
Investeren en exploiteren van een 
kleinschalig woonzorgproject 
Hoe aanpakken? Ontdek het tijdens deze opleiding! 

Ism 

 

 

 

Assistentiewoningen 
Serviceflats met diensten 
Gemeenschappelijke 
woonvormen 
Cohousing 
Zorgwoningen 

Zorginitiatieven 
andersvaliden 
Toerisme mindervaliden 
Zorgboerderij 
Hippotherapie 
Kangoeroewoningen 

Gezondheidscentra 
Groepspraktijken 
Kinderdagverblijven 
Dagopvangcentra 
Woongroepen 

 

Omschrijving 

Kan investeren in kleinschalige woonzorgprojecten voor zorgbehoevenden rendabel zijn voor de 
particulier of kleine investeerder?  Een kleinschalig woonzorgproject (of een alternatieve 
woonvorm) combineert het zo zelfstandig mogelijk wonen van de bewoner met een aanbod van 
gemeenschappelijke diensten zoals thuisverpleging, poetshulp en maaltijden.  

Hierdoor kan dit project gezien worden als een oplossing tussen het volledig zelfstandig wonen 
en een woonzorgcentrum of andere permanente woonzorgvoorziening. 

Zorgt de  behoefte aan investeerders in de zorgsector er ook voor dat dit een interessante 
investering is voor u? Om op deze vraag correct te antwoorden, en om de opbrengst van een 
investering in de zorgsector zo optimaal mogelijk te laten renderen, is een grondige kennis van 
investering en exploitatie van essentieel belang. 

http://www.woonzorgbrussel.be/


Dankzij deze opleiding krijgt u een compleet overzicht van de belangrijkste bepalingen vanuit 
verschillende standpunten over het investeren en exploiteren in kleinschalig woonzorgproject. 

De opleiding is opgebouwd uit vier grote luiken: 

1. Kaderen van een kleinschalig woonzorgproject: wat is de actuele wetgeving die van 
toepassing is voor de verschillende vormen van kleinschalige woonzorgprojecten? We 
gaan ook na welke alternatieve woonvormen er bestaan.  

2. Stedenbouwkundige verplichtingen: met welke stedenbouwkundige verplichtingen 
moet men rekening houden bij het bouwen van een nieuwe entiteit of het verbouwen 
van een bestaand pand? 

3. Financieel luik: wat zijn de financiële voordelen van een erkenning  bij het bouwen en 
investeren in woonzorgprojecten? Hoe kunt u het financieel rendement optimaliseren? 

4. Exploitatie van een kleinschalig woonzorgproject: hoe zet u personeel in? Hoe houdt 
u de exploitatie van de investering optimaal en rendabel? 

 

Na het volgen van deze opleiding weet u: 

• Uit welke woonvormen u kunt kiezen voor uw kleinschalig project 
• Of het investeren in een kleinschalig woonzorgproject een goede beslissing is voor u of 

uw organisatie/bedrijf. 
• Hoe u deze investering best aanpakt en hoe u deze optimaliseert? 
• Met welke (juridische) aspecten u rekening dient te houden bij het bouwen van of het 

exploiteren van een woonzorgproject. 

Programma 

• Wat is een kleinschalig woonzorgproject? 
o Taken en doelstelling van het woonzorgproject 
o De verplichte taken van het woonzorgproject 
o Juridisch kader : Woonzorgdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten 
o Besluit van de Vlaamse Regering houdende de specifieke veiligheidsaspecten 

• Alternatieve woonvormen 
• Stedenbouwkundige aspecten 

o Voorbereidingen stedenbouwkundige aanvraag 
o Stedenbouwkundige en brandtechnische verplichtingen 

• Milieuverplichtingen en MER-screening 



• Financiële aspecten 
o Financiële voordelen 

 Mogelijke subsidies 
 BTW-voordelen bij bouwen en verbouwen 

o Hoe uw investering optimaliseren? 
• Exploitatie 

o Personeel en middelen inschakelen 
o Het beheer en exploitatie rendabel houden 

Tijdens deze opleidingen geven we concrete tips mee, die u onmiddellijk kunt toepassen in de 
praktijk. We maken de materie aanschouwelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de 
praktijk. 

Voor wie is deze opleiding bestemd ? 

Deze opleiding richt zich tot personen, organisaties en besturen die willen investeren in 
kleinschalige zorgprojecten. 

Praktische info: 

Prijs € 250.00 (excl. BTW) 

Datum Startuur Einduur 

12/05/2015 18:30  21:30  

19/05/2015 18:30  21:30  

26/05/2015 18:30  21:30  

2/06/2015 18:30  21:30  

 

Locatie: Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
Lakensestraat 76 - 1000 Brussel 

Inschrijven: klik hier  

 

http://www.escala.be/opleidingen/inschrijven/investeren_in_en_exploiteren_van_een_kleinschalig_zorgproject

