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Inleiding
Net als sommige anderen steden, wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
vandaag geconfronteerd met een huisvestingscrisis (Romainville, 2015). Het toenemend
aantal gezinnen op de wachtlijst voor de sociale huisvesting (48.804 op 31/12/2016)
(Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018) en het feit
dat in de laatste 8 jaar het aantal thuislozen bijna verdubbeld is (+ 95,8%) (La Strada,
2017), zijn slechts indicaties voor de omvang van het probleem. Enerzijds is er in het
Gewest een groot tekort aan betaalbare woningen, anderzijds is het bestaande aanbod
van erg lage kwaliteit, onvoldoende divers en erg duur. Doordat de bestaande
woonmarkt geen antwoord biedt op de noden, is het recht op wonen momenteel in het
BHG niet gegarandeerd (fonds.brussels, 2015). Tegelijk bestaan er tal van ongebruikte
vierkante meters (GSSO, 2006; ADT/ATO, 2016). Exacte feiten en overzichten over de
structurele leegstand in Brussel zijn noch op nationaal, noch op gewestelijk of lokaal
niveau beschikbaar, maar schattingen lopen snel op tot meer dan een miljoen m²
(Dirkx et al., 2018). Het gaat om ongebruikte woningen en verdiepingen boven winkels,
om leegstaande kantoor- en fabrieksgebouwen, maar ook om onbebouwde kavels en
grootschalige spoorweg- en industrieterreinen die niet langer dienst doen.
Experimenten rond tijdelijke huisvesting in deze on(der)benutte ruimtes voeden
vandaag mee de broodnodige maatschappelijke discussie rond betaalbaar wonen,
leegstand en speculatie (De Smet et al., 2018).
In deze bijdrage stellen we het project Solidair Wonen voor Thuislozen: naar een Mobiel
model voor het BHG’ voor. Dit project, waar verder kortweg naar verwezen wordt als
‘SWOT-Mobiel’, heeft tot doel een model te ontwikkelen en te testen voor de co-creatie
van solidaire mobiele huisvesting voor thuislozen op (tijdelijk) leegstaande terreinen in
het BHG. We illustreren hoe we er in dit project naar streven om kwaliteit en
betaalbaarheid te verenigen. We belichten de voordelen van de co-creatie van
betaalbaar wonen met de eindgebruikers zelf. En we lichten de hernieuwde benadering
van solidariteit en collectiviteit toe, die doorheen deze woonvorm ontstaat.
Vanuit dit project reflecteren we ook over de rol en positie van ‘wonen in de tussentijd’,
als een alternatieve woonvorm op ‘wachtterreinen’ die hierdoor opnieuw geactiveerd
worden. Kunnen initiatieven als SWOT-Mobiel helpen om de acute nood aan betaalbare
woningen aan te pakken? Hoe kunnen trans-sectorale samenwerkingen opgezet worden
om de doorstroming van een tijdelijke naar een meer permanente vorm van wonen te
stroomlijnen? Welke actoren dienen hierbij de handen in elkaar te slaan en hoe kunnen
(wettelijke en administratieve) struikelblokken weggenomen worden?

Het SWOT-Mobiel project
Het SWOT-Mobiel project wordt voornamelijk gefinancierd door Innoviris, het Brussels
Instituut voor onderzoek en innovatie, in het kader van het Co-create programma. Dit
programma biedt een 3-jarige financiering voor het opzetten van Living Lab-projecten,
steunend op drie pijlers: participatief onderzoek, sociale innovatie en stedelijke
veerkracht.

