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Wat doet Toontjeshuis?

‘Toontjeshuis ondersteunt personen met een beperking en 
hun netwerk, die SAMEN, hun schouders willen zetten 
onder een wooninitiatief’



Ontstaan van Toontjeshuis

- Steeds meer ouders en oudergroepen zetten een eigen 
woonproject op

- Joost Callens, CEO Durabrik en ouder van Toon, een jongeman met 

beperking, wordt vanuit persoonlijke motivatie uitgedaagd om zich 

als ondernemer te engageren in het ontwikkelen van 

woonprojecten voor personen met een beperking

- Voorgaande vormen van ondersteuning aan wooninitiatieven 

waarborgen te weinig duurzaamheid in ondersteuning op en in de 

uitbouw van een wooninitiatief

Toontjeshuis vindt zijn oorsprong in 2015 en kwam tot stand vanuit volgende ideeën



Zorgpartners
Sociaal 

impact fonds
cvba-so

vzw 

Toontjeshuis

cvba-so

Organisatiestructuur

SIF TOONTJESHUIS cvba-so

Social Impact Fonds om de 

bouw van de huizen te 

financieren onder de vorm van 

een coöperatieve van  Sociale 

Investeerders en 

obligatiehouders

Zorgorganisaties (10 vandaag) 

die zich geëngageerd hebben 

in het project Toontjeshuis

Regionaal actief, erkend en 

ervaren en daarom preferrent

TOONTJESHUIZEN  cvba-so

groepeert alle betrokken partijen 

in deze sociale onderneming 

van waaruit de centrale 

ondersteuning plaatsvindt

Per huis wordt een 

LOKALE vzw 
geïnitieerd die duurzaam 

ondersteund wordt





wonen ondersteuning interne organisatie

Werking opgebouwd rond 3 
assen 

Gemandateerden uit de groep + 
coaching vastgoedontwikkelaar

Gemandateerden uit de groep + 
coach zorgpartner + Toontjeshuis

Gemandateerden uit de groep + 
coach Toontjeshuis



Basiswaarden

Solidariteit
Gedeelde regie

Lokale verankering
Duurzaamheid

Co-creatie

Co-creatie



Kader Interne organisatie:

 ‘In’ gedeelde regie

✓ Ieder lokaal huis wordt mee gefaciliteerd door de host die tewerkgesteld wordt 
door Toontjeshuis 

✓ Groep organiseert zich als vzw

✓ Volgens de principes van goed bestuur

✓ Iedereen wordt ingezet op eigen sterkte en talent (fondsenwerving, plannen en 
organiseren, onderhoud tuin,...)



Kader Ondersteuning

✓ Een vaste vergunde zorgpartner die de ondersteuning organiseert samen met de 
bewoners en hun netwerk.

✓ ‘Gewoon waar mogelijk, specifiek waar nodig’

✓ Zorgmiddelen worden in solidariteit ingezet

✓ Niet alle bewoners moeten reeds over een budget beschikken bij aanvang van het 
traject. 
○ Toekomstige bewoners zijn budgetgerechtigd (persoonsvolgend budget)
○ Toekomstige bewoners kunnen aanspraak maken op rechtstreeks 

toegankelijke hulp.
✓ Een haalbaarheidstoets moet de haalbaarheid bepalen van het wooninitiatief in 

startscenario en in landingsscenario (waar willen in de toekomst eindigen naar 
ondersteuningsfrequentie) 
○ In kaart brengen van de ondersteuningsnood in de groep
○ In kaart brengen van de beschikbare middelen van de groep



Kader Wonen

✓ Modulair ontwerp
 Betaalbaarheid 
 Duurzaamheid
 Max. 15 studio’s
 Opp studio’s conform de geldende normen

✓ Iedere bewoner heeft een eigen studio ,

✓ Gemeenschappelijke ruimtes

✓ Bouwpartner Durabrik



Locaties





Binnenkort ga ik verhuizen

Pak m’n spullen en vertrek

Naar een superfijne stad 

En helemaal een eigen plek

Geef de muren een leuk kleurtje

Poets de hele studio schoon 

Oef ik kan nu al niet wachten 

Tot ik in mijn Toontjeshuisje woon



WONEN – basismodule - de individuele studio

modulair, flexibel, aanpasbaar 

duurzaam en betaalbaar,  

aangepast en persoonlijk







Nu: 
Later:
Nooit: 

Op basis van programma van eisen

Automatische kraan met sensor LATER

Indicatie temperatuur water vanuit domotica LATER

Bad in flat mogelijk LATER

hangtoilet NU

verhoogd toilet LATER

gewone toiletbril NU

toiletbril voor rolstoelpatiënten LATER

voorzieningen zoals steunen, armsteun, zitjes enz NU

steunen, armsteunen, zitjes enz… LATER

boilerhoeveelheid: 90 l/unit NU

waterbeperking in tijd NU

rain-showerdouche NOOIT



- Omkeerbare architectuur
- Flexibele aanpassing van het gebouw



Circulair => lage renovatiekost

- Flexibele wanden zijn 100 % te recupereren 
of te verplaatsen

- Clicvinyl 100% te recycleren, vernieuwen 
zonder breken

- Technieken uitbreidbaar en klaar voor toekomst



Betaalbaar is: 

Kost + onderhoudskost + renovatiekost – end-of-life



Modulair systeem -

flexibel te schakelen 

op verschillende gronden

WONEN –

basisidee



WONEN –

basisidee



Modulaire opbouw van basisstudio’sWONEN -

basisidee







De Haan



Boom



Kuurne



Kuurne



Kuurne



Moerkerke



Sint Niklaas



Sint Niklaas



Lubbeek



Lubbeek



Lubbeek



Laakdal











Circulair zorgwonen - knelpuntenUitdagingen:

Verder pionieren en sociaal ondernemen

Kwalitatief samenwonen uitreiken naar een kwetsbare 

bewonersgroep

Kwaliteit van leven, solidariteit & contractuele verankering

Duurzaamheid

Lokaal verbonden, bovenlokale ondersteuning

Sociaal oogmerk hand in hand met sociaal rendement

Inbedden betaalbaarheid & solidariteit

Bouwtechnisch en circulariteit

Proeftuin voor circulaire concepten

Inplugbare zorgtechnologie

Delen van hulpmiddelen

Energetisch

Sharen van duurzame materialen, technieken, tellers

Energy,…  as a service?



Green Deal





Nieuw project Toontjeshuis bouwt aan 
zelfstandig samenleven op maat 
17 september 2018 Bron: Wavemakers 

 
© Durabrik 

Afgelopen donderdag werd in Drongen de officiële kick-off gegeven van 
Toontjeshuis: een sociale onderneming die ontstaan is uit de grote behoefte aan 
aangepaste zorg voor mensen met een beperking aangevuld met een flinke dosis 
goesting en ondernemerschap. Toontjeshuis creëert een eigen thuis waar 
volwassenen met een beperking kleinschalig en in de mate van het mogelijke 
zelfstandig kunnen samenwonen. Naast huisvesting, biedt het project in 
samenwerking met lokale vergunde partners, ook zorg en ondersteuning. 
 
“Wat als ik er niet meer ben, wie gaat er dan voor Toon zorgen?”. Met die vraag 
worstelde Joost Callens, CEO van Durabrik en papa van Toon al een geruime tijd. 
Toon (16 jaar) heeft een beperking waardoor hij nooit volledig zelfstandig zal kunnen 
wonen. De ellenlange wachtlijsten voor een plek in een aangepaste voorziening 
waren voor Joost geen optie. 
 
In Vlaanderen wachten meer dan 10.000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning. 
Er zijn meer dan 100 oudergroepen zelf op zoek naar een gepaste woonoplossing 
voor hun kinderen. Dankzij de persoonsgebonden financiering, die in 2017 volledig 
werd uitgerold, krijgen ze nu ook die kans en zijn ze niet langer afhankelijk van de 
plaatsen die de zorginstellingen ter beschikking stellen. 

















Vragen?


