
Oak Tree Projects CVBA-SO
Waarom: de huidige woonmarkt voor personen met een handicap is niet inclusief, niet aangepast en niet
betaalbaar. Er is nood aan een oplossing om de vereenzaming van personen met een zorgvraag tegen te gaan.

Wat: Oak Tree Projects bouwt en verhuurt één woning met een vijftal studio’s in een ruimer cohousing project
van 10 tot 40 woningen. Op die manier kunnen de bewoners een sociaal netwerk opbouwen met buren mét en
zonder zorgvraag.

Voor wie: volwassenen met een handicap die begeleid zelfstandig willen wonen

Hoe: Oak Tree Projects is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. De vijf pijlers van Oak Tree
Projects zijn zelfbeschikking, betaalbaarheid, kwalitatief wonen, participatie en inclusie.

Oak Tree Projects “in the picture”:
• Finalist Radicale Vernieuwer 2019
• Finalist Chivas Venture 2020: https://www.youtube.com/watch?v=E83Gyn6mWRg
• Ondersteuning door PMV: https://www.youtube.com/watch?v=Ro0ylpb_f10&t=2s
• Artikel / voorpagina Focus Entrepreneur: 

https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusentrepreneur_mars2020?fbclid=IwAR1sDO_19Ej1OeY
PWF7JyL7rs_jtfiEMhVAfNfMIPYRX4UW2WWHAH5OeKv4

Contactgegevens:
Danae@oaktreeprojects.be
www.oaktreeprojects.be
www.facebook.com/oaktreeprojects
https://www.instagram.com/oaktreeprojects

Foto: Bernard De Keyzer



Onderzoeksvragen participatie en 
inclusie

• Wat betekent participatie voor onze bewonersgroep en het
netwerk? Wanneer zijn we geslaagd voor deze pijler? Wat is de
impact van deze participatie voor onze bewoners en hun
netwerk? Het gaat zowel om participatie in het beleid, bij het
bouwtraject en groepsvormingstraject met Oak Tree Projects, en
participatie in het volledige cohousing project.

• Is gedecentraliseerde zorg goedkoper dan geïnstitutionaliseerde
zorg? In hoeverre beantwoordt de oplossing van Oak Tree
Projects aan de vraag naar meer gedecentraliseerde zorg?

• Wat is het voordeel om wonen los te koppelen van zorg zoals bij
Oak Tree Projects? Zou een model zoals Oak Tree Projects ook
economisch haalbaar zijn volgens de huidige PVF voor personen
met een hogere zorgvraag? Welke voorwaarden moeten
hiervoor gerealiseerd worden?Foto: Bernard De Keyzer



Klaar om mee te bouwen? 
Opportuniteit:
• Je werkt mee aan innovatie in wonen en zorg
• Je komt terecht in een start-up omgeving mét sociale impact (1 project 

bewoond, 2 projecten in bouwfase en 14 projecten in vergunningsfase)
• Je komt in contact met bewoners, toekomstige bewoners en hun netwerk in 

de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant (steeds in de nabijheid van openbaar 
vervoer)

• Jouw onderzoek helpt onze sociale onderneming verder groeien
• Je draagt jouw steentje bij aan een inclusieve wereld

Praktisch:
• Op regelmatige basis overleg online en/of offline met gedelegeerd 

bestuurder
• Bezoek van een bestaand cohousing project en bezoek van een werf
• Deelname aan infosessie Oak Tree Projects
• Deelname aan bewonersvergaderingen online en/of offline 
• Organisatie van workshops met de bewoners en hun netwerk
• Interviews
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