De uiteindelijke bedoeling van het SWOT-Mobiel project is om een ‘model’ te
ontwikkelen om (tijdelijk) leegstaande terreinen in te zetten als middel om te bouwen
aan (ruimtelijke en sociale) stedelijke veerkracht, via het omzetten van leegstand in
betaalbaar wonen. Dit model zal daarna op een open-source manier ter beschikking
gesteld worden zodat andere verenigingen of individuen met sociale doelstellingen hier
ook mee aan de slag kunnen.
Het project heeft vier duidelijke doelstellingen voor ogen. Ten eerste willen we inzetten
op het ontwikkelen van innovatieve ontwerpprocessen die veel meer vertrekken vanuit
de empowerment van de verschillende stakeholders, door hen vanaf de start actief en
interactief te betrekken. Ten tweede willen we een nieuwe alternatieve en solidaire
huisvestingsvorm ontwikkelen voor de meest kwetsbare groepen waarbij solidariteit en
interne collectiviteit tussen de bewoners centraal staan en waarbij nieuwe inclusieve
vormen van hulp en begeleiding ingezet worden. Ten derde willen we inzetten op de
creatie van kleinschalige solidariteitsnetwerken in interactie met de directe omgeving
(de buurt, de wijk en de stad). Finaal beogen we dat, binnen de praktijk van tijdelijk
gebruik van stedelijke wachtterreinen, steeds zou ingezet worden op het betrekken van
kwetsbare groepen.
De stakeholders in het SWOT-Mobiel project zijn:
- acht toekomstige bewoners: thuislozen die om diverse redenen de grip op hun
woontraject verloren waren en die enthousiast waren om mee in dit proces van
experimentele ontwikkeling te stappen,
- medewerkers van de vzw Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), die instaan
voor de individuele begeleiding van de bewoners
- medewerkers van de vzw Samenlevingsopbouw Brussel (SOB), die instaan voor de
groepsbegeleiding, buurtbetrokkenheid en het project coördineren
- onderzoekers, docenten en studenten van de Faculteit Architectuur van de KU
Leuven, campus Sint-Lucas Brussel, die het ontwerp van de woningen en collectieve
ruimte(s) trekken
- medewerkers van een aantal bijkomende organisaties en/of ondernemingen zoals
vzw Atelier Groot Eiland (vereniging voor arbeidszorg, opleiding en werkervaring),
het architectenbureau BC architects, het kunstenaarscollectief w-o-l-k-e en de sociale
bouwonderneming Casa Blanco, die ondersteuning bieden op het vlak van bouw en
opleiding
- diverse lokale en sub-lokale overheden en organisaties (zoals de Huisvestings- en
Stedenbouwkundige diensten van de betrokken gemeente(s) en van het BHG en de
Brusselse OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren),
- en buurtbewoners en -verenigingen.
Om het model en de bijhorende vernieuwende benaderingen te ontwikkelen, te testen
en te evalueren, ontwerpen en bouwen deze stakeholders, in hechte samenwerking
binnen een Living Lab omgeving, het SWOT-Mobiel pilootproject op een concrete site in
het BHG. Dit pilootproject omvat acht kwalitatieve, betaalbare mobiele wooneenheden
en een (of meerdere) collectieve ruimte(s) voorzien, die interactie mogelijk maakt
enerzijds tussen de bewoners onderling, en anderzijds tussen de bewoners en de buurt.
Op die manier wordt volop ingezet op collectiviteit en gemeenschappelijkheid,
aangezien solidariteit in het project centraal staat.

Figuur 1. Grondplan van het project. Beeld: BC architecten, bewerkt door de auteurs.

De context van tijdelijk wonen in Brussel
Tijdelijk wonen is in het BHG ongeveer tien jaar geleden ontstaan, in een context van
grote leegstand in de sociale woningen. Oorzaak van deze leegstand was de
achterstand in het onderhoud van het woningenbestand. Pioniers op het vlak van
tijdelijk wonen waren onder andere de Federatie van Huurdersverenigingen (BFUHFéBUL) en Samenlevingsopbouw Brussel. Beiden werkten bijvoorbeeld oplossingen uit
om mensen in precaire woonsituaties tijdelijk te huisvesten in leegstaande sociale
woningen die wachtten op renovatie. Tegelijkertijd lobbyden ze er ook voor dat
hieromtrent een regeling in de Brussels Wooncode zou worden opgenomen.
Intussen werd er gelukkig een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van het onderhoud
van het sociale woningbestand en is er al minder leegstand. De eerste experimenten
rond tijdelijk wonen hebben intussen ook sommige huisvestingsmaatschappijen
geïnspireerd: hier en daar wordt vandaag gebruik gemaakt van dit concept voor het
tijdelijk huisvesten van bewoners in containerwoningen tijdens de renovatie van hun
sociale woning. In dit kader wordt momenteel bij de herziening van de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordeningen ook gewerkt aan de opname van ‘tijdelijk /
modulair’ wonen hierin, als een specifiek geval met een aangepaste kader.
Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds een enorm tekort is in het aantal sociale en
betaalbare woningen in het BHG. De laatste jaren wordt gelukkig ook hieraan gewerkt
vanuit de overheid: de procedures voor de aanwerving van gronden en de bouw van
sociale woningen werden verbeterd en stilaan komt er ook op dit vlak een
inhaalbeweging op gang (Van Mieghem, 2018). Tot zo’n vijf jaar geleden werden er
bijvoorbeeld nauwelijks nieuwe terreinen aangekocht om sociale woningen te realiseren.
Vandaag gebeurt dit wel, niet alleen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, maar
ook bijvoorbeeld door de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij CityDev, het
Woningfonds, sommige sociale verhuurkantoren en CLT-Brussel. Echter, tussen de start
van de aankoopprocedure van een terrein en de effectieve oplevering van nieuwe
sociale en/of betaalbare woningen op dat terrein blijft onvermijdelijk een vrij lange
periode van planning en ontwikkeling liggen. Onder meer in dit kader zien we
opportuniteiten voor een nieuw model van ‘wonen op wachtterreinen’.

