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Abstract 

De verschillende crisissen waarmee onze huidige samenleving wordt geconfronteerd zijn diep 

ingeworteld en vragen structurele wijzigingen in de manier waarop maatschappelijke functies worden 

vervuld. De transitietheorie onderzoekt zo’n diepgaande veranderingsprocessen en hoe ze kunnen 

worden gestuurd in de richting van duurzame ontwikkeling. Aan de hand van de transitietheorie en 

meer specifiek de strategie Strategisch Nichemanagement die eruit voortkwam, onderzoekt deze 

masterproef de case cohousing in Vlaanderen. Als sociale niche biedt cohousing een alternatieve vorm 

van wonen die een antwoord kan geven op een aantal knelpunten binnen het huidige regime wonen en 

bouwen in Vlaanderen. Deze masterproef onderzoekt of de niche reeds invloed uitoefent op het 

regime, welke barrières die invloed beperken en wat die invloed zou kunnen bevorderen. Er wordt 

geargumenteerd dat stilaan interacties ontstaan tussen niche en regime, maar dat de niche nog uiterst 

klein is en er daardoor voorlopig niet in slaagt om invloed uit te oefenen op het regime. Wat barrières 

betreft die de invloed van de niche beperken kan worden gesteld dat een gedeelde visie binnen de 

niche ontbreekt waardoor de niche uit elkaar dreigt te vallen in een radicale en minder radicale versie. 

Bovendien belemmert bepaalde wetgeving de vlotte opstart van projecten en ontbreekt ook op 

maatschappelijk en politiek vlak een discours dat alternatieven voor wonen stimuleert. Tot slot wordt 

geargumenteerd dat een regelgevend kader, een wijziging in de definiëring die door nichespelers 

wordt gehanteerd en de versterking van de cohesie binnen de niche, de invloed van de niche op het 

regime zouden kunnen bevorderen. 
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INLEIDING 

Weinig momenten zijn opwindender dan wanneer je je eigen woonst bouwt, koopt of inricht, zo 

besluit Lene Kemps het voorwoord van de Knack-editie over wonen van maart 2012 (Kemps, 2012, 

28 maart). En dat is ook zo. Elke vogel bouwt een nest. Maar kunnen we de manier waarop dit 

vandaag in Vlaanderen gebeurt nog lang volhouden? Onze huidige manier van wonen en bouwen 

vertoont namelijk barsten. We gebruiken met z’n allen te veel ruimte, belasten het milieu te zwaar met 

onze bouw- en woonactiviteiten, en leven te individueel waardoor we ons gevoel voor gemeenschap 

verliezen. Meer duurzame alternatieven duiken dan ook op. Eén van deze alternatieven is ‘cohousing’, 

een formule waarbij elk gezin zijn eigen volledig uitgeruste privé-woning heeft, maar waarbij ook 

zaken worden gedeeld zoals een tuin, een bergruimte, een wasmachine, een keuken, een eetruimte, een 

speelruimte tot zelfs logeerkamers. 

Deze masterproef benadert cohousing in Vlaanderen vanuit de transitietheorie. Namelijk als niche 

binnen het regime wonen en bouwen. Binnen ‘niches’ bevinden zich de pioniers die op dit moment op 

kleinschalig niveau reeds experimenteren en innoveren om meer duurzaamheid te creëren, zo stelt het 

onderzoek naar socio-technische systeeminnovaties en transities, of kortweg de transitietheorie. 

Niches gaan in tegen de normale manier van dingen doen – het ‘regime’ – en spelen een belangrijke 

rol bij diepe veranderingsprocessen binnen een samenleving, ook ‘transities’ genoemd. Transities 

hangen echter niet enkel af van de ontwikkelingen binnen de niche, maar ook van ontwikkelingen 

binnen het regime. Meer specifiek is het belangrijk om de interactie tussen niche en regime te 

onderzoeken wanneer men zicht wil krijgen op de transitie die zich inzet. Deze masterproef 

onderzoekt als case de niche cohousing, het regime wonen en bouwen en de interactie tussen beiden in 

de Vlaamse context. 

Een groot aantal hardnekkige problemen 

De keuze om voor deze masterproef te vertrekken bij de transitietheorie vindt zijn oorsprong in de 

vaststelling dat onze samenleving wordt geconfronteerd met een aantal zeer hardnekkige problemen 

die thuishoren in het onderzoeksdomein van Global Governance. De lijst ervan is lang, goed gekend 

en goed gedocumenteerd, zoals Princen het stelt (2005). Klimaatverandering, het uitsterven van 

soorten, waterschaarste, een groeiende kloof tussen arm en rijk, enorme afvalhoeveelheden, een 

groeiend gevoel van onveiligheid, zinloos geweld en vernietiging van sociale relaties zijn slechts 

enkele voorbeelden hiervan. De neveneffecten van het succesverhaal van de industriële maatschappij 

en de bijna onafgebroken stijging van de materiële levenskwaliteit en levensverwachting sinds het 

einde van de Tweede Wereldoorlog, worden steeds duidelijker zichtbaar (Jones & De Meyere, 2009; 
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Senge, Smith, Krischwitz, Laur & Schley, 2009). De economische crisis die ontstond in 2008 plaatste 

deze hardnekkige problemen de laatste jaren op de achtergrond, maar is zelf ook een symptoom van 

een dieper liggende systeemcrisis die geworteld ligt in onduurzame consumptie- en productiepatronen 

(Grin, Rotmans & Schot., 2010). Enkele woorden over onze huidige manier van consumeren en 

produceren zijn hier op zijn plaats. De volgende alinea gaat kort in op de idee van voortdurende 

economische groei, het principe van efficiëntie en de obsessie met materiële overvloed, elementen die 

in de literatuur steeds meer in vraag worden gesteld. 

Het groeidebat behandelt de vraag of het gebrek aan energie en grondstoffen en de eindige capaciteit 

van de aarde om milieudiensten te leveren limieten stelt aan wereldwijde economische groei (Booth, 

1999). Jackson wees er bovendien op dat behoorlijk wat kritiek te geven valt op de idee dat een 

voortdurende economische groei van het BBP per inwoner een indicatie is voor stijgende welvaart 

(2010). Het lijkt er inderdaad op dat de schadelijke impact van economische groei verder gaat dan de 

aantasting van het ecosysteem aarde en ook zorgt voor een sociale desintegratie (Berry, 2001; Korten, 

1995). Naast economische groei werd efficiëntie één van de leidende principes van productie en 

consumptie. Dit begrip drong zelfs door tot in de overheid, media, het onderwijs, de gezondheidszorg 

en het familieleven (Princen, 2005). Ook binnen de literatuur over duurzame ontwikkeling neemt 

efficiëntie een belangrijke plaats in (Peeters, 2010). De eco-efficiëntie strategie is namelijk één van de 

strategieën die wordt onderscheiden om te streven naar duurzame ontwikkeling, en bovendien in de 

praktijk momenteel de overheersende (Paredis & Crivits, 2009). De eco-efficiëntie strategie wil op 

basis van technologie en wetenschappelijk onderzoek, en via concurrentie in een geglobaliseerde 

markt, de milieu-impact van producten en processen drastisch verminderen. Verschillende auteurs 

wijzen er echter op dat efficiëntie alleen niet in staat is om de steeds groter wordende milieuproblemen 

aan te pakken en dat de vraag naar ‘sufficiëntie’, naar wat ‘genoeg’ is, moet worden gesteld (Maser, 

1997; Peeters, 2010; Princen, 2005). Naast wereldwijde economische groei en efficiëntie zijn onze 

consumptie- en productiepatronen ook gebaseerd op een obsessie met materiële overvloed. De idee 

van de ‘homo economicus’ dat in de economische wetenschappen wordt gehanteerd, gaat er vanuit dat 

individuen enkel geneigd zijn hun eigen belangen te optimaliseren (Daly & Cobb, 1990). Tim Jackson 

gaat hier tegenin en haalt de psycholoog Shalom Schwartz aan om er op te wijzen dat er naast egoïsme 

ook een tegengestelde kracht aanwezig is in de mens die belangrijk is voor zijn overleven: altruïsme 

(Schwartz aangehaald in Jackson, 2010). Het lijkt er echter op dat onze huidige samenleving 

buitengewoon materialistisch individualisme stimuleert om op die manier het najagen van 

consumentennieuwigheden aan te wakkeren, zo stelt Jackson (2010). Dit consumentisme is namelijk 

nodig om de economie draaiende te houden. De gevolgen hiervan zijn echter zowel vanuit sociaal, 

ecologisch als psychologisch standpunt nefast want er ontstaat een opbod aan zelfzucht, hebzucht en 

asociaal individualisme in een wereld waarin geen plaats is voor gemeenschap (Jones & Jacobs, 2006). 
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Op zoek naar een diepgaande verandering aan de hand van de transitietheorie 

Het voorgaande overzicht toont aan hoe diep geworteld de problemen zijn waarmee we vandaag 

worden geconfronteerd. Om de verschillende crisissen op lange termijn het hoofd te bieden zal het dan 

ook nodig zijn om een zoektocht te ondernemen naar duurzame ontwikkeling, zo stellen Grin en 

collega’s (Grin et al., 2010). Hierbij is voor eindeloze economische groei, efficiëntie en materiële 

overvloed wellicht niet langer een plaats weggelegd. Wat wel daarbij wel nodig zal zijn, is dat onze 

manier van denken verandert, zoals Senge en collega’s opmerken (2009). Ook Jones en Jacobs stellen 

dat, hoe onontbeerlijk een ecologische economie en een milieuvriendelijke technologie ook zijn in een 

meer rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving, verschuivingen in de hoofden en harten van 

mensen noodzakelijk zijn (2006). Om duurzaamheid op lange termijn te bereiken zal dan ook een 

verandering op het niveau van volledige maatschappelijke systemen nodig zijn (Paredis, 2009). 

Het is met zo’n diepgaand veranderingsproces, of met andere woorden een transitie in de richting van 

duurzaamheid, dat het onderzoek naar socio-technische systeeminnovaties en transities (kortweg de 

transitietheorie) zich bezighoudt. Interessant is dat de transitietheorie niet enkel de vraag behandelt 

hoe transities plaatsvinden, maar ook de vraag hoe vandaag de noodzakelijke transitie in de richting 

van duurzaamheid kan worden gestuurd. Het merendeel van het onderzoek naar transities werd 

immers geïnspireerd door de problematiek van duurzame ontwikkeling (alhoewel het begrip 

nauwelijks omschreven wordt in de literatuur) (Paredis, 2009). De doelstellingen van duurzame 

ontwikkeling omschrijven we hier als het bereiken van een goede levenskwaliteit binnen de 

ecologische draagkracht en het realiseren van een rechtvaardige verdeling van rijkdommen, dit alles 

nu en later, hier en elders (Paredis & Crivits, 2009). 

Bovendien is de transitietheorie actueel. Het begrip ‘transitie’ is aan een steile opgang bezig en wordt 

steeds meer gebruikt door wetenschappers, overheden, maatschappelijke bewegingen en bedrijven, en 

er wordt ook steeds meer beroep gedaan op ‘transitiemanagement’ (TM) (Pardis, 2009). 

Transitiemanagement is één van de beleidsconcepten of strategieën die voortkomt uit de 

transitietheorie. De Vlaamse overheid experimenteert al enkele jaren met dit managementkader en 

startte recent nog nieuwe initiatieven op vanuit deze strategie (Paredis, 2012), maar ook de Stad Gent 

en de Universiteit Gent experimenteren sinds kort met transitiemanagement (Thuis in de stad, 2012, 7 

mei). Naast TM kwam een nog tweede strategie voort uit de transitietheorie, namelijk Strategisch 

Nichemanagement (SNM). Deze onderzoekt de daadwerkelijke implementatie van vernieuwende 

visies in experimentele settings. Deel I van deze masterproef gaat dieper in op de transitietheorie, TM 

en SNM. Hier volstaat het te vermelden dat SNM als inspiratiebron werd gebruikt voor het onderzoek 

naar de niche cohousing binnen het regime wonen en bouwen in de Vlaamse context. 
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Cohousing in de Vlaanderen als onderzoekscase 

Grin en collega’s wijzen erop dat hun onderzoek zich focust op West Europa, ondanks het feit dat 

duurzame ontwikkeling verbonden is met ontwikkeling in globale zin (Grin et al., 2010). Veel van de 

huidige crisissen werden immers veroorzaakt in de Westerse wereld. Het is dan ook daar dat de aanzet 

voor oplossingen mag worden verwacht. Op die manier werd gekozen voor een case in de Vlaamse 

context. De belangrijkste reden waarom vervolgens voor de case cohousing werd gekozen, is dat 

cohousing een sociale niche is. In de wetenschappelijke literatuur rond transities worden immers 

hoofdzakelijk technologische vernieuwingen als niches onderzocht. Aangezien we echter voor een 

diepgaand veranderingsproces staan zijn ook sociaal-culturele vernieuwingen uiterst belangrijk. De 

manier waarop gebouwd en geleefd wordt bij cohousing staat in het teken van het creëren van 

gemeenschap en past dus in dit kader. Bovendien is cohousing actueel. De laatste maanden verschenen 

een aantal artikels en reportages in de media die er op wijzen dat cohousing stilaan een beetje begint te 

leven in Vlaanderen (Creve, 2012, 18 maart; De Boeck, 2012, 23 januari; Aerts & Deblauwe, 2012, 23 

februari 2012). Een derde reden om voor de niche cohousing te kiezen als case schuilt in het feit dat 

het huidige woon- en bouwregime structureel onduurzaam is en bijgevolg de verantwoordelijkheid 

draagt voor 30% van de totale ecologische voetafdruk in Europa (Tukker aangehaald in Jones & De 

Meyere, 2009). Er is dus dringend verandering nodig in de manier waarop we wonen en bouwen. 

Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen waarop in deze masterproef een antwoord wordt gezocht, werden rechtstreeks 

afgeleid uit de literatuur omtrent de transitietheorie, meer specifiek de strategie Strategisch 

Nichemanagement (SNM) (zie Deel I). Vanwege de belangrijke rol die binnen de transitietheorie aan 

vernieuwende initiatieven wordt toegeschreven, onderzoekt SNM niches en hun relatie met het regime 

om op die manier een beeld te krijgen over hoe transities tot stand komen en hoe ze kunnen worden 

beïnvloed. Op basis daarvan werden drie onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Beïnvloedt de niche cohousing het regime wonen en bouwen? Zoja, hoe? 

2. Welke barrières beperken de invloed van de niche en waarom? 

3. Wat zou de invloed van cohousing op het regime kunnen bevorderen?  

Methodologie 

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen werd een combinatie gebruikt van 

verschillende bronnen. Voor de theoretisch inzichten werd gebruik gemaakt van de bestaande 

wetenschappelijke literatuur over duurzaamheid en over de transitietheorie. In verband met de 

onderzoekscase werd data verzameld aan de hand van verschillende documenten en papers die werden 
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opgesteld in het kader van het DuWoBo-proces. Daarnaast werden verschillende studies, nota’s en 

brochures gebruikt die ter beschikking worden gesteld door Samenhuizen vzw. Ook de websites 

Samenhuizen vzw en Cohousingplatform vzw werden geraadpleegd. Bijkomende informatie werd 

gezocht in een aantal parlementaire stukken. Bovendien werden acht diepte-interviews
1
 afgenomen. 

Dit vraagt een korte uitleg. 

Er werd voor gekozen om in het kader van deze masterproef een aantal diepte-interviews af te nemen 

met nichespelers en met actoren die vanuit het regime betrokken zijn bij de niche. In totaal werden 

acht respondenten geïnterviewd. Daarvan waren drie respondenten bewoners van drie verschillende 

cohousingprojecten in Vlaanderen en waren twee respondenten actief lid van een initiatiefgroep in 

Gent. Daarnaast werd met een vertegenwoordiger van Samenhuizen vzw en met een 

vertegenwoordiger van Cohousingplatform vzw, de twee belangrijkste organisaties die cohousing in 

Vlaanderen promoten, een interview afgenomen (één van hen is tevens bewoner). Ook een respondent 

met ervaring als pionier, bewoner én architect werd geïnterviewd. Ten slotte werd een interview 

afgenomen met de Directeur Projecten van het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbederijf 

Gent (AG SOB) (wegens de betrokkenheid van het AG SOB bij cohousing in het verleden en 

vandaag), en met de voorzitter van Groen! Leuven (wegens zijn persoonlijke en politieke 

betrokkenheid bij cohousing). Op die manier werd gepoogd om een breed spectrum aan inzichten en 

ervaringen te integreren. Er werd voor gekozen om bij de citaten te verwijzen naar de relatie van de 

respondenten met cohousing omdat dit relevanter is dan de naamvermelding. In Bijlage is wel een lijst 

opgenomen waarin de namen terug te vinden zijn, net zoals de datum van het interview. 

Leeswijzer 

Tenslotte een woordje uitleg over de opbouw van deze masterproef die naast deze inleiding uit vier 

delen en een besluit bestaat. In het eerste deel wordt de transitietheorie toegelicht. Deze verdient een 

bijzondere plaats aangezien zij de basis vormt van dit onderzoek. De onderzoeksvragen komen er 

immers rechtstreeks uit voort en in het besluit zal ernaar worden teruggekoppeld. In het tweede deel 

wordt het regime wonen en bouwen in Vlaanderen besproken. Er wordt ingegaan op het ideaalbeeld 

dat de Vlaming heeft over wonen en de landschapstrends die leiden tot onduurzaamheid, op de 

belangrijkste regime-actoren, en op de transitie naar een duurzaam regime die reeds in gang werd 

gezet met het DuWoBo-proces en een aantal positieve evoluties. Het derde deel bespreekt de niche 

cohousing in Vlaanderen. In eerste instantie wordt daarbij op zoek gegaan naar een werkdefinitie, 

daarna wordt besproken wat duurzaam is aan cohousing, worden de belangrijkste niche-actoren in 

Vlaanderen belicht, en worden de barrières aangehaald waarmee cohousing te maken krijgt. In een 

                                                      

1
 Indien nodig werden de respondenten achteraf om bijkomende verduidelijking gevraagd via mail. 
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vierde deel wordt de interactie tussen niche en regime besproken. Op het raakvlak van niche en regime 

bevinden zich architecten en woningaanbieders, verdient de samenwerking tussen Samenhuizen vzw 

en het AG SOB specifieke aandacht en ook de interacties met de overheid worden belicht. In Deel II, 

III en IV zorgen tussenconclusies voor het overzicht. In het besluit volgt ten slotte een terugkoppeling 

naar de theorie. Dit moet ons in staat stellen een antwoord te geven op de drie centrale 

onderzoeksvragen die slechts te beantwoorden zijn door een geïntegreerde kennis van de drie 

onderdelen.  
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DEEL I. DE TRANSITIETHEORIE 

Aangezien de onderzoeksvragen die in deze masterproef worden vooropgesteld voortkomen uit de 

transitietheorie, meer specifiek Strategisch Nichemanagement, wordt hieraan in dit deel de nodige 

aandacht besteed. Na het bespreken van enkele bijzonderheden van de theorie (paragraaf 1) wordt 

ingegaan op de twee grote vragen die de transitietheorie behandelt. Ten eerste is dit de vraag naar het 

begrijpen van transities (paragraaf 2). Hierbij wordt uitgelegd wat een transitie precies is en hoe 

verloopt. De tweede vraag die de transitietheorie behandelt is de vraag naar het beïnvloeden van 

transities (paragraaf 3). Hierbij worden de twee strategieën besproken die de Transitietheorie naar voor 

schuift: Transitiemanagement en Strategisch Nichemanagement. Uit deze laatste strategie komen de 

onderzoeksvragen voort en kan de verdere opbouw van deze masterproef worden begrepen. 

De inzichten die beschreven worden in dit deel werden voornamelijk gebaseerd op twee werken. Ten 

eerste op het boek “Transitions to Sustainable Development. New Directions in the Study of Long 

Term Transformative Change” van John Grin, Jan Rotmans en Johan Schot in samenwerking met 

Frank Geels en Derk Loorbach, omdat het diepgaand en alomvattend de theorie bespreekt (2010). 

Daarnaast was de onderzoekspaper “Socio-technische systeeminnovaties en transities: van 

theoretische inzichten naar beleidsvertaling” van Erik Paredis verhelderend (2009). 

1. Enkele bijzonderheden van de transitietheorie 

Het onderzoek naar socio-technische systeeminnovaties en transities
2
 of kortweg de transitietheorie, is 

een jong onderzoeksdomein dat zich bezighoudt met twee vragen (Paredis, 2009). Ten eerste de vraag 

hoe diepgaande veranderingen of transities in socio-technische systemen zoals het energiesysteem, het 

mobiliteitssysteem, het landbouw- en voedselsysteem en het woon- en bouwsysteem verlopen. En ten 

tweede de vraag of de kennis die daarover wordt opgebouwd kan helpen om in deze systemen 

transities op gang te brengen waar onze huidige samenleving nood aan heeft, namelijk 

duurzaamheidstransities. 

Wat bijzonder is aan de transitietheorie, en haar onderscheidt van bijvoorbeeld innovatiestudies, is dat 

technologische innovatie wordt ingebed in een ruime socio-technische context die bepalend is voor het 

al dan niet doorbreken van een innovatie (Paredis, 2009). De term ‘socio-technisch’ benadrukt dat 

                                                      

2
 Het onderscheid tussen beiden wordt verderop in dit deel verduidelijkt. 
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veranderingen in systemen worden begrepen vanuit de inbedding van technologie in maatschappelijke 

instituties, dagelijkse praktijken en gewoonten en culturele opvattingen. Het contextueel begrijpen van 

technologie omvat dan ook het ontwikkelen van kennis, het mobiliseren van middelen, het creëren van 

sociale netwerken, het ontwikkelen van visies, de constructie van markten en het ontwikkelen van 

regulering (Grin et al., 2010). Technologieën zijn altijd ‘technologies-in-context’. Een hele reeks 

elementen en hun onderlinge relaties moeten in beschouwing worden genomen bij het bestuderen van 

verandering: technologie, wetenschap, infrastructuren, productie- en bevoorradingsnetwerken, 

markten, regulering, gebruikerspraktijken, culturele betekenissen, de actoren en netwerken die het 

systeem dagelijks doen draaien en reproduceren, de uitgesproken en onuitgesproken regels die die 

actoren hanteren, enzovoort (Paredis, 2009). De socio-technische benadering van transities bestudeert 

dus hoe materiële, sociale en culturele veranderingen op elkaar inwerken (Grin et al., 2010). 

De ruime blik die gehanteerd wordt bij het bestuderen van socio-technische systeeminnovaties en 

transities is te danken aan het sterke interdisciplinaire karakter van het onderzoek. Er wordt 

teruggevallen op inzichten uit o.a. de evolutionaire economie, sociologie en technieksociologie, 

innovatiestudies, complexiteitstheorie en techniekgeschiedenis. Daarenboven wordt, in de vertaling 

van transitietheorie naar transitiebeleid (zie paragraaf 3.1.) beroep gedaan op sociaal-

wetenschappelijke disciplines als de politicologie, de sociologie en de bestuurskunde. 

2. Het begrijpen van transities 

2.1. Wat zijn transities? 

De crisissen waar in de inleiding van deze masterproef naar verwezen werd, hebben 

gemeenschappelijk dat ze de donkere zijde van de huidige patronen van socio-economische en 

technologische ontwikkeling vertegenwoordigen én dat ze bijzonder moeilijk op te lossen zijn (Grin et 

al., 2010). Deze stabiliteit kan worden verklaard net doordat de crisissen worden veroorzaakt door 

processen die stevig zijn ingebed in maatschappelijke structuren. De oplossingen voor de crisissen 

zullen dan ook zowel innovatieve praktijken moeten omvatten als structurele aanpassingen. Zo’n diepe 

veranderingsprocessen worden systeeminnovaties of transities genoemd. 

Voor de begrippen ‘transities’ en ‘systeeminnovaties’ worden in de wetenschappelijke literatuur echter 

geen duidelijke definities gebruikt (Paredis, 2009). Bovendien is het onderscheid tussen beiden niet zo 

scherp. Een transitie kan omschreven worden als “een structurele wijziging in de manier waarop een 

maatschappelijke functie vervuld wordt” (Paredis, 2009, p. 19). Of als “shifts from one socio-technical 

system to another” (Grin et al., 2010, p. 11), waarbij deze systemen opereren op het niveau van 

maatschappelijke functies zoals transport, landbouw en voeding, energielevering, huisvesting, 
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communicatie en gezondheidszorg. Een transitie houdt dus in dat een maatschappelijke functie op een 

totaal nieuwe manier wordt vervuld: door een nieuw socio-technisch systeem met nieuwe actoren die 

nieuwe regels ontwikkeld hebben (Paredis, 2009). Wat zo’n socio-technisch systeem is kwam 

hierboven reeds zijdelings aan bod. Het is een cluster of configuratie van elementen en hun 

verbindingen die er voor zorgt dat een maatschappelijke functie wordt vervuld (Geels aangehaald in 

Paredis, 2009). Met elementen wordt verwezen naar technologie, wetenschap, regulering, 

gebruikerspraktijken, markten, culturele betekenissen en productie- en bevoorradingsnetwerken. Een 

systeeminnovatie speelt zich af binnen het socio-technische systeem en kan gezien worden als een 

onderdeel van een transitie (Paredis, 2009). Verschillende systeeminnovaties kunnen uiteindelijk 

leiden tot een transitie. “Een systeeminnovatie is dan bijvoorbeeld dat in de bouw het passiefhuis een 

plaats verovert, maar er is nog heel wat meer nodig alvorens het hele woon- en bouwsysteem een 

transitie heeft doorgemaakt” (Paredis, persoonlijke mededeling, 2012, 24 februari). 

Grin en collega’s onderscheiden ook een aantal karakteristieken van transities (2010). Zo zijn 

transities co-evolutieprocessen die meervoudige veranderingen in socio-technische systemen vereisen. 

Daarnaast zijn het multi-actorprocessen die interacties met zich meebrengen tussen verschillende 

sociale groepen zoals bedrijven, verschillende types gebruikers, wetenschappelijke gemeenschappen, 

beleidsmakers, sociale bewegingen en belangengroepen. Transities zijn bovendien radicale 

veranderingen van het ene systeem naar het andere, waarbij ‘radicaal’ verwijst naar de omvang van de 

verandering,  niet naar de snelheid ervan. Een ander belangrijk kenmerk is dat transities 

langetermijnprocessen zijn die 40 tot 50 jaar kunnen duren.  

2.2. Het verloop van transities aan de hand van het Multilevel Perspectief (MLP) 

Een belangrijk en steeds terugkerend concept in de transitieliteratuur is het multilevel perspectief 

(MLP). Het MLP is een analysekader dat kan helpen om langetermijn- en complexe socio-technische 

transities te begrijpen (Grin et al., 2010). Het vat transities op als het op elkaar ingrijpen van processen 

op drie niveaus: vernieuwende praktijken (niche experimenten), structuur (het regime) en 

langetermijntrends (het landschap). Men maakt een onderscheid tussen een statische versie en een 

dynamische versie van het MLP (Paredis, 2009).  

a. De statische versie van het MLP 

Centraal in het MLP staat het regimeniveau (Paredis, 2009). Het regime kan omschreven worden als 

de ‘normale’ manier van dingen doen, de mensen en systemen die daarvoor zorgen en de regels en 

denkkaders die hierbij worden gehanteerd. Cognitieve regels (zoals geloofssystemen, leidende 

principes, doelstellingen en probleemdefinities), voorgeschreven regels (zoals reguleringen, 

standaarden en wetten) en normatieve regels (zoals waarden en gedragsnormen) geven structuur aan 
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de activiteiten van de actoren (Grin et al., 2010). Het zijn deze regels die verantwoordelijk zijn voor de 

stabiliteit van socio-technische systemen en hierin ligt dan ook de oorzaak voor de moeizame 

totstandkoming van transities. Cognitieve regels en routines maken actoren bijvoorbeeld blind voor 

ontwikkelingen buiten hun focus en contracten, standaarden en regels voor overheidssubsidies kunnen 

bestaande technologieën bevoordelen. Op die manier kan zich enkel incrementele verandering 

voordoen: een zekere mate van creativiteit en aanpassing aan nieuwe situaties is wel mogelijk, maar 

zonder dat daarbij de basislogica van het regime wordt aangetast (Paredis, 2009). Binnen de regimes 

zijn de trajecten die de elementen technologie, wetenschap, beleid, industrie, cultuur en markt afleggen 

dan ook in grote mate voorspelbaar (Grin et al., 2010). Sociale groepen en hun interne percepties, 

agenda’s, normen en voorkeuren werken op elkaar in, vormen netwerken van wederzijdse 

afhankelijkheid en co-evolueren op die manier voortdurend. Wanneer echter een verandering in één 

van de trajecten zeer krachtig is, kan het zijn dat de andere trajecten zich nauwelijks kunnen aanpassen 

en er spanningen ontstaan. Deze spanningen creëren ‘windows of opportunity’ voor transities. 

Een tweede niveau dat wordt onderscheiden door het MLP is het niveau van de niches. Hier bevinden 

zich de pioniers die op kleinschalig niveau op dit moment al experimenteren en innoveren (Jones & 

De Meyere, 2009). Nieuwe manieren om maatschappelijke functies te vervullen worden uitgetest. In 

tegenstelling tot de incrementele veranderingen van het regimeniveau, krijgen op het nicheniveau 

radicale veranderingen
3
 vorm (Paredis, 2009). Deze radicale vernieuwingen ontstaan namelijk vaak 

buiten de bestaande regimes, en niches vormen dan de broedplaatsen die de nieuwigheden beschermen 

tegen marktselectie (Grin et al., 2009). Deze bescherming komt van een groep toegewijde actoren die 

om een of andere reden interesse hebben voor of belang hebben bij de nieuwigheid en er middelen in 

willen investeren (Grin et al., 2010; Paredis, 2009). Het is inderdaad nodig dat vernieuwingen worden 

beschermd in niches, aangezien de technische performantie vaak nog laag is en de toepassing nog duur 

is of nog moeizaam verloopt. Afscherming geeft de kans om te leren over de nieuwe technologie, om 

eigen regels te ontwikkelen over de hantering ervan, om een netwerk van actoren uit te bouwen en om 

de interesse van nieuwe actoren te wekken. De niche-fase, de fase vanaf de uitvinding totdat de 

vernieuwing levensvatbaar is voor de markt, kan dan ook een lange tijd duren, vaak twee tot drie 

decennia.  

Het derde niveau dat het MLP onderscheidt is het niveau van het socio-technisch landschap (Paredis, 

2009). Dit omvat grote maatschappelijke evoluties op gebied van politiek, cultuur en wereldbeelden, 

maar  ook infrastructuren en natuurlijke kenmerken. Driel en Schot onderscheiden drie types factoren 

die kunnen worden gecombineerd in één landschapscategorie: 1) factoren die niet veranderen, of enkel 

                                                      

3
 Paredis maakt op dit vlak een onderscheid tussen technologische vernieuwingen (een passiefhuis bijvoorbeeld) 

en sociaal-culturele vernieuwingen (zoals cohousing, de niche die in deze masterproef wordt onderzocht) (2009). 
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zeer traag (zoals klimaat); 2) langetermijnveranderingen (zoals de Duitse industrialisatie in de late 

negentiende eeuw); en 3) snelle externe schokken (zoals oorlogen of fluctuaties van de olieprijs) 

(aangehaald in Grin et al., 2010). Deze factoren hebben gemeen dat actoren er op korte termijn weinig 

vat op hebben. Het landschap is nauwelijks rechtstreeks te beïnvloeden door niche- en regime-actoren 

en verandert meestal relatief traag tot zeer traag (Grin et al., 2010; Paredis, 2009). 

De statische versie van het MLP moet worden begrepen als een ‘nested hierarchy’, wat betekent dat 

meerdere regimes ingebed zijn in hetzelfde landschap en meerdere niches in een bepaald regime. Dit 

wordt door Geels mooi geïllustreerd. (Geels, aangehaald in Paredis, 2009) (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: De statische versie van het multilevel perspectief, met de niveaus in een geneste hiërarchie 

 (Bron: Geels aangehaald in Paredis, 2009, p. 21) 

Het is belangrijk om te benadrukken dat elk niveau dat het MLP onderscheidt, moet gezien worden als 

een socio-technische configuratie (Grin et al., 2010). Dit wil zeggen dat zich op elk niveau de 

verschillende elementen bevinden die de maatschappelijke functie vormgeven. De drie niveaus 

verschillen echter wel in stabiliteit, grootte en structurering die ze bieden. Wat stabiliteit en grootte 

betreft zijn de sociale netwerken in niches klein en onstabiel. Vernieuwers willen verandering en 

moeten veel werk verzetten om de niche staande te houden. Er wordt geëxperimenteerd, er is een grote 

mate van onzekerheid en de regels, richtlijnen en visies zijn onduidelijk en geven dus slechts een 

beperkte structurering aan de handelingen van niche-actoren (Paredis, 2009). Socio-technische 

regimes zijn stabieler (Grin et al., 2010). De sociale netwerken zijn er groter; de regulering, markten 

en infrastructuren zijn er samengevoegd in stabiele systemen; en de regels zijn er duidelijk en geven 

meer structuur. Wat structurering betreft, beïnvloeden niches en regimes duidelijk de interactie tussen 

actoren. Niettegenstaande het verschil in de mate waarin dit gebeurt, bieden ze structuur en zijn ze in 

staat om de manier waarop lokale praktijken zich ontwikkelen te bepalen. Het socio-technisch 

landschap daarentegen is een andere structuur die lokale praktijken op een andere manier beïnvloedt. 
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Het landschap bepaalt namelijk niets, maar voorziet in de bredere achtergrondstructuren die sommige 

handelingen makkelijker maken dan andere. 

b. De dynamische versie van het MLP 

Wat zegt het voorgaande nu over de manier waarop transities verlopen? Vernieuwingen in niches 

breken namelijk niet zomaar door. Het centrale inzicht van het MLP is dan ook dat vernieuwingen wel 

gestalte krijgen in niches, maar slechts doorbreken wanneer ontwikkelingen op de verschillende 

niveaus op elkaar inhaken (Paredis, 2009). Vooral de interactie tussen processen op de verschillende 

niveaus is dus belangrijk. Dit wordt door Geels en Schot weergegeven in een duidelijke figuur (Geels 

en Schot, aangehaald in Paredis, 2009) (zie figuur 2). Het doorbreken van een radicale vernieuwing 

hangt niet enkel af van de vernieuwing zelf, maar ook van enerzijds interne ontwikkelingen binnen het 

regime, of van anderzijds druk uit het landschapsniveau op het regime (Paredis, 2009). Het regime 

ondergaat, zoals reeds gezegd, voortdurende incrementele veranderingen door interne processen 

binnen en tussen de verschillende elementen. Techniek, beleid, markten, producenten en consumenten 

zijn voortdurend in beweging waardoor het regime er steeds anders uitziet. Deze interne processen 

lopen niet altijd rimpelloos waardoor tegenstellingen kunnen ontstaan tussen de verschillende logica’s 

van actoren, systemen en regels. Daardoor komt dan het regime zelf onder druk te staan. Zo komt het 

mobiliteitsregime bijvoorbeeld onder druk via interne processen: het fileprobleem ontstaat door 

interne logica’s die gericht zijn op  steeds sneller, verder en meer, maar daardoor op hun eigen grenzen 

botsen. Deze interne ontwikkelingen in het regime, gecombineerd met druk uit het landschap (een 

actueel voorbeeld hiervan is de klimaatproblematiek die het energiesysteem onder druk zet) kunnen tot 

‘windows of opportunity’ leiden waarop radicaal nieuwe technologieën die gegroeid zijn in niches, 

kunnen inhaken. Niches die voldoende ontwikkeld zijn kunnen zich dan verspreiden in de 

mainstreammarkten, wat leidt tot competitie in het bestaande regime (Grin et al., 2010). Wanneer de 

vernieuwingen vervolgens deze competitie winnen, leidt dit tot technologische vervanging en bredere 

socio-technische veranderingen. Het nieuwe socio-technische systeem kan dan na verloop van tijd 

bijdragen tot veranderingen in het landschap. Het MLP gaat er dus vanuit dat transities nooit te 

verklaren zijn door één eenvoudige oorzaak. Het kernprobleem van transities is niet het ontstaan en de 

ontwikkeling van nieuwigheden, maar hun relatie met het bestaande regime. Het is de manier waarop 

deze relaties zich ontwikkelen die een transitie al dan niet mogelijk maakt. 
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Figuur 2. Een dynamisch multilevel perspectief op systeeminnovaties 

(Bron: Geels en Shot, aangehaald in Paredis, 2009, p. 23) 

Meestal worden door onderzoekers van transities bovendien verschillende fasen onderscheiden in een 

transitie (Paredis, 2009). Grin en collega’s wijzen er echter op dat transities omgeven zijn door grote 

onzekerheid en complexiteit en dat de voorspelbaarheid van transities bijgevolg vrij laag is (2010).  

3. Het beïnvloeden van transities 

Tot hiertoe werd de eerste vraag waar de transitietheorie zich over buigt besproken: de vraag naar de 

manier waarop diepgaande veranderingen of transities in socio-technische systemen verlopen. In deze 

paragraaf wordt stilgestaan bij de tweede vraag: of en op welke manier transities doelbewust kunnen 

worden op gang gebracht, versneld en gestuurd in de richting van duurzaamheid. 

Transitiemanagement (TM) en Strategisch Nichemanagement (SNM) zijn twee beleidsconcepten of 

strategieën die ontwikkeld werden vanuit de transitietheorie en trachten een antwoord te geven op deze 
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vraag. Op SNM wordt in deze paragraaf iets dieper ingegaan dan op TM aangezien de 

onderzoeksvragen die deze masterproef behandelt op SNM werden gebaseerd. 

3.1. Transitiemanagement 

Het bewust sneller op gang brengen van transities dan ze uit zichzelf zouden doen én ze in de richting 

van duurzame ontwikkeling sturen, is de essentie van transitiemanagement (Paredis, 2009). Jan 

Rotmans en Derk Loorbach beschrijven in hun hoofdstuk in het werk ‘Transitions to Sustainable 

Development’ hoe het klassieke bestuursmodel er niet in slaagt hardnekkige maatschappelijke 

problemen aan te pakken (Grin et al., 2010). Transitiemanagement wordt als antwoord hierop naar 

voor geschoven en combineert elementen van de studie van complexe systemen en van de studie van 

nieuwe vormen van ‘governance’. Uit de studie van complexe systemen werd geleerd dat een complex 

systeem onmogelijk te controleren is. Transitiemanagement moet dan ook worden gezien als een 

proces van zoeken, leren en experimenteren waarbij niet top-down wordt gewerkt, maar waarbij op 

een subtiele manier gepoogd wordt om transitieprocessen te stimuleren en te versnellen. Uit de studie 

van nieuwe vormen van ‘governance’ blijkt dat de overheid in het vormgeven van beleid in 

voortdurende interactie is met diverse sociale actoren. De literatuur hierover geeft inzicht in processen 

met meerdere actoren die verschillende belangen hebben en vanuit diverse perspectieven handelen, en 

werd gebruikt bij de ontwikkeling van transitiemanagement. 

Concreet bestaat de cyclus van transitiemanagement uit verschillende componenten (Grin et al., 2010). 

In eerste instantie wordt een transitiearena georganiseerd. Binnen de transitiearena, die bestaat uit 15 

tot 20 ‘frontrunners’, wordt een gedeeld begrip ontwikkeld van de hardnekkigheid van het probleem, 

de noodzaak voor een transitie en de definitie van de uitdagingen die dit stelt. Vervolgens wordt een 

transitieagenda ontwikkeld waarin inspirerende langetermijnvisies worden geformuleerd. Hieruit 

worden dan verschillende transitiepaden afgeleid. Daarna worden uit de transitieagenda en de 

transitiepaden transitie-experimenten afgeleid. Het zijn experimenten met een hoog risico en een 

sociale leerdoelstelling die verondersteld worden bij te dragen tot de duurzaamheidsobjectieven. In 

vierde instantie wordt geëvalueerd en worden lessen geleerd uit de transitie-experimenten. Op basis 

van deze lessen worden aanpassingen gemaakt in de visie, agenda en coalities. In dit hele proces 

onderscheiden zich vier types activiteiten: strategische activiteiten (processen van visie-ontwikkeling, 

strategische discussie en formulering van langetermijndoelstellingen), tactische activiteiten (processen 

van agendavorming, onderhandelen, netwerken en coalitievorming), operationele activiteiten 

(processen van experimenteren, projectopbouw en implementatie) en reflexieve activiteiten (processen 

van controle, evaluatie en leren). “The very idea behind transition management is to create some kind 

of societal movement through new coalitions, partnerships and networks around arenas (…), that 
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allows for building continuous pressure on the political and market arena to safeguard the long-term 

orientation and goals of the transition process” (Grin et al., 2010, p. 160).  

In Nederland wordt sinds 2001 beleid gevoerd met transitiemanagement, onder andere in de domeinen 

energie, mobiliteit, landbouw en gezondheidszorg (Paredis, 2009). Maar ook in Vlaanderen wordt in 

het beleid reeds enkele jaren geëxperimenteerd met transitiemanagement (Paredis 2012). Een eerste 

transitieproces, rond duurzaam wonen en bouwen (het DuWoBo-proces) werd opgestart in 2004, en in 

2006 volgde een tweede proces, rond duurzaam materialenbeheer (Plan C). De belangstelling voor de 

nieuwe beleidsaanpak groeide sterk de laatste jaren. Zo voorziet de nieuwe Vlaamse Strategie 

Duurzame Ontwikkeling (VSDO) naast de twee bovengenoemde processen nog vier nieuwe 

transitieprocessen (in voeding en landbouw, energie, mobiliteit en gezondheid). Daarnaast wordt 

binnen Vlaanderen in Actie (ViA) nagedacht over het versnellen van dertien projecten met behulp van 

transitiemanagement. Bovendien experimenteren sinds kort ook de Stad Gent en de Universiteit Gent 

met transitiemanagement (Thuis in de stad, 2012, 7 mei) 

3.2. Strategisch Nichemanagement 

Net zoals transitiemanagement is Strategisch Nichemanagement (SNM) bedoeld als methode om 

transities met een zeker duurzaamheidspotentieel vlugger te doen doorbreken (Paredis, 2009). Daartoe 

onderzoekt het welke processen zich afspelen binnen niches. Waar transitiemanagement zich via 

transitiearena’s richt op visiepraktijken om op die manier de cognitieve kaders van regime-actoren te 

beïnvloeden, gaat SNM er vanuit dat de daadwerkelijke implementatie van visies in experimentele 

settings het meest bevorderlijk is voor de ontwikkeling van niches, aldus Frank Geels en Johan Schot 

in hun hoofdstuk in het boek ‘Transitions to Sustainable Development’ (Grin et al., 2010). Te veel 

visie-oefeningen verworden namelijk tot rituelen waarin actoren hun goede intenties uitdrukken maar 

die weinig echte invloed hebben. Marktprikkels en verschillende vormen van regulering zullen 

volgens deze benadering een rol moeten blijven spelen om een transitie naar duurzaamheid te 

verwezenlijken, maar SNM kan worden gezien als een toevoeging op bestaande beleidsinstrumenten 

die de waarde van experimenten negeren. 

De oorspronkelijke versie van SNM zag radicale socio-technische verandering als een bottom-up 

proces dat wordt opgestart in technologische niches (Grin et al., 2010). Nieuwigheden ontstaan in 

technologische niches die zich vervolgens ontwikkelen tot marktniches, en deze marktniches 

vervangen en transformeren uiteindelijk het dominante regime. De vraag naar de omstandigheden 

waarin technologische niches succesvol ontstaan en groeien, was de belangrijkste onderzoeksvraag in 

het vroege SNM-onderzoek. Als antwoord op die vraag werden drie interne processen onderscheiden 

die belangrijk zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een technologische niche: 
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1. Het eerste belangrijke element is een duidelijke uitdrukking van de verwachtingen en visies. 

Hoe meer de visies worden uitgedrukt en gedeeld door verschillende actoren en hoe 

specifieker die visies inhoudelijk zijn, des te succesvoller ontwikkelt de niche zich.  

2. Daarnaast is de uitbouw van sociale netwerken die de nieuwigheden dragen en ontwikkelen 

belangrijk. Hoe meer verschillende belanghebbenden betrokken zijn en hoe meer zij bereid 

zijn middelen uit de eigen organisaties en netwerken te investeren, hoe beter een niche zich 

zal ontwikkelen.  

3. Een derde element dat bepalend is voor een succesvolle ontwikkeling van een 

technologische niche, is het plaatsvinden van diepgaande leerprocessen. Deze leerprocessen 

mogen niet enkel gericht zijn op het bijbrengen van feiten en data (‘first order learning’), 

maar moeten ook veranderingen in de cognitieve kaders en assumpties van de actoren 

teweeg brengen (‘second order learning’).  

Later werd echter geargumenteerd dat SNM zich te veel focuste op de interne processen binnen niches 

en te weinig op de interacties tussen niche en regime (Grin et al., 2010; Smith, 2007). Als gevolg van 

deze kritiek, verschoof de focus van SNM naar het verbinden van niche-experimenten met instabiliteit 

in het regime en met landschaptrends.  

Eén van de auteurs die dieper ingaat op de relatie tussen nichepraktijken en regimepraktijken is Adrian 

Smith. Smith staat stil bij de vraag hoe praktijken die zich ontwikkelden in de bijzondere omgeving 

van de niche zich vertalen en de ontwikkelingen binnen het huidige regime beïnvloeden, en welk 

effect dit heeft op de toekomstige ontwikkeling van niches (Smith, 2007). Daartoe bestudeerde hij 

twee groene niches – eco-housing en biologisch voedsel – door eerst het ontstaan en de ontwikkeling 

van deze niches te bespreken en daarna stil te staan bij de relatie tussen de niche en hun regime. Op die 

manier concludeert hij dat drie ‘vertalingsprocessen’ plaatsvinden: 

1. De vertaling van duurzaamheidsproblemen: de problemen binnen het regime liggen aan de 

basis van de leidende principes bij de creatie van niches. 

2. Vertalingen waarbij men zich aanpast aan de lessen die werden geleerd: elementen van de 

socio-technische praktijk van de niche worden geïnterpreteerd en opgenomen door het 

regime. Omgekeerd wordt de niche aangepast aan de lessen die werden geleerd over het 

regime. 

3. Vertalingen die de context veranderen: veranderingen brengen het regime dichter bij de 

situatie die behoort tot niche, en omgekeerd. Projecten waarin samenwerkingsverbanden 

ontstaan tussen niche en regime zijn voorbeelden hiervan omdat niche en regime van elkaar 
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proberen te begrijpen welke waarden, principes en activiteiten aan beiden ten grondslag 

liggen. 

Wat terugkomt in verschillende artikels van Smith is wat hij de ‘centrale paradox in het SNM’, of een 

‘vertalingsparadox’ noemt die zich voordoet in het tweede vertalingsproces (Smith, 2005; Smith 

2007). De theorie stelt dat niches zich beter verspreiden naar mate ze meer compatibel zijn met de 

huidige mainstreampraktijken. Dit ondermijnt echter de mate waarin niches radicaal innovatief kunnen 

zijn en verzwakt elk vooruitzicht voor een radicale transformatie van het regime. Deze paradox 

illustreert één van de moeilijkheden of beperkingen waarmee niches worden geconfronteerd. Meestal 

worden slechts elementen van de niche vertaald. Juist daarom zou dan ook kunnen worden gesteld dat 

radicale niches belangrijk blijven. 

De moeilijkheden die kunnen ontstaan bij de vertaling van nichepraktijken naar regimepraktijken 

worden goed geïllustreerd door het voorbeeld dat Smith geeft van de case ‘biologische voeding’ 

(2007). Hierin beschrijft hij hoe, in reactie tot de opname van elementen van de niche in het regime, 

een nieuwe niche kan ontstaan. Halfweg de jaren negentig begon het voedselregime bepaalde 

elementen van de biologische nichepraktijk over te nemen. Dit gebeurde echter zonder dat het regime 

werkelijk werd getransformeerd: aan de grote hoeveelheden verpakt voedsel dat het hele jaar door te 

koop is en via import de binnenlandse markt bereikt, werd slechts een biologische tegenhanger 

toegevoegd. Biologisch betekende voor het regime ‘landbouw zonder chemicaliën’, en de originele 

visie van lokale, gezonde voeding die weinig belastend is voor het milieu en zorgt voor een lokale 

economische vitaliteit, ging verloren. Dit illustreert hoe de verschillende actoren elk hun eigen 

betekenis aan de biologische praktijk gaven en streefden naar hun eigen belangen. Voor de mainstream 

voedselactoren bood biologisch voedsel een nieuwe mogelijkheid om bezorgde consumenten gerust te 

stellen, maar voor de activisten gingen er belangrijke elementen verloren bij de opname van biologisch 

voedsel in het regime. Als reactie hierop ontstond dan ook een nieuwe biologische niche die meer in 

de lijn van de originele visie ligt en zich meer concentreert op vers voedsel dat lokaal wordt 

geproduceerd. 

De relevantie van SNM als methode om transities met een duurzaamheidspotentieel vlugger te doen 

doorbreken, zit wellicht in het beleidsadvies dat het oplevert en tot doel heeft om processen van 

netwerkontwikkeling, leren en visievorming te creëren (Grin et al., 2010). Anders dan bij 

transitiemanagement worden in het kader van SNM echter geen concrete voorstellen gedaan om een 

transitie in de richting van duurzaamheid op gang te brengen. Tot op vandaag wordt SNM immers 

hoofdzakelijk gebruikt om retroactief case-studies te evalueren en wordt het niet prescriptief toegepast.  

Zoals reeds aan bod kwam in de inleiding richt het onderzoek in het kader van deze masterproef zich 

op de niche cohousing binnen het regime wonen en bouwen in de Vlaamse context. Om een antwoord 

te geven op de drie onderzoeksvragen die werden geformuleerd, wordt gebruik gemaakt van de 
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inzichten uit SNM die in deze paragraaf besproken werden. Meer specifiek worden de drie interne 

processen (duidelijke uitdrukking van de verwachtingen en visies, uitbouw van de sociale netwerken 

en het plaatsvinden van leerprocessen), en de drie vertalingsprocessen (de vertaling van 

duurzaamheidsproblemen, het leren van lessen uit het regime en de niche, en vertalingen die de 

context veranderen) onderzocht bij cohousing. Dit zal gebeuren in het besluit, nadat achtereenvolgens 

het regime (Deel II), de niche (Deel III) en de interacties tussen beiden (Deel IV) werden bestudeerd. 
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DEEL II. HET REGIME WONEN EN BOUWEN IN VLAANDEREN 

Dit deel gaat in op het regime waarin de niche cohousing is ingebed: het regime wonen en bouwen. 

Het is opgedeeld in drie paragrafen. Een eerste paragraaf bespreekt het onduurzame regime wonen en 

bouwen in Vlaanderen (paragraaf 1). Hierin wordt uitgelegd op welke manier de woondroom van de 

Vlaming en een aantal landschapstrends leiden tot onduurzaamheid in het regime. Vervolgens worden 

de belangrijkste actoren binnen het regime wonen en bouwen besproken (paragraaf 2). Ten slotte 

wordt aan de hand van het DuWoBo-proces en een aantal evoluties in het regime gewezen op het feit 

dat de transitie naar een duurzaam regime wonen en bouwen is ingezet (paragraaf 3). Indien 

aangewezen om het overzicht te bewaren, worden na een paragraaf tussenconclusies getrokken. 

