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Programma
Collaboratieve woonvormen zijn een belangrijk alternatief bij het streven naar en realiseren van kwalitatieve en
betaalbare woningen. Tijdens deze studieavond lichten de drie experten elk vanuit hun ervaring toe wat we op
vandaag begrijpen onder collaboratief wonen, hoe het werkt en wat er op dat vlak mogelijk is in Vlaanderen.
Deze studieavond richt zich tot iedereen die wil kennismaken met initiatieven van collectief wonen die
betaalbaarheid kunnen faciliteren, zoals de wooncoöperaties en CLT (community land trust).

Docenten
Peggy Totté is ingenieur architect en stedebouwkundige. Als artistiek directeur van Architectuurwijzer heeft
zij zich sinds 2017 verdiept in thema’s van collectief, coöperatief en sociaal wonen. In de lezing verkent ze de
grenzen van participatief bouwen en wonen, vooral vanuit het standpunt van de architect.
Hanne Verstreken is ingenieur architect en master in real estate. Als oprichter en coördinator van één van de
eerste Community Land Trusts (CLT) in Vlaanderen slaat zij de brug tussen vastgoed en haar gebruikers en
creëert hierdoor plaatsen met een maatschappelijke impact.
Lieve Jacobs is master in de rechten en werkt binnen Cera vooral rond juridische topics van coöperatief
ondernemen. Wereldwijd tonen alle cases van coöperatief wonen een potentieel in het faciliteren van
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, tijdelijke woonsituaties, zorg, gebruik en onderhoud van commons,
duurzaam bouwen en verdichting. Ook in Vlaanderen?

Accreditering
Erkenning door het BIV is aangevraagd.
Als (kandidaat)RICS-lid kan je deze opleiding inbrengen als
onderdeel van je Professional Development.
Op eenvoudig verzoek krijg je nadien een attest van deelname.

Opleidingsaanbod Vastgoedkunde KU Leuven

Join Vastgoedkunde KU Leuven

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we
verdiepende opleidingen en seminaries.
Meer info op www.kuleuven.be/vastgoedkunde

Ontdek ook ...
het Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management
Vanuit diverse management invalshoeken biedt deze opleiding managers, bestuurders en
ondernemers een inspirerende en verrijkende studie-ervaring met grote toegevoegde waarde voor de
dagelijkse praktijk in een coöperatie of in een coöperatief ondernemen project.
Meer info op feb.kuleuven.be/levenslang-leren/cooperatief_ondernemen

Praktisch
Donderdag 13 januari 2022 van 18 - 19. 30 uur
Om 19.30 uur gaan we bij een drankje verder met elkaar in
dialoog over collectieve initiatieven voor betaalbaar wonen.
Volg ter plaats in het Arenbergkasteel, Heverlee (Leuven)
of volg online.

Inschrijven
Schrijf hier in vóór 10 januari 2022. De deelnameprijs is 60 euro. Alumni van het Postgraduaat in de
Vastgoedkunde en het Postgraduaat Coöperatief Ondernemen en Management nemen deel voor 50 euro.
Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair
Centrum, met vermelding van '400/0020/XXXX + naam deelnemer(s)'. Of je betaalt na ontvangst van factuur.

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be
puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de
contactgegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in
de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

