minstens drie aandelen van elk 250 euro
te kopen. Je krijgt dan maandelijks een huurderskorting van 4%. Is het voor jou niet eenvoudig om
jouw deel zelf in te brengen, dan kun je ook vrienden
en familie vragen om aandeelhouder te worden.
Wooncoop streeft voor hen naar een vergoeding
van 2% op hun ingebrachte kapitaal. Het overblijvende gedeelte wordt aangevuld via een lening van
wooncoop bij een financiële instelling. Alle bewoners
samen moeten wel een derde van het totale bedrag
neerleggen.”
Wooncoop als coöperatie, met Cera
Karel Lootens: “Het was voor mij een evidentie om
dit woonconcept onder te brengen in een coöperatie. Dat is de enige ondernemingsvorm waar waarden en een maatschappelijk doel even belangrijk
zijn als financiële duurzaamheid.”
“Voor het opstarten van onze coöperatie ging ik op
zoek naar een organisatie met relevante ervaring in
alle aspecten van de coöperatieve ondernemingsvorm. Die partner vonden we in Cera. Zij zorgden
voor de kritische noot en stelden ons de juiste
vragen waardoor we onze waarden konden vertalen
naar onze statuten. Daarnaast kunnen we voor vanalles terugvallen op het uitgebreide netwerk van Cera.

Heb je interesse om te wonen via wooncoop, om erin
te investeren of om als medewerker van een sociaalmaatschappelijke organisatie goed wonen mogelijk te
maken voor jouw doelpubliek? Kom dan naar een van
de infosessies!
—
www.wooncoop.be • info@wooncoop.be
https://aandelen.wooncoop.be
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“Omdat je investeert
in waar je woont,
is er toch een zeker
engagement.”

— JULIE

“Ik ben blij dat
coöperatief
wonen bestaat.”
Julie.

Starten met
een coöperatie?
—

De stap zetten om samen met anderen een
nieuw coöperatief initiatief op te zetten is
een mooie maar complexe uitdaging. Je
hebt immers een hele weg af te leggen: van
coöperatief idee tot het oprichten van de
coöperatieve vennootschap. Om je daarbij
te ondersteunen en te begeleiden, ben je
op een Cera Coop Workshop op de juiste
plek. Je krijgt er een introductie in coöperatief ondernemen en advies op maat in een
beperkte groepssessie. Na afloop weet je
of een coöperatie het juiste ondernemingsmodel is voor jouw idee en kun je de juiste
beslissingen nemen met de juiste informatie. Indien je dit wenst, start Cera nadien een
individuele begeleiding op.

Scan de QR-code voor
de kalender van de
Cera Coop Workshops.
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Manou, Isabelle en Nelli.

Julie: “Ik ken wooncoop van in het prille begin. Mijn broer Lukas is een van de
oprichters. Samen delen we hetzelfde wereldbeeld en we hebben allebei een
passie voor coöperaties. Toen ik wou verhuizen uit mijn appartement, nam ik
contact op met wooncoop om te vragen wat er in het Gentse beschikbaar was.
Na een fijn gesprek met alle bewoners van dit huis werd ik vennoot van wooncoop en kon ik hier in september vorig jaar intrekken met een huurcontract.”

Isabelle: “In mei vorig jaar vond ik als alleenstaande moeder via
wooncoop een kwalitatieve en betaalbare woning. Ik zocht een
plek met minstens 2 slaapkamers en voldoende ruimte voor mijn
dochters. Ons privégedeelte is niet heel groot, maar dat wordt
gecompenseerd door de gemeenschappelijke delen. Wij namen
als eersten onze intrek in deze gerenoveerde woning.”

“Vergeleken met andere cohousingprojecten vind ik de projecten van wooncoop kwalitatiever. Omdat je investeert in waar je woont, is er toch een zeker
engagement en gaat het er minder studentikoos aan toe. Ik vind het ook fijn
dat we inspraak hadden in de renovatie. Zo kon je kiezen of je al dan niet een
mezzanine wou in je slaapkamer. Op het renovatieprogramma staan verder
nog de keuken en de veranda.”

“Ik ben blij dat coöperatief wonen bestaat. Zoals de huurprijzen
stijgen, is het als alleenstaande haast niet meer mogelijk om iets
geschikts te vinden met een huurprijs die niet hoger is dan een derde
van je inkomen. En het is niet meer van deze tijd om bijvoorbeeld in
een woning met enkele beglazing te gaan wonen. Bovendien is de
begeleiding van wooncoop goed, de organisatie reageert snel en
luistert naar onze noden en wensen.”

“Over vijf jaar woon ik hier allicht nog. Ik vind het ook een fijne gedachte dat
ik binnen wooncoop makkelijk van pand kan veranderen. Stel dat ik van werk
verander, dan kan ik uitkijken naar een kamer in een andere co-housing van
wooncoop dichterbij.”
“Ik vind het best handig dat wooncoop instaat voor de zorg van het gebouw. Als er een raam stuk is bijvoorbeeld, volstaat één telefoontje naar
wooncoop. De begeleiding bij de start is ook zeer professioneel. Gerbrand
Nootens van wooncoop was aanwezig bij de gesprekken die ik had met de
bewoners en hij gaf me een rondleiding in het pand.”
“Voor mij is dit de woonwijze van de toekomst!”
Vzw Samenhuizen organiseert een Samenhuis-reis naar Zweden en
Denemarken. De eerste vijf Cera-vennoten die inschrijven, mogen mee
tegen een verminderde prijs. Kijk snel op samenhuizen.be/samenhuizenreis

“Ik doe niet aan cohousing uit idealisme maar wel omdat dit de beste
woonvorm is voor mij op dit moment. Ik vind het belangrijk dat we in
onze woonunit een privékeuken hebben en dat ik de voordelen van
alleenstaande moeder kan behouden. De huurprijs blijft ongeveer
dezelfde als voorheen, maar de kosten liggen lager. Tot nu toe vind
ik het aangenaam. Omdat je als bewoner mee beslist over nieuwe
bewoners, kun je ervoor zorgen dat je met gelijkgestemde zielen
samenwoont.”
“De kinderen vinden het hier ook gezellig en leuk, vooral omdat er altijd iemand is om een babbeltje mee te slaan. Wanneer zij het huis uit
zijn, zal ik misschien opnieuw verhuizen. Maar dat is geen probleem.
Dit systeem is heel flexibel en de uitstapregeling is gemakkelijker dan
op de gewone huurmarkt.”

— ISABELLE

Cera zet in op coöperatief
bouwen en wonen
—

Wil je graag mee met de Cera Coop Tour naar Zürich,
waar we wooncoöperaties gaan bezoeken? Of wil je
meer weten over het Cera-traject rond coöperatief
bouwen en wonen? Schrijf je dan in op Cera Coop
News of stuur een mailtje naar infocoop@cera.coop
met als onderwerp 'coöperatief bouwen en wonen'.

Bezoek een coöperatie
—

Cera organiseert ook een aangename kennismaking
met coöperatief ondernemen: de Cera Coop Intro.
Tijdens een bezoek aan een coöperatie krijg je een
korte inleiding over dit unieke ondernemingsmodel
en leer je hoe en waarom ze een coöperatie zijn. Er
is een rondleiding en er wacht je een aangename of
lekkere verrassing.
Je vindt dit aanbod op www.cera.coop. Houd onze
nieuwsbrief in de gaten om in te schrijven.
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