Dit deel werd hoofdzakelijk gebaseerd op twee bronnen. Ten eerste bood het document 

“Transitiemanagement in het kader van systeeminnovatie: de casus duurzaam wonen en bouwen.  

Situatieschets over ‘wonen en bouwen’ in Vlaanderen” dat aan het begin van het Transitieproces werd 

opgemaakt veel inzichten (De Raedt, Loorbach, Van Assche & van de Lindt, 2005). Daarnaast was de 

working paper van Erik Paredis, “Transitiemanagement voor duurzaam wonen en bouwen. Ervaringen 

en context van het Vlaamse DuWoBo-proces” verhelderend (Paredis, 2012). 

1. Een onduurzaam regime wonen en bouwen 

Het regime wonen en bouwen in Vlaanderen wordt beïnvloed door het ideaalbeeld dat de Vlaming 

heeft over wonen met daaraan gekoppeld een aantal specifieke gevolgen, door een aantal 

landschapstrends die leiden tot onduurzaamheid en door een aantal onduurzame regimekenmerken. 

Deze drie factoren worden in deze paragraaf achtereenvolgens besproken. 

1.1. De woondroom van de Vlaming 

Verschillende bronnen die betrekking hebben op het huidige woon- en bouwregime in Vlaanderen, 

halen het diep ingewortelde ideaalbeeld dat de Vlaming heeft over wonen en bouwen aan (De Raedt, 

Loorbach, Van Assche en van de Lindt, 2005; Paredis, 2012; Van den Bossche, 2009). Al generaties 

lang droomt de Vlaming van een vrijstaande woning met tuin aan de rand van de stad of op het 

platteland. Dit ideaalbeeld werd in belangrijke mate versterkt door politieke keuzes en werd zelfs 

gepromoot via regelgeving en financiële stimulansen (Paredis, 2012). Zo werd in de negentiende eeuw 

door de katholieke partij lang een antistedelijk beleid gevoerd dat nadien door socialistische politici 

werd overgenomen. De achterban moest namelijk weggehouden worden uit de stad, een plaats van 
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verloedering, zedelijk verval en sociale en politieke agitatie. Een dicht spoornetwerk en goedkope 

spoorabonnementen voor arbeiders maakten deel uit van deze strategie. In 1889 werd de eerste wet op 

de huisvesting goedgekeurd, waarmee de individuele woning per gezin als ideaal naar voor geschoven 

werd. Dit paste in de politieke strategie aangezien de arbeiders op die manier zelf een deel werden van 

de bezittende klasse. Na de tweede wereldoorlog werden een aantal bijkomende maatregelen genomen 

die eigendomsverwerving in bouwgrond, een eigen woning en de aankoop van een auto te 

stimuleerden. Dit paste in de naoorlogse heropbouw en de wens om de welvaartsgroei te stimuleren. 

Dat de beleidsfocus op woningverwerving zich als droombeeld in de hoofden van de Vlaming nestelde 

wordt vandaag weergegeven in de cijfers: 74,4% van de woningen in Vlaanderen is eigendom, 18,5% 

is private huur en 5,6% is sociale huur (De Decker et al., aangehaald in Paredis, 2012). Naar sociale 

woningbouw en de huurmarkt ging immers altijd al minder aandacht. 

De woondroom die op deze manier tot stand kwam, leidde echter tot problemen op het vlak van 

ruimtelijke ordening. Alle nieuwbouw vroeg immers nieuwe bouwgrond die gezocht werd aan de rand 

van de steden of op het platteland (Paredis, 2012). Maar de keuze voor de stadsrand en het platteland 

werd mogelijk doordat de overheid vanaf het begin van de jaren zestig massaal in autowegen en 

nieuwe wegen investeerde. De enorme suburbanisatie en stadsvlucht, die al sinds de jaren vijftig was 

ingezet, zorgde er dan ook voor dat Vlaanderen uitgroeide tot de regio met het dichtste wegennet van 

Europa. Door het gebrek aan ruimtelijke planning geraakten woningen echter verspreid langs wegen 

en nieuwe verkavelingen en er ontstond wildgroei. De wet op de ruimtelijke ordening van 1962 kon de 

wildgroei echter niet tegengaan en het KB dat in 1972 gewestplannen oplegde zorgde ervoor dat tot in 

de verste uithoeken van het landelijk gebied zones als woonzone werden ingekleurd, die vervolgens 

ook stelselmatig werden aangesneden. Pas in 1997 werd met het Ruimtelijke Structuurplan 

Vlaanderen een echte visie op ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. De daaraan gekoppelde ruimtelijke 

uitvoeringsplannen moeten de visie ervan op het terrein vertalen. Het laatste decennium worden ook 

investeringen gedaan om steden aantrekkelijker te maken, maar de suburbanisatie blijft voorlopig 

voortgaan. 

1.2. Een aantal landschapstrends die leiden tot onduurzaamheid 

Aan het begin van het DuWoBo-proces werd een situatieschets opgemaakt van het huidige regime 

wonen en bouwen in Vlaanderen. Hierin worden een aantal trends aangehaald die zich voordoen op 

macroniveau en een negatieve invloed hebben op het duurzame karakter van de huidige manier van 

wonen en bouwen in Vlaanderen (De Raedt et al., 2005). In de termen van de transitietheorie kunnen 

we spreken over ‘landschapstrends’. Drie daarvan zijn belangrijk met betrekking tot wat besproken 

wordt in Deel III en Deel IV. Een eerste belangrijk gegeven is de tendens van gezinsverdunning. Sinds 

eind de jaren negentig zijn er namelijk meer kleine dan grote huishoudens in Vlaanderen (De Raedt et 
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al., 2005). Deze situatie komt voort uit de wens om individuele vrijheid te beleven, maar ook uit de 

vergrijzing waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. De wens om hetzelfde comfort te 

behouden binnen de kleiner wordende huishoudens zorgt echter voor een verhoogde druk op de 

natuurlijke bronnen. Bovendien is de woningvoorraad niet aangepast aan de nood aan kleine 

woningen. Een tweede belangrijke trend is een veranderende visie op wonen en zorg. Waar vroeger de 

beleidsoptie was dat mensen met een zorgbehoefte moesten verhuizen naar de zorgvoorziening, wordt 

er meer en meer naar gestreefd om de zorgvoorziening naar de woonomgeving van de zorgbehoevende 

te brengen. Mensen blijven dus vaker en langer in individuele woningen wonen, wat zorgt voor een 

toenemende druk op het woningenbestand. Een derde belangrijk element is de trend naar een 

levensstijl waarin fysiek welzijn heel belangrijk is. Dit wordt zichtbaar in het steeds groter wordende 

budget dat naar de badcultuur gaat waardoor inspanningen voor rationeel energie- en watergebruik 

worden tenietgedaan. Een tendens die daarbij aansluit is de overtuiging dat meer luxe beter is. In de 

huidige manier van wonen en bouwen is dit merkbaar aan het steeds groter wordende ruimtebeslag dat 

elke inwoner inneemt. 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 1: 

Het ideaalbeeld van de Vlaming, de vrijstaande woning met tuin aan de rand van de stad of op het 

platteland, werd in belangrijke mate versterkt door politieke keuzes en leidde tot een aantal specifieke 

kenmerken van het regime wonen en bouwen in Vlaanderen: een hoge eigendomsgraad, stadsvlucht en 

dichtslibbing van de ruimte. In combinatie met een aantal landschapstrends en bijkomende 

regimekenmerken leidde dit tot een onduurzaam regime wonen en bouwen in Vlaanderen. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat het traditionele woonmodel en de woondroom van de Vlaming niet langer 

vol te houden zijn. 

Het document ‘Vlaanderen in de steigers’, de transitieagenda van het DuWoBo-proces onderscheidt 

tien grote knelpunten in het regime die belangrijk zijn om te vermelden in functie van wat wordt 

besproken in Deel III en Deel IV (DuWoBo, 2006): 

Op vlak van cultuur: 

1. Individualistische en starre wooncultuur 

2. Beperkte flexibiliteit in de bouwcultuur 

3. Vertrouwen, participatie en samenwerking in mineur 

Op vlak van structuur: 

1. Tekort aan betaalbare kwaliteitsvolle, gezonde en veilige woningen 

2. Verminderd sociaal buurtnetwerk 

3. Te weinig zorgaspecten in het wonen 
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4. Geen coherent overheidsbeleid 

5. Eindig beschikbare woonruimte 

Op vlak van werkwijzen: 

1. Geen afstemming van wonen en bouwen op de draagkracht van het milieu 

2. Ruimte en voorzieningenniveau als basiskapitaal voor de locatiekeuze 

2. De belangrijkste actoren binnen het regime wonen en bouwen 

Om een goed zicht te krijgen op het regime wonen en bouwen in Vlaanderen is het nodig om stil te 

staan bij de actoren binnen dit regime. In deze paragraaf worden de regimespelers besproken in functie 

van wat aan bod komt in Deel III en Deel IV. Dat wil zeggen dat deze lijst niet limitatief is. 

Een eerste groep belangrijke actoren zijn de bewoners (De Raedt et al., 2005). Daarbinnen zijn twee 

categorieën te onderscheiden: de eigenaar-bewoners en de huurders. Belangrijk om te vermelden is dat 

eigenaar-bewoners meer middelen aan de creatie van hun woongelegenheid besteden dan huurders en 

dan ook meer gehecht zijn aan hun woonplek. Huurders zijn flexibeler. 

Een tweede groep actoren zijn de bouwprofessionelen. Zij zijn minder relevant met betrekking tot 

cohousing maar kleuren wel in grote mate de manier van bouwen in Vlaanderen. Deze groep richt zich 

namelijk op de creatie en aanpassing van de woningvoorraad met het oog op de eigen broodwinning 

waardoor ze enkel bereid zijn tot (sociale en ecologische) innovaties wanneer die financieel rendabel 

zijn of door regelgeving worden opgelegd (De Raedt et al., 2005). Binnen de bouwprofessionelen 

bevindt zich echter wel een groep van doe-het-zelvers, in hoofdzaak eigenaar-bewoners, waarvan een 

specifieke deelgroep van experimenteerders kiest voor duurzaam en ecologisch bouwen. 

Een derde groep actoren bestaat uit woningaanbieders (De Raedt et al., 2005). Zij organiseren het 

aanbod op de woningmarkt. Hun handelingsmotieven zijn afhankelijk van het marktsegment waarnaar 

ze zijn gericht, maar ook hier spelen voornamelijk financiële en economische drijfveren. De 

belangrijkste spelers onder de woningaanbieders zijn de individuele opdrachtgevers. Daarnaast zijn er 

de projectontwikkelaars die in hun economische activiteit van het bouwen van sleutel-op-de-deur 

woningen gedreven worden door winstmaximalisatie. In de sector van de sociale woningbouw zijn de 

sociale huisvestingsmaatschappijen of SHM’s belangrijk. Zij zijn door de Vlaamse overheid erkend en 

bevoegd om goedkope woningen te bouwen en aan te bieden aan gezinnen met lagere inkomens maar 

ingebed in allerlei structuren een hebben dan ook een vrij traditionele en vaste houding ten aanzien 
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van vernieuwing. Daarnaast is er de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of VMSW
4
. deze 

Vlaamse openbare instelling staat in voor de bouw van sociale woningen die bestemd zijn om 

verhuurd of verkocht te worden aan mensen met een lager inkomen en voor de toekenning van sociale 

leningen. Ook de sociale verhuurkantoren of SVK’s zijn belangrijk om te vermelden. Dit zijn 

vernieuwende organisaties die tot doel hebben om het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare 

woningen te verhogen voor risicogroepen en in functie daarvan een deel van de private huurmarkt 

socialiseren. Ten slotte bevinden zich bij de woningaanbieders de zorginstellingen. Hier stelt zich, als 

gevolg van de vergrijzing, de vraag naar integratie met de sociale huisvestingsactoren. 

Ook de overheid, een vierde belangrijke actor, heeft invloed op het wonen en bouwen in Vlaanderen 

(De Raedt et al., 2005). Belangrijk is dat wonen en bouwen in Vlaanderen invloed ondervindt vanuit 

verschillende bevoegdheidsdomeinen en verschillende beleidsniveaus. De lijst van bevoegdheden die 

een invloed hebben op wonen en bouwen in Vlaanderen is dan ook lang. Met betrekking tot wonen en 

cohousing zijn op Vlaams niveau voornamelijk het huidige domein van Freya Van den Bossche, 

Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en het huidige domein van Philippe Muyters, Vlaams 

minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en sport belangrijk (Vlaamse 

overheid, 2012, 28 april). Maar ook het provinciaal beleidsniveau en het gemeentelijk beleidsniveau 

zijn bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en voor het Huisvestings-en bouwbeleid (De 

Raedt et al., 2005). De situatieschets van het DuWoBo-proces vermeldt dat politici door hun positie en 

verantwoordelijkheid een hoge macht hebben over innovatie maar ze innovaties eerder als 

onzekerheden zien waardoor hun wil tot verandering niet echt hoog wordt ingeschat. Ook ambtenaren 

hebben belangrijke middelen om innovatie te stimuleren maar hun houding er tegenover is zeer 

individueel. Gemeentelijke ambtenaren, die hun rol zien als mediator tussen privé-belangen en 

publieke belangen, zouden in het algemeen wel een open houding hebben tegenover vernieuwingen. 

3. Naar een duurzaam regime wonen en bouwen 

In de eerste paragraaf van dit deel werd geconcludeerd dat de woondroom van de Vlaming niet langer 

vol te houden is. Er zijn de laatste jaren echter een aantal veranderingen in gang gezet binnen het 

regime wonen en bouwen die de moeite zijn om te vermelden. Zo wordt sinds 2004 met het 

transitieproces Duurzaam Wonen en Bouwen (het DuWoBo-proces) vanuit de Vlaamse overheid een 

poging gedaan om het onduurzame regime wonen en bouwen om te vormen tot een meer duurzaam 

                                                      

4
 In de situatieschets die werd opgemaakt in 2005, aan het begin van het transitieproces DoWoBo, is nog sprake 

van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of VHM (2005). Deze werd in 2006 echter omgevormd tot de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of VMSW (website VMSW). 
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regime. Bovendien vinden een aantal evoluties plaats in het regime wonen en bouwen die erop wijzen 

dat een transitie binnen dit domein volop bezig is.  

3.1. Het transitieproces Duurzaam Wonen en Bouwen (het DuWoBo-proces) 

Het transitieproces Duurzaam Wonen en Bouwen (het DuWoBo-proces) werd door de Vlaamse 

overheid in gang gezet in 2004 en was haar eerste experiment met transitiemanagement. Er bestonden 

op dat moment binnen het regime wonen en bouwen een aantal niches en een beginnende praktijk van 

duurzaam wonen en er waren op beleidsvlak reeds een aantal voorzichtige signalen gegeven van 

interesse in de problematiek, maar een geïntegreerde beleidsvisie bestond niet (Paredis 2012). Het 

initiatief kwam vanuit het milieubeleid en was het eerste gecoördineerde beleidsinitiatief rond 

duurzaam wonen en bouwen vanuit de Vlaamse overheid. 

Het DuWoBo-proces ging van start met een systeemanalyse van het woon- en bouwsysteem met als 

resultaat de situatieschets waarnaar al verschillende keren werd verwezen (De Raedt et al., 2005). 

Vervolgens werd een transitiearena samengesteld die een toekomstvisie uitwerkte voor het woon- en 

bouwsysteem in Vlaanderen, met als tijdshorizon 2030 (Paredis, 2012). Dit resulteerde in de 

transitieagenda ‘Vlaanderen in de steigers’ waarnaar reeds werd verwezen (DuWoBo, 2006). Nadien 

werden werkgroepen opgericht rond de streefbeelden die in de transitieagenda naar voor werden 

geschoven en werd op verschillende manieren gepoogd om de transitieagenda vooruit te brengen 

(Paredis, 2012). Zo werden de banden met de politiek verantwoordelijke kabinetten verzorgd, werd 

gepoogd om projecten gefinancierd te krijgen en werden elementen van de agenda op andere fora 

binnengebracht. In 2009 werd, onder invloed van het besef dat duurzaam wonen en bouwen een 

integrerende en coördinerende bevoegdheid is die betrekking heeft op veel verschillende 

beleidsthema’s, de politieke bevoegdheid erover (inclusief het DuWoBo-proces) overgedragen van de 

minister van Leefmilieu naar de minister-president. 

Nog enkele woorden ter evaluatie van het proces. Paredis merkt op dat een groot aantal deelnemers 

aan de werkgroepen afhaakte (2012). Bovendien viel achteraf op dat de afgehaakte groep 

voornamelijk met de sociale kant en de woonkant van de problematiek bezig was. Dit zorgde ervoor 

dat de sociale woonproblematiek en de sociaal-culturele aspecten van het wonen minder aanwezig zijn 

in het proces. Wat wel als positief werd ervaren was de koppeling van de agenda’s en de netwerken 

die werden uitgebouwd binnen de bouwsector dankzij het transitieproