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leg, ik heb de indruk dat SHM’s zich te veel 
afsluiten van de rest van de wereld, dat ze te 
veel vanop hun eilandje opereren. Al besef ik 
ook dat maatschappijen vaak te weinig speel-
ruimte krijgen. Iedereen werkt nog te veel in 
zijn eigen hokje: sociale huisvesting, welzijn, 
stedenbouw… Zo beperkt stedenbouw zich 
te vaak tot vergunningen. Ze zouden meer 
kunnen meedenken. Je hebt de verschillende 
niveaus: Vlaams, lokaal, de SHM’s. Je hebt de 
problematiek van gronden. Alles wordt apart 
bekeken. Iedereen heeft zijn eigen logica, 
maar zo lang iedereen denkt vanuit die eigen 
logica ga je de stap naar iets als in Beveren of 
Kortrijk (Venning) niet zetten. Dat kan alleen 
als je partners hebt.’ 

4. Permanent bewijzen 
‘Het product is goed. Sociale huisvesting lost 
armoede op. Het kan bijdragen tot stads-
vernieuwing en het kan een belangrijke hef-
boomfunctie hebben. Maar vooral, sociale 
huurders zijn tevreden (zie tevredenheids-
studies bij sociale huurders). Helaas wordt 
het imago niet gevormd door positieve te-

vredenheidsstatistieken, maar door emotio-
nele koppen in de kranten en uitspraken van 
politici. Eén incident is al te vaak het «Pars 
pro toto» van de sector. Gebeurt er iets – 
ook al is dat eenmalig – dan wordt dat uit-
vergroot in de pers, maar ook door politici. 
Bij politici weerklinkt te weinig de ambitie om 
de woonnood echt op te lossen. We moeten 
ons als sociale huisvestingssector permanent 
bewijzen.’ 

5. Meer leren uit het verleden, leren voor de 
toekomst 
‘Sociologen worden te weinig betrokken 
wanneer er wordt nagedacht over nieuwe 
stadsontwikkelingen, over nieuwe sociale 
woonprojecten. Dat is een gemiste kans. Ook 
diepteanalyses over waarom projecten vroe-
ger dan gepland moeten afgebroken worden, 

kunnen ons veel leren om het beter te doen in 
de toekomst. Onderzoek over de domeinen 
heen, ook naar inplanting en naar financiering 
van de SHM, naar analyse van de doelgroep. 
Daar zijn voldoende studies over. Alleen wor-
den ze te vaak genegeerd.’ 

VVH bestaat dit jaar 30 jaar. Hoe zijn we ge-
evolueerd sinds 1989?
‘De positieve focus van Björn (red. Björn 

Mallants, directeur VVH) draagt bij aan een 
beter imago van sociale huisvesting, een po-
sitivisme dat ook uitstraalt naar sociale huis-
vestingsmaatschappijen. Ook zorgt een sterk 
en groter team voor een betere informatie-
verspreiding in de sector. Dat we evolueren 
van bouw-, naar huisvestings- naar woon-
maatschappijen, met meer aandacht voor de 
bewoners, dat is een heel belangrijke evolutie 
in de sector.’ 

Heb je een levensmotto? 
‘Oei (lacht). (Denkt diep na) «Behoud een 
bewuste naïviteit». Ook al heb je weinig im-
pact, blijf er ondanks alles in geloven en blijf 
ervoor gaan. Waarom? Omdat je het belang-
rijk vindt.’ F

'In een welvaartsstaat zou sociale 
huisvesting een voor de hand liggende 
steunpilaar moeten zijn voor een solidaire 
samenleving'

Sociaal woonproject in Beveren.

In 2019 zette het Team Vlaams 
Bouwmeester de Meesterproef 
Sociaal Wonen in de steigers. 
Samen met de VMSW en VVH 
krijgen recent afgestudeerde 
architecten en beloftevolle 
jonge kunstenaars de kans om 
een publieke opdracht te reali-
seren. Een aantal ervaren meters 
en peters begeleidt de jonge 
deelnemers. 

TeksT: Jouri De PeleciJn, Team Vlaams Bouwmees-
Ter en Tine HenDrickx, woorDVoerDer Vmsw
FoTo: sien VersTraeTen

Veertien opdrachtgevers met so-
ciale woonprojecten stelden zich 
kandidaat, onder hen sociale huis-
vestingsmaatschappijen (SHM’s) 

en gemeenten. Tien projecten werden ge-
selecteerd. De gekozen projecten zijn heel 
verschillend, maar allemaal maatschappelijk 
relevant en vernieuwend. Het gaat bijvoor-
beeld om projecten rond kleinschalig wonen, 
de bouw van modulaire gezinswoningen, de 
herbestemming van een klooster en inbrei-
dingsprojecten.

In september vorig jaar konden architecten, 
afgestudeerd in 2017 of 2018, kandideren om 
een ontwerp te maken voor de geselecteer-
de projecten. Per project werden drie ont-

JONGE ONTWERPERS GESTART MET HUN ONTWERP 

Meesterproef 2019 Sociaal Wonen
werpers gekozen uit de verschillende kandi-
daten. Zij namen in november deel aan een 
inspiratiedag. Via korte lezingen en work-
shops kregen ze een diepgaand, inspirerend 
en vernieuwend beeld op sociaal wonen.

De jonge ontwerpers zijn nu onder deskun-
dige begeleiding gestart met hun project. 
Elk project volgt hierbij zijn eigen timing. De 
presentaties en jury’s vinden plaats in mei en 
juni 2020. Ook na de gunning worden de lau-

reaten verder intensief begeleid om zo te ko-
men tot de realisatie van hun eerste publieke 
opdracht.

De betrokken SHM’s en VVH zijn alvast erg 
benieuwd naar de ontwerpen. 
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Inspiratiedag over sociaal wonen.


