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Projectfiche Community Service Learning (CSL)  
 

 
1. ALGEMEEN  

In dit type project gaat het om werk dat door studenten alleen of in groepsverband wordt uitgevoerd. 
Het doel ervan is gevat in drie componenten: maatschappelijk engagement, het verwerven van 
academisch inzicht in sociale problematieken, verbindingen maken tussen theoretische inzichten en 
praktijkervaring en persoonlijke reflectie. Het project kadert in een opleidingsonderdeel en staat 
onder toezicht van een promotor. 
De inhoud van het maatschappelijk engagement wordt steeds bepaald samen met een sociale 
organisatie, volledig vanuit de noden en behoeften van de sociale organisatie. U mag per student 
rekenen op een inzet in de organisatie van ongeveer 40u. 
Meer informatie over Community Service Learning vindt u terug op 
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/community-service-learning/ 
 
Gelieve dit document voor 26 augustus 2020 ingevuld te bezorgen aan eva.vanmoer@uantwerpen.be 
 
○ kan (virtueel) aanwezig zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
○ kan niet aanwezig/beschikbaar zijn op het ontmoetingsmoment van 30 september 2020 (14u) 
 
2. SOCIALE ORGANISATIE 
 

Naam organisatie: Oak Tree Projects  
Statuut: CVBA-SO 
Naam contactpersoon: Danaë Van den bossche    
Functie: Gedelegeerd bestuurder 
Adres: Twijglaan 13, 3018 Wijgmaal (vanaf 1/01/2021)    
Telefoonnummer:  0478/266031 
Mailadres: Danae@oaktreeprojects.be               

 
Kort overzicht capaciteit  
Haalbaar aantal studenten die onder begeleiding binnen organisatie kunnen worden tewerkgesteld: 
1 

 

Korte formulering van doelstellingen organisatie: 

Oak Tree Projects bouwt actief aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor volwassenen met 
een zorgbehoefte. Hiervoor bouwen wij samen met de bewoners, familieleden en sympathisanten 
meerdere Oak Tree huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf personen begeleid 
zelfstandig kunnen wonen. 
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Het Oak Tree huis is een woning met vijf huurstudio’s voor het begeleid zelfstandig wonen van 
volwassenen met een zorgvraag. De inbedding van het huis in een cohousing project van 10 tot 45 
andere woningen biedt een verhoogde kans op interactie met de buren. De buitenruimte is 
grotendeels gemeenschappelijk. Een aantal faciliteiten worden gemeenschappelijk gebruikt en 
beheerd met de hele buurt. 

De inclusiewoningen van Oak Tree Projects bieden een uitstekend kader om gedecentraliseerde zorg 
te organiseren. Onze bewoners kunnen betaalbaar wonen met het nodige comfort en bouwen een 
sociaal netwerk op in de woonbuurt. Dit biedt op middellange termijn een bredere ondersteuning 
voor onze bewoners, via een combinatie van mantelzorg, professionele ambulante zorg, en de 
beschikbaarheid van een sociaal netwerk. Op lange termijn beogen wij een stijging van de financiële 
draagkracht van onzebewoners, een verhoogde zelfredzaamheid, alsook een toename in 
eigenwaarde. Door de toegenomen diversiteit in de cohousing voorzien wij daadwerkelijke inclusie. 

 

Korte formulering van mogelijke noden en behoeften:   
Vat het project in eigen woorden samen. 

Onderzoeksvragen:  

- 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.  

- Oak Tree Projects is een coöperatieve in volle opstartfase. Er zijn een aantal vaste 
processtappen voorzien voor participatie. Hoe kunnen we de participatie verbeteren?  
 
- 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? Op dit moment worden in quasi 
alle ouderinitiatieven de budgetten verplicht samengelegd, en wordt er hierin samengewerkt met 
een vaste zorgpartner voor alle bewoners. Is dit nodig omwille van de zorgzwaarte van de 
doelgroep? In hoeverre kan hier dan nog het zelfbeschikkingsrecht gerealiseerd worden? Of wordt 
dit voornamelijk gedaan om ook de voordelen te krijgen van subsidies en reglementering van een 
vergunde zorgaanbieder? Wat zijn de mogelijkheden om af te stappen van dit model?  
 
- 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?  
 
 
Biedt uw organisatie vormingen/trainingen aan over de werking en/of doelgroep die interessant zijn 
voor de betrokken student(en)? Zo ja, welke en wanneer? 
 
Oak Tree Projects organiseert op regelmatige basis infosessies en bezoeken aan cohousing 
projecten.  
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3. CONTACTGEGEVENS  
 
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of meer informatie: 
 
Eva Van Moer 
Stafmedewerker Community Service Learning 
Universiteit Antwerpen 
Centrum Pieter Gillis  
Stadscampus - Lokaal S.Hvl.220 
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen  
eva.vanmoer@uantwerpen.be 
T +32 3 265 47 82 
 
 


