
1 keer per maand komt de volledige groep samen. Alle kandidaten, de

procesbegeleiding en een medewerker van De Noorderkempen. Uiteraard is het niet

vanzelfsprekend om in die grote groep beslissingen te nemen, maar hiervoor werd een

goed systeem uitgewerkt. 

Sinds het voorjaar zijn er 'werkgroepen'.  Een 3-tal groepen van 4 à 5 personen die

buiten de maandelijkse bijeenkomst, apart afspreken om hun thema te bespreken. De

thema's voor dit jaar zijn: respectvol samenleven, financiën en communicatie. 

Hoe werkt dat dan?

Elk team bekijkt binnen hun thema welke vragen er zijn en 

gaat op zoek naar mogelijke oplossingen. Een voorbeeld; 

enkele kandidaten geven aan dat ze schrik hebben van 

honden. Andere bewoners hebben een hond, en brengen de 

hond mee naar de cohousing wanneer hun woning klaar is. 

Welke afspraken kunnen er dan gemaakt worden zodat 

iedereen zich comfortabel voelt? Een mooi vraagstuk voor de groep 'respectvol

samenleven' om mee aan de slag te gaan. 
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Waar werkt de basisgroep aan?

 

Het team bekijkt vanuit verschillende invalshoeken wat de

mogelijkheden zijn. Zij  werken de details uit en komen

vervolgens hun bevindingen vertellen aan de groep. Tijdens hun

uiteenzetting luistert de groep. 

Nadien stelt de persoon die vooraan staat concrete vragen aan

de groep. Bv, kunnen jullie je vinden in voorstel 1? Mogen we

voorstel 2 verder uitwerken? Enzoverder. Aan de hand van

handgebaren laat iedereen voor zich weten wat zijn/haar

mening is. Zo blijft het overzichtelijk en kan de spreker mensen

aan het woord laten om hun handgebaar verder te

verduidelijken.



Hoe gaat het met de werken?

Een duim omhoog geeft aan dat alles in orde is en er geen vragen zijn. Een handpalm

naar beneden geeft aan dat er nog vragen zijn maar dat de basis wel goed zit. Een

handpalm naar boven geeft aan dat je echt een bezwaar wenst in te brengen. 

Die vragen en bezwaren worden dan meegenomen om tegen een volgende keer verder

uit te werken.

Zowel in oktober als november werden er zo 

verschillende items besproken binnen de 

werkgroepen 'respectvol samenleven' en

'financiën'. Enkele zaken waren direct goed 

voor de groep en andere zaken worden de 

komende maanden verder uitgewerkt. 

Knap werk van de kandidaten!
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Contactgegevens

Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

De aannemer maakt het hoofdgebouw momenteel klaar voor de chape. Dat wil

zeggen dat ze nu overal leidingen aan het leggen zijn waarop later de vloer gestort

wordt. Leidingen voor verwarming, sanitair warm water, elektriciteit, l ifttoevoer,

ventilatie,.. .  worden nu klaar gelegd. En dat zijn heel wat lopende meters! 

In de schuur en het 

bijgebouw zijn 

deze 

voorbereidende 

werken al klaar en

ligt de chape er in. 

Op naar het volgende 

karwei: bezetten!

http://www.kloosterarendonk.be/