De SWOT-Mobiel aanpak
Voor de ontwikkeling van het SWOT-Mobiel project maken we gebruik van de ‘Living
Lab-methode’. In de literatuur zijn hiervoor diverse omschrijvingen terug te vinden
(Dubé et al., 2014; Robles et al., 2015, Boelens et al., 2015). Vanuit deze verschillende
perspectieven worden Living Labs aangeduid als netwerken, platforms, contexten,

methodes, interfaces of systemen. Geïnspireerd door Higgins & Klein (2011), nemen wij
als uitgangspunt dat Living Labs:
- gericht zijn op inclusie en empowerment van gebruikers in de onderzoeks- en
creatieprocessen,
- plaatvinden in de dagelijkse werkelijkheid en gericht zijn op concrete impact,
- vereisen dat diverse stakeholders vanuit diverse organisaties hecht samenwerken,
- en ervoor zorgen dat alle deelnemers geconfronteerd worden met de technische,
sociale en politieke dynamiek van innovatie, omdat ze allemaal actief betrokken zijn
bij de onderzoeksomgeving en participeren aan het co-creëren van de resultaten.
Zoals geïllustreerd in Fig. 2, omvat de Living Lab-methodologie die wordt gebruikt in
het SWOT-Mobile project drie grote ‘actie onderzoekscycli’ (Kemmis en McTaggart,
2005). Elke cyclus heeft een specifiek doelstelling, die aan de hand van kleinere
stappen wordt gerealiseerd. Deze aanpak biedt ons een open raamwerk dat het gebruik
van verschillende hulpmiddelen, aangepast aan de specifieke doelstellingen van elke
cyclus mogelijk maakt (bijvoorbeeld focusgroepen, semigestructureerd discussies,
enquêtes, participatieve kartering, tentoonstellingen, …).

Figuur 2. Schematische weergave van de drie actie onderzoekscycli van het SWOTMobiel project en overzicht van de kleinere stappen per cyclus, met aanduiding van de
stand van zaken (rode lijn). Afbeelding: Kemmis & Mc Taggart (2005), aangepast door
de auteurs.
In elke cyclus worden één of meer co-creatie activiteiten georganiseerd, aan de hand
waarvan de verschillende stakeholders bij elkaar worden gebracht (bijvoorbeeld
terreinbezoeken, ontwerpstudio’s, workshops en een studiereis en brainstorm- en
evaluatiesessies). Doorheen het project neemt het SWOT-Mobiel Living Lab dus diverse
vormen aan, met als doel om samen met alle partners - inclusief de thuislozen, een
groep die hier meestal niet bij betrokken wordt en die over het algemeen niet veel te
zeggen heeft over de eigen woonsituatie - een collectieve leer- en
ontwikkelingsomgeving te creëren.

De bewoners werden aan het begin van het proces geëngageerd. Dit gebeurde in
samenspraak met doorverwijzers uit de thuislozensector en via een aantal rondes van
groeps- en individuele gesprekken in diverse Brusselse onthaalcentra voor dak- en
thuislozen. Hierbij werd vooral gepeild naar de motivatie om in te stappen in het project
(begeleidingsvraag en interesse in het opleidings- en het collectieve aspect), de
draagkracht van de kandidaten (voldoende draagkrachtig om deel te nemen aan dit 3jarige ontwikkelingsproces) en de groepssamenstelling (divers). Uiteindelijk blijkt het
project vooral mannen aan te spreken (de huidige groep bestaat uit 8 alleenstaande
mannen tussen de 30 en de 55 jaar). Enerzijds heeft dit te maken met het
experimentele karakter van het pilootproject, waardoor dit wellicht na de
ontwikkelingsfase anders zal liggen. Anderzijds blijkt uit onderzoek (La Strada, 2017)
dat het net voor die doelgroep nog minder evident is dan voor andere kwetsbare
groepen om in Brussel een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Initiatieven
voor de re-integratie van thuislozen geven immers vaak voorrang aan andere
doelgroepen, zoals vrouwen met kinderen.
Op het moment van schrijven werd de eerste actie onderzoek cyclus afgerond en loopt
de tweede op zijn einde: de woningen en collectieve ruimte werden ontworpen,
technisch gedetailleerd en aanbesteed en er werd een terrein geselecteerd. De eerste
acties rond buurtcommunicatie en -betrokkenheid zijn in voorbereiding en de bouw van
de woningen gaat weldra van start.

