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Nieuwe wooninitiatieven = initiatieven die

(a) afwijken van de klassieke een- of meergezinswoningen in eigendom of 

verhuring en van de klassieke kamerbewoning (al dan niet voor 

studenten) 

(b) een meerwaarde voor het Vlaams woonbeleid nastreven (bijvoorbeeld 

op vlak van betaalbaarheid, woonzekerheid, woningkwaliteit, 

ruimtegebruik, energie-efficiëntie, zorgverlening, maatschappelijke 

integratie of een efficiënte benutting van het woningpatrimonium)



Nieuwe wooninitiatieven gekaderd

Waarom?  woonnoden zijn niet gelenigd (zie bijdrage Sien)

o …wachtlijsten sociale huisvesting & SVKs

o …betaalbaarheidsproblematiek in de private huursector

o …uithuiszettingen

o …dakloosheid

o …



Woonnood is ingebakken in ‘woonorde’ *

 ons huidig woonmodel lost dat niet op 

 ons huidig woonmodel kan dat ook niet oplossen

(woonnoden zijn structureel)

• focus op ondersteuning privaat bezit (gronden, panden, geld), dus
nood ‘gerealiseerd’ via woningmarkt (prijs) waar positie afgeleide is 

van arbeidsmarkspositie

• te kleine (en ‘geresidualiseerde’) sociale huisvesting

• private huurmarkt als ‘opvangnet’ voor personen zonder alternatief

*Depraetere, A., Verstraete, J., Oosterlynck, S., Vandenabeele, J. & P. De Decker (2015): Solidariteit onderaan de 

woningmarkt. Professionals tussen inspanning en transformatie, in Ruimte & Maatschappij, jg. 7, nr. 1, 18-44.



Woonorde is zeer ‘stabiel’, met ‘zware’ padafhankelijkheid

- bv.: blijvend onvermogen om meer sociale huisvesting te creëren

- bv.: geen huursubsidies in de private huursector

(afbouw woonbonus=uitz, besparing)

Formele rechtenbenadering maakt het verschil niet …

- Universele verklaring van de rechten van de mens

- Belgische Grondwet  (art. 23, lid 3): recht op behoorlijke huisvesting als 

grondrecht (sinds 1994)

- Vlaamse Wooncode: iedereen heeft recht op menswaardig wonen (sinds 

1997)

(zijn maar zo goed als hun uitvoering; inspanningsverbintenis)



In kloof tussen sociale noden op 

terrein en sociale rechten op 

papier duiken sociale innovaties

(nieuwe wooninitiatieven) op

- SVKs

- Community Land Trusts

- Solidair Wonen

- Kraken en bezettingen ter bede

- Housing First

- Co-housing 

- Gemeenschappelijke woonvormen

- Co-operatieve vormen

- …
Bron: Camp, P. (2017) Wonen in de 21ste

eeuw, Acco,



Nieuwe wooninitiatieven ontstaan uit onvrede met gebrek 

aan beterschap in woonproblematiek

“We zochten woningen op de privémarkt. […] Ik zag geen resultaten en ik had 

niet het gevoel dat we met de essentie bezig waren. […] Wat we deden was zo 

een beetje actievoeren en zeggen hoe het moet zijn maar als je zegt ‘er 

moeten meer sociale woningen zijn, zegt iedereen ‘ja dat is waar’ en dan 

blijf je dat zeggen maar het is stom om dingen te 

zeggen die iedereen toch al weet.”  

(sociale professional, Leeggoed project)

(Bron: DieGem)



“Wie had enkele jaren geleden gedacht dat de BBRoW een themanummer zou 

wijden aan tijdelijke bezettingen? Bezetten van leegstaande panden 

valt toch niet te rijmen met het recht op een degelijke 

woning voor iedereen? Zijn we als maatschappij niet meer in staat 

om het recht op wonen te garanderen? Moeten we als organisaties die 

ijveren voor het recht op wonen, nu ook gaan investeren in tijdelijke 

of minderwaardige oplossingen voor de wooncrisis?” 

(Van Heesvelde, 2013: 3)

(Bron: DieGem)



Wat mogen we van NWI verwachten?

• kunnen we NWI als kwantitatieve kwestie bekijken, als kwestie van 

aantallen: potentieel en strategieën voor opschalen? (helpen ze de nood mee

oplossen?)

• meer fundamentele vraag: leiden ze tot een grotere maatschappelijke

aanvaarding van  verantwoordelijkheid voor woonnoden? (vinden ‘we’ 

dat iedereen ongeacht vlekken op zijn cv recht heeft op wonen?)



• Gevolg: NWI als praktijk en proces bestuderen om hun impact 

op het erkennen, benoemen, onderhandelen… in te schatten

• Functies

o Agendasetting  er is een probleem…

o Oorzaken  marktwerking; tekort sociale woningen…

o Alternatieve modellen  ooit SHM… SVK

o Tasten de grenzen af



Voorbeeld

Housing First voor Gentse Roma

- opvang daklozen niet aangepast aan noden van dakloze

gezinnen

Wat houdt ‘recht op opvang’ in? Hol begrip?

- onaanvaardbaarheid van leegstaande panden/sociale

woningen  kraken

Debat over de uitbreiding instrumenten om recht op wonen

te realiseren



Voorbeeld

Leeggoed in Elsene

- innemen van lang leegstaande sociale woningen

In vraag stellen van bureaucratische procedures vanuit

bestaande sociale noden (zijn de regels belangrijker dan de nood?)

- vestigen van solidaire woongemeenschap, geboren uit strijd voor 

huisvesting

in vraag stellen individuele leniging van noden



‘Oude’ en ‘nieuwe’ NWI

• Oude: jaren 1960-1997

• VWC1997=‘pauze’

• Nieuwe: gaandeweg van zodra duidelijk werk dat VWC 

weinig soelaas bracht (woonorde is stabiel)

• MO sociale huur was ook ooit NWI



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven

1993, programma colloquium ‘Blijft 

de sociale huisvesting kansarm? 

Van woonaktivisme tot 

netwerkvorming rond huisvesting’ 

 oprichting VOB

1994, Luc Notredame voor de 

KBS  1ste studie

1986, de Vereniging der 

Vlaamse 

Onthaaltehuizen 

(VDVO) lanceert SVK-

model op een studiedag 



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven

Voedingsbodem / ‘Gat in de woonorde’ – L. Notredame

(1994)

• de crisis van de (sociale) huisvesting in termen van 

beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de 

beschikbare woningen (jaren 1980 = malgoverno)

• de de-institutionalisering in de gezondheidszorg (vernieuwde 

visie op zorg en hulpverlening = vermaatschappelijking van de zorg)

• de heropleving van het woonactivisme



Oude’ nieuwe wooninitiatieven

• Woonactivisme - Huurdersactivisme (jaren 1970)
• zelforganisatie van gastarbeiders + ‘geëngageerde middenklasse’ (juristen; 

leraren; sociale werkers)

• 1978: Woonfonds Gent; Huurdersunie Borgerhout

• financiering: bijeensprokkelen van middelen; soms overheidsmiddelen; 

speciale statuten (DAC)

belangenbehartiging (ook wel SVK avant la lettre)

• Welzijnswerk - Thuislozenzorg (cf. VDVO)
• 1ste model=samenwerking tussen welzijnsorganisaties om het 

huisvestingsprobleem van de eigen cliënten te verhelpen  - beletten 

terugkeer in het ‘circuit’

welzijnswerk betreedt dus de woningmarkt



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven - SVKs

• 1985

o VDVO studiedag met presentatie SVK-model

o 7 SVK’s

o Koepel ‘Overleg Sociale Verhuurkantoren’

• Op eigen kracht overleven is ‘moeilijk’ 
• Fondsen Lenssens & VdBossche

• VFIK

• SIF

 geen gestructureerde financiering

o OCMW’s en gemeenten starten SVK’s (illustreert ‘nood’)

o Draagvlak neemt toe  provincies



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven - SVKs

• 1993: VOB

• 1993: min. De Batselier erkent ‘ten experimentele titel’

o VOB (opdracht=uitwerking model) 

o 9 SVKs

• 1997: in Vlaamse Wooncode als ‘erkende huurdiensten’

• 1997: SVK-besluit

• Sindsdien verschillende besluiten…



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven - SVKs

• Stand van zaken – legitimiteit (hoe aanvaard?)

o Aantal woningen

• 1998: +/- 1.000

• 2017:       9.997

gemiddelde jaargroei: 474

o Eigenaarsverenigingen zijn positief

o Tevredenheid eigenaars (onderzoek Steunpunt, 2009)

o Beleidsmakers zingen herhaaldelijk de loftrompet…

Erkende koepels (VOB, nu Huurpunt)

Evidente vertegenwoordiging in… 

Wat brengt de nieuwe regering?



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven

Notredame - diagnose m.b.t. het ontstaan van de oude NWI

• de woningnood vooral wordt gekenmerkt door een kwalitatief woningtekort. Door de 

onbewoonbaarheid van verkrotte woningen is er soms ook een grote leegstand, met als gevolg dat 

de middengroepen terugvallen op de residuele huurmarkt en daar de zwaksten verdringen. Het 

woningaanbod voor de zwakste bevolkingsgroepen wordt bijgevolg steeds kleiner;

• de private huursector discriminerend optreedt tegenover een bepaalde bevolkingscategorieën;

• de sociale huursector te beperkt is om een reële impact te kunnen hebben. Bovendien zijn de 

woningen onvoldoende aangepast aan het doelpubliek;

• de huurprijzen niet meer betaalbaar zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen;

• de residuele huursector wordt gekenmerkt door een slechte prijs-kwaliteitsverhouding;

• er zich ‘alternatieve’ woonvormen ontwikkelen, zoals gemeubelde kamers, caravan-bewoning;

• er is huisjesmelkerij



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven

Notredame – oplossingsstrategieën van de oude NWI

Over de vooropgestelde strategieën van de nieuwe huisvestingsinitiatieven om 

kansarmen aan een betere huisvesting te helpen, domineren twee strategieën:

• huurbemiddeling (huurdersbonden) 

• uitbreiden van een betaalbaar aanbod (SVKs)



‘Oude’ nieuwe wooninitiatieven

Notredame – doelgroepen van de oude NWI

De nieuwe wooninitiatieven omschrijven hun doelgroepen als de meest 

kansarmen, de zwakke bevolkingsgroepen, de personen en/of 

gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig 

kans hebben om op de bestaande woningmarkt aan bod te komen. 

Het gaat dan om groepen die de gangbare huurprijzen niet kunnen 

betalen en/of geweerd worden door de eigenaars en/of binnen de sociale 

huisvesting onvoldoende worden opgevangen. 



‘Nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven

Verstraete & De Decker (2017)* – oorzaken

• Oude krachten zijn robuust 

o Woonnood is dé norm

o Het woonbeleid is padafhankelijk

o De private huurmarkt blijft discrimineren

• Een kracht zet zich door: vermaatschappelijking van de zorg is 

dominante paradigma geworden**

*Verstraete, J. & P. De Decker (2017): Sociale innovatie in de woonsector 2.0: een aanzet tot positionering, in: Hubeau, B. 

& T. Vandromme (red.): Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porselein?, Die Keure, Brugge, p. 357-384.

**De Decker, P., Meeus, B., Pannecoucke, I. & J. Verstraete (2014): De moeilijke oversteek. Wonen na verblijf in de 

bijzondere jeugdzorg, gevangenis en psychiatrie, Garant, Antwerpen.



‘Nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven

Verstraete & De Decker (2017) – oorzaken

• Nieuwe krachten

o Welvaartsstaat onder druk (universaliteit  voorwaardelijkheid – bijv. 

sociaal wonen: verblijfsvoorwaarde)

o Veranderende economie (vastheid van betrekking loopt terug)

o Demografische transitie

• Vergrijzing (hoge woonnood onder private huurders)

• Migratie 

o Ecologisch denken

diversiteit van claims neemt toe



‘Nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven

Verstraete & De Decker (2017) – verbreding op alle vlakken

• Doelgroepen

o de ‘oude’

o nieuwe kwetsbare groepen (migratie; 

vermaatschappelijking)

o lagere middenklasse (‘bescheiden woning’, CLT, co-

housing)

o ‘ecologisten’



‘Nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven

Verstraete & De Decker (2017) – verbreding op alle vlakken

• Probleemstelling

o loslaten van kwaliteit (cf. HF Roma; Leeggoed; ‘lessen 

om te kraken’)

o koppeling aan duurzaamheid (co-housing; collectief 

wonen)



‘Nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven

Verstraete & De Decker (2017) – verbreding op alle vlakken

• Strategieën: divers

o socialiseren van de private huursector: weg

o binnen de woonorde (CLT)

o verzachten de ruwe kant van de markt (sociaal 

buitenwonen; projecten wonen-welzijn)

o buiten de woonorde (ondersteuning krakers; 

ondersteuning ‘illegalen’; tijdelijke bezetting; collectieve 

woonvormen)



Inventaris Steunpunt Wonen

Nieuwe wooninitiatieven = initiatieven die

(a) afwijken van de klassieke een- of meergezinswoningen in eigendom of 

verhuring en van de klassieke kamerbewoning (al dan niet voor 

studenten) 

(b) een meerwaarde voor het Vlaams woonbeleid nastreven (bijvoorbeeld 

op vlak van betaalbaarheid, woonzekerheid, woningkwaliteit, 

ruimtegebruik, energie-efficiëntie, zorgverlening, maatschappelijke 

integratie of een efficiënte benutting van het woningpatrimonium)



Inventaris Steunpunt Wonen

• 282 projecten gevonden en aangeschreven (najaar 2017)

• doel=gemiddeld 12 à 23 woningen

• zeer divers, overgewicht van collectieve woonvormen en 

co-housing

• gehandicapten (PVF?)



Beschouwingen

• Kwantiteiten/Impact?

o Woonnood: +/- 170.000 private huurders onder RI-norm 

(2013)

• SVK: ongeveer 10.000 woningen

• Ambitie ‘nieuwe’ nieuwe wooninitiatieven: 3.384 à 6.480

 (op korte termijn) geen structurele impact 



Beschouwingen

• Vragen m.b.t. de duurzaamheid van de NWI

o Wonen = duur  structureel gefinancierd?

• LabLand=crowdfunding

• CLT Gent=bouwgrond van de stad

• CLT Brussel (Mariemont)=1/3=subsidie

1ste bewoner betaalt 75.000€ af op 30j

o Wonen = gebouw (bouw, onderhoud)

• CLT Gent wordt door WoninGent gebouwd

o Netwerken met partners = hoe stabiel?

o Kleine organisaties

• …kwetsbaar

• …overlap (aantal doen min of meer hetzelfde in dezelfde ruimte

efficient?)



Beschouwingen

• Politiseerbaar?

o Versplinterd veld/grotere diversiteit = vele ‘sprekers’ = 

moeilijk voor de overheid  kan een nieuw VOB?

o Gevaar: excuus voor de overheid



Tot slot

• Vrees: geen structurele impact

• Kanaries in de koolmijn

• Leerschool inzake methodieken

• Internationaal vraagstuk

Met dank aan Jana Verstraete & Stijn Oosterlynck