De SWOT-Mobiel aspiraties
Doorheen het project wordt gestreefd naar het verenigen van kwaliteit en
betaalbaarheid. We willen hiermee aantonen dat kwaliteitsvol wonen niet noodzakelijk
heel duur hoeft te zijn. Vanuit deze doelstelling zetten we in op wonen op een beperkte
oppervlakte, circulair bouwen en gedeeltelijke zelfbouw (conform aan alle geldende
oppervlakte- en kwaliteitsnormen). Tegelijk willen we een oplossing op maat van de
individuele bewoner aanbieden. Daarom maken we gebruik van een principe dat
‘infrastructuring’ wordt genoemd. Dit houdt in dat flexibiliteit en aanpasbaarheid
geboden wordt - zowel op het vlak van de vormgeving als van de inrichting van de
wooneenheden - door het voorzien van een systeem van moduleerbare bouwelementen.
Zo willen we een nieuwe vorm van betaalbare huisvesting ontwikkelen die op korte
termijn kan gerealiseerd worden en voor heel veel Brusselaars een opmerkelijke
verbetering inhoudt ten opzichte van hun huidige situatie. Het project past in die zin bij
de recente ontwikkeling van tiny houses, housing first,… maar gaat tegelijk verder om
dat het zich niet enkel richt op het verwezenlijken van woonunits maar, zoals eerder
aangegeven, verschillende doelstellingen combineert en daardoor de sociale veerkracht
van kwetsbare groepen en de ruimtelijke veerkracht van buurten voor ogen heeft.

Figuur 3. Illustratie van het ‘infrastructuring’ principe. Beeld door de auteurs.

Figuur 4. Impressie van het interieur van een woonunit. Beeld: BC Architecten.

In het kader van het project worden een aantal te verwachten voordelen gekoppeld aan
het betrekken van de toekomstige bewoners in elke stap van het ontwikkelingsproces,
van de conceptualisatie tot de bouw en evaluatie, van deze nieuw huisvestingsvorm.
Eerste en vooral zet het project in op het versterken van sociale weerbaarheid van
mensen in precaire woonsituaties. Door de geleidelijke co-creatie van een solidaire
woongemeenschap, in interactie met de omliggende buurt, streven we ernaar dat de
toekomstige bewoners niet alleen terug grip krijgen op hun woontraject, maar ook op
hun hele leven (emancipatorische aspect). Ten tweede biedt het betrekken van de
toekomstige bewoners ook interessante opleidingskansen. Doorheen het project wordt
aan de hele groep de kans geboden om, via workshops onder professionele begeleiding,
mee te helpen bij de opbouw, afbraak en verhuis van de wooneenheden en bij de
realisatie van het interieur van de individuele woningen en de collectieve ruimte.
Daarnaast wordt met elke toekomstige bewoner die dit wenst een individueel
arbeidstraject uitgestippeld. Ten derde is er de waardering van de kennis en expertise
van deze personen als volwaardige partners in het creatieproces. Zo gaan we er van uit
dat het erkennen en mee in rekening brengen van de talenten van de toekomstige
bewoners bijdraagt tot het creëren van betere resultaten. Tenslotte is het betrekken
van toekomstige bewoners in het architectuuronderwijs aan de KU Leuven interessant
vanuit educatief oogpunt. Door reeds tijdens hun opleiding om te leren gaan met echte
‘klanten’ worden architectuurstudenten gevormd tot competente professionelen.
In relatie tot deze verwachtingen kunnen we nu, halverwege het project, reeds het
volgende vaststellen:
- uit het eerste verslag van de sociale impactanalyse - die de emancipatorische impact
van het project onderzoekt - blijkt dat het project wel degelijk een positieve invloed
kan hebben op het vertrouwen in anderen en het gevoel ergens bij te horen
vergroot. In dit kader geven sommige deelnemers ook aan dat de stap van het
onthaalhuis naar de Solidaire Mobiele Woongemeenschap minder groot lijkt, dan de
stap van het onthaalhuis naar een individuele woning. Ook geven een aantal
toekomstige bewoners aan dat ze door het project de toekomst positiever tegemoet
zien. (Samenlevingsopbouw Brussel, 2019).
- ook op het vlak van de job coaching werden er reeds resultaten geboekt. Voor de
ene bewoner ligt dit eerder in het vrijwilligerswerk, voor anderen gaat het over het
opstarten van een opleiding en nog anderen zijn reeds aan de slag in een nieuwe
job.
- naarmate het project zich ontwikkelt, blijkt ook dat de intensieve samenwerking
tussen de diverse partners, iedereen uitdaagt om buiten de grenzen van zijn eigen
discipline te treden en dat dit innovatieve oplossingen mogelijk maakt, die de
gangbare parktijken overstijgen. Zo is het feit dat de bewoners ook zelf oplossingen
konden aanreiken bij de technische uitwerking van het ontwerp vrij uniek. De manier
waarop de verbindingen tussen de gevelpanelen worden gemaakt is bijvoorbeeld het
resultaat van een idee van één van de bewoners. Daarnaast is de gezamenlijk
ontwikkelde benadering voor de woningen innovatief in die zin dat ze uitgaat van
standaardisering, maar tegelijk ook toelaat een oplossing op maat van iedere
bewoner aan te bieden. Mobiele structurele modules, losgekoppelde technische
modules, flexibele binnenwanden en een ruimte keuze aan gevelpanelen stellen de
toekomstige gebruikers namelijk in staat om hun woningen te maken en te hermaken, zowel tijdens de ontwerpfase als na de voltooiing van het project. Op die
manier kan ingespeeld worden op veranderende stedelijke contexten en evoluerende
behoeften.
- tenslotte bleek uit de studenten-evaluatie van de onderwijsactiviteiten, die in het
kader van dit project werden georganiseerd aan de Faculteit Architectuur van de KU
Leuven (nl. een ontwerpstudio en twee keuzevakken), dat het contact met deze
specifieke doelgroep, die niet meteen tot de traditionele klantengroep behoort,
toekomstige architecten bewust maakt van hun maatschappelijk rol als architect.

Figuur 4. Samenwerking in de design studio. Foto: Hanna Clarys.
Het is evident dat het project ook uitdagingen met zich mee brengt. Zo stellen we vast
dat de logica's niet altijd gelijk liepen; dat participatie door de verschillende partners
soms op verschillende manieren werd begrepen en ingezet; of dat er niet steeds een
gemeenschappelijke taal werd gesproken rond de terminologie. Belangrijk hierin was de
noodzaak tot frequent overleg en interactie tussen de partners waardoor gaandeweg de
taal en de inzichten meer gemeenschappelijk werden.
Daarnaast zijn er in het kader van dit project ook een aantal verwachtingen op het vlak
van het ontwikkelen hernieuwde benadering van solidariteit en collectiviteit, en dit op
diverse niveaus: tussen de toekomstige bewoners en de diverse professionelen, tussen
de toekomstige bewoners onderling en tussen de toekomstige bewoners en de buurt.
Ten eerste wordt doorheen het project geëxperimenteerd met innovatieve vormen van
inclusieve begeleiding aan thuislozen, die vaak hun link met de samenleving verloren
zijn. Ten tweede wordt er gewerkt aan het opzetten van een traject rond
buurtcommunicatie en -betrokkenheid. De bedoeling hiervan is enerzijds om de
bewoners te helpen zich in te bedden in de lokale solidariteitsnetwerken en anderzijds
om doorheen het project een meerwaarde te realiseren voor de buurt.
In relatie tot deze verwachtingen kunnen we op dit moment reeds het volgende
vermelden:
- de individuele en groepsbegeleiding worden nauw op elkaar afgestemd en aangepast
aan de noden per projectfase. Zo vonden bijvoorbeeld al volgende zaken plaats:
gezamenlijke reflecties over wat het betekent een ‘thuis’ te hebben, vele evaluatie-,
feedback- en co-creatie activiteiten in het kader van het ontwerpproces en een aantal
praktische vormingen rond meubelontwerp en -constructie en rond communicatie en
conflictbeheersing. Via de individuele begeleiding (zoals de intakes en de maandelijkse
gesprekken), de bovenvermelde groepssessies en alle informele momenten tussendoor,
leren we de bewoners beter kennen en groeit het vertrouwen.

- in relatie tot de buurtcommunicatie en -participatie werden een algemene strategie en
diverse concrete voorstellen uitgewerkt. Deze worden momenteel afgetoetst met de
bewoners. Hierbij wordt samen met hen bekeken hoe zij als ‘ambassadeurs’ van het
project kunnen / willen optreden. Uit de sociale impactanalyse kwam immers naar voor
dat de bewoners zich niet alleen uit persoonlijke overwegingen voor het project
engageren, maar dit ook doen om invloed uit te oefenen in de maatschappij en op het
beleid (Samenlevingsopbouw Brussel, 2019).

Reflecties
Een eerste belangrijke vraag is hoe initiatieven als SWOT-Mobiel de acute nood aan
betaalbare woningen kunnen helpen aanpakken? Op korte termijn dienen deze
initiatieven gezien te worden als experimenten in een zoektocht naar snelle antwoorden
op de huidige huisvestingcrisis, die niet alleen kan opgelost worden met meer sociale
woningen. Op langere termijn zou het SWOT-Mobiel model echter ook een intermediaire
vorm van wonen kunnen aanbieden, als een tussenstap tussen het leven op straat of in
een onthaaltehuis en een meer stabiele vorm van wonen, (bijvoorbeeld in een (sociale)
huurwoning) en/of een kwalitatieve alternatieve oplossing kunnen zijn voor mensen die
in het reguliere woningcircuit niet kunnen aarden.
Zoals hierboven beschreven draagt SWOT-Mobiel, via een vernieuwende vorm van
begeleiding, gebaseerd op solidariteit en collectiviteit, bij aan het versterken van
mensen in precaire woonsituaties. In het recent uitgevoerde DieGem-project
(Schuermans et al., 2017) werd immers vastgesteld dat het feit dat mensen samen aan
hun woonomgeving werken, niet vanzelf leidt tot solidariteit. Om solidariteit mogelijk te
maken is er een materiële en sociale omkadering nodig. De professionele inzet van
beroepskrachten en vrijwilligers is hierbij bepalend. Doordat in het SWOT-Mobiel project
ook wordt ingezet op opleiding, het uitwerken van een individueel arbeidstraject en
eventueel het opmaken van een persoonlijk spaarplan, zal deelname ook bijdragen tot
de stabilisatie van de huisvestingssituatie van de toekomstige bewoners.
Een tweede vraag die hieruit volgt, is hoe trans-sectorale samenwerkingen kunnen
opgezet worden om de doorstroming van een tijdelijke naar een meer permanente
vorm van wonen te stroomlijnen? Om dit te bewerkstellingen zouden actoren als de
sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentes, het Woningfonds, CLT-Brussel,… en
zelfs (sociale) projectontwikkelaars overeenkomsten kunnen afsluiten met projecten als
SWOT-Mobiel (1) voor het ter beschikking stellen van tijdelijk leegstaand vastgoed
(terreinen en gebouwen) en (2) voor het opstellen van quota voor het opnemen van de
tijdelijke bewoners in de toekomstige ontwikkelingen op deze plekken. Op korte termijn
kan op die manier aan zoveel mogelijk mensen een kwalitatieve, betaalbare woning
aangeboden, wat hen de kans biedt om terug greep te krijgen op hun leven. Op langere
termijn krijgen de bewoners op die manier de kans zich beter te verankeren in het
sociale netwerk van een buurt, wat kan bijdragen aan de stedelijke sociale cohesie.
Hierdoor is het wellicht mogelijk een progressieve verbeteringen te realiseren in het
woontraject van mensen in precaire woonsituaties.
Tenslotte dienen we ons af te vragen welke actoren hierbij dan de handen in elkaar
moeten slaan en hoe (wettelijke en administratieve) struikelblokken zoveel als mogelijk
weggenomen kunnen worden? Dit is geen gemakkelijke vraag. Aangezien onze
samenleving vandaag steeds complexer wordt, neemt het aantal actoren en
randvoorwaarden dat moet meegenomen worden in innovatieprocessen ook steeds toe
(Cavallini et al., 2016). Deze complexiteit vormt de basis van het Quadruple Helixinnovatiemodel (van Winden en de Carvalho, 2015; Cavallini et al., 2016). Het
uitgangspunt hierbij is dat, om innovatie te realiseren, de zakenwereld, de academische
wereld, de overheid en het maatschappelijk middenveld, naast het vervullen van hun
traditionele rol ook meer structureel en dynamisch met elkaar moeten gaan

samenwerken. Passen we dit model toe in de voorliggende context, dan helpt dit ons
om een aantal taken en/of rollen voor de diverse partners op te lijsten.
Vanuit de overheid dient in de eerste plaats een politiek draagvlak gecreëerd te
worden. Het is ook nodig om de juiste kaders te creëren waarin het zoeken naar
innovatieve oplossingen gestimuleerd en ondersteund wordt en aan de hand waarvan
experimenteren met alternatieve benaderingen mogelijk is. Op dit vlak zou de creatie
van ‘vrijplaatsen’ en/of het in het leven roepen van instrumenten die (tijdelijke)
uitzonderingen mogelijk maken op de bestaande - stedenbouwkundige, maar ook
sociale en arbeidsrechtelijke - regels, interessant zijn (De Smet et al., 2018). Verder te
bestuderen instrumenten in dit kader zijn bijvoorbeeld de ‘permis de faire’ uit Frankrijk,
de ‘green deal’ uit Vlaanderen en de ‘proeftuinen’ uit Nederland en Vlaanderen.
Nog in dit kader dienen de administraties verantwoordelijk voor huisvesting en voor
stedenbouw intensief samen te werken om het benutten van de tussentijd zoveel als
mogelijk te faciliteren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ter beschikking
stellen van de - door de gemeenten verplicht bij te houden - registers van leegstaande
panden en ongebruikte terrein aan verschillende sociale organisaties die instaan voor
het tijdelijk wonen voor mensen in precaire situaties en/of voor actieve betrokkenheid
van burgers in hun buurt via solidariteitsnetwerken, en aan het in het leven roepen van
een op maat gemaakte vergunning voor tijdelijke bewoning.
Ook heeft de overheid een voorbeeldrol te vervullen in het systematisch publiek ter
beschikking stellen (en houden) van haar eigen vastgoed en zoveel mogelijk in te
zetten op betaalbaar wonen.
Twee kanttekeningen die hier nog bij kunnen gemaakt worden zijn dat eventuele
aanpassingen aan wet- en regelgevingen vanzelfsprekend de deur niet mogen open
zetten voor misbruik en dat moet onderzocht worden hoe bij tijdelijk gebruik - zoals
overigens bij elke vorm van stedelijke (her)ontwikkeling - zoveel als mogelijk
sociale/solidaire doelstellingen vooropgesteld kunnen worden eventueel in combinatie
met andere verenigbare activiteiten.
Daarnaast is het belangrijk dat vanuit de academische wereld gewerkt wordt aan het
opbouwen en delen van kennis rond alternatieve benaderingen voor de planning, het
ontwerp, de bouw en het beheer van betaalbare woningen voor diverse doelgroepen.
Zoals hierboven vermeld, is het noodzakelijk hierbij bruggen te slaan naar de praktijk.
De academische wereld kan in dit kader bijvoorbeeld bijdragen aan het verweven van
financiering om experimenten mogelijk te maken en bij het ontwikkelen van methodes
die co-creatie met verschillende partners ondersteunen. Ze kunnen ook zorgen voor
opschaling, door op basis van pilootprojecten, modellen te helpen ontwikkelen en in te
staan voor de opleiding van de diverse actoren die hierbij betrokken dienen te zijn.
De rol van de zakenwereld kan als tweeledig aanzien worden. Enerzijds dienen alle
professionele vastgoedeigenaars zich bewust te worden van de voordelen van tijdelijke
bewoning (zowel voor henzelf als voor de samenleving). Op basis hiervan dienen ze het
tijdelijk ter beschikking stellen van hun on(der)benutte terreinen en gebouwen aan
organisatie die instaan voor tijdelijk wonen voor mensen in precaire situaties als een
evidentie te gaan beschouwen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat hiervoor een goede
omkadering wordt geboden, zowel vanuit de overheid als vanuit de organisaties
waarmee ze tijdelijke gebruiksovereenkomsten aan gaan.
Anderzijds is het ook de rol van de zakenwereld om mee te werken aan experimenten
rond innovatieve modellen en alternatieve benaderingen, met als doel deze later op
grotere schaal toe te passen door ze op te nemen in hun eigen werking. Zo kunnen
bouwbedrijven en aannemers bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwikkelen van methoden
en
technieken
voor
demonteerbaar
bouwen
en
zouden
sociale
huisvestingsmaatschappijen gebaat kunnen zijn bij de ontwikkeling van methoden en

technieken voor het betrekken van de toekomstige bewoners in het ontwerp, de bouw
en het beheer van hun eigen woning (Booth, 2018).
Tenslotte kunnen, zoals hierboven reeds aangehaald, sommige actoren uit de
zakenwereld ook een erg belangrijke rol spelen in de inbedding van tijdelijke activiteiten
en bewoners in de toekomstige projecten voor de gebouwen en/of terreinen waar ze
plaatsvinden.
De rol van het maatschappelijk middenveld ligt tenslotte onder meer in het
doorbreken van de vooroordelen die vaak heersen tegenover kwetsbare
bevolkingsgroepen. Via het mee opzetten en begeleiden van experimenten rond
innovatieve modellen en alternatieve benaderingen kan het maatschappelijk
middenveld werken aan het opbouwen van ‘stedelijke solidariteit’. Door het erkennen
en waarderen van de talenten van mensen in precaire woonsituaties werken ze mee
aan de empowerment van deze doelgroep. Vanuit hun expertise kunnen ze hen
ondersteunen om uit hun (gedwongen) passiviteit te stappen en als toekomstige
bewoners een actieve rol op te nemen in hun woongemeenschap, hun buurt en hun
stad. Daarnaast heeft het middenveld ook een politieke rol in het agenderen van deze
kwestie en het lobbyen voor (politieke en juridische) verandering.

Conclusies
De kwaliteit van het project SWOT-Mobiel schuilt voornamelijk in het feit dat de diverse
betrokkenen op een trans-disciplinaire manier samenwerken en dat de centrale stelling
is dat het bouwen van een ‘thuis’ vertrekt vanuit solidariteit en het erkennen van de
waarde en de talenten de eindgebruikers zelf. Daarom geloven we dat - ondanks het
feit dat de bouw van bijkomende, kwalitatieve sociale huisvesting natuurlijk de eerste
prioriteit moet zijn in het BHG (aangezien er op dit vlak een enorme inhaalbeweging te
maken valt) - er wel degelijk interessante mogelijkheden schuilen in samenwerking
tussen actoren belast met het creëren van sociale/betaalbare woningen enerzijds en
organisaties die inzetten op tijdelijk wonen voor mensen in precaire woonsituaties
anderzijds.
Op korte termijn kan tijdelijk wonen - onder meer onder de hier voorgestelde vorm van
‘solidair mobiel wonen’ - namelijk een snel, maar niettemin kwalitatief, deel-antwoord
bieden op de huisvestingscrisis in het BHG. Op langere termijn zou tijdelijk wonen
kunnen evolueren tot een alternatieve, intermediaire vorm van wonen, die zeker voor
een bepaalde doelgroep, kan fungeren als een tussenstap, tussen een precaire en een
meer stabiele vorm van wonen.
Door de geleidelijke co-creatie van een solidaire woongemeenschap, binnenkort ook in
interactie met de omliggende buurt, zien we nu reeds dat de deelnemende toekomstige
bewoners niet alleen terug grip krijgen op hun woontraject, maar ook op hun hele
leven. Naast inspiratie voor vernieuwende vormen van hulp en begeleiding aan
thuislozen, zouden dergelijke experimenten ook kunnen bijdragen tot waardevolle
innovaties, op het vlak van methoden en technieken voor het betrekken van de
toekomstige bewoners in het ontwerp, de bouw en het beheer van hun eigen (sociale)
woning. Om solidariteit te voeden en te ontwikkelen in een diverse woongemeenschap,
is dat gevoel van mede-eigenaarschap immers onontbeerlijk. Of zoals Tine Hens het
stelt in een artikel voor MO* (09.05.2017): ‘Waarom zou je je schouders zetten onder
je bredere woonomgeving als je niet ervaart dat wat je wilt een verschil kan maken?
Waarom zou je je bekommeren om je straat als je niet gelooft dat men die
bekommernis ernstig neemt?’. Deze experimenten hebben dus ook impact op de
ontwerpsystematiek. Co-creatie heeft het voordeel te kunnen leiden tot veel rijkere en
genuanceerdere ontwerpen waarbij de kennis van de verschillende actoren interactief
wordt samengelegd. Men moet hierbij weliswaar open staan voor de ervaring van de

verschillende stakeholders en bereid zijn de eigen insteek aan te passen aan de
verschillende aspecten die vanuit het Living Lab worden aangebracht. Hoewel dit
inhoudt in dat de ontwikkeling en de protocollen van het ontwerpproces anders zijn dan
gebruikelijk, betekent dit echter niet dat het resultaat automatisch een compromis zou
zijn. Integendeel, trans-disciplinaire samenwerking verwezenlijkt een sterker gedragen
project, met een gedeeld auteurschap. Het creëert een gedeelde visie en concept dat
meer gericht is op solidariteit, inclusie en veerkracht.
Tenslotte hebben deze experimenten ook belang voor de stad als geheel en voor de
stedelijkheid. Tijdelijk gebruik van wachtruimtes kan immers de kans bieden aan
alternatieve en minder dominante actoren om deel te nemen aan het stedelijk leven en
invloed te hebben op de invulling en de vormgeving van de ruimte om hen heen (De
Smet, 2013). Hierdoor is het mogelijk te komen tot meer veerkrachtige en actieve
steden, want zoals Petrescu (2010, p 140) het stelt:
‘A city can only become resilient with the active involvement of its inhabitants. To
stimulate this commitment, we need tools, knowledge and places to test new practices
and citizen initiatives, and to showcase the results and benefits of a resilient
transformation of the city.’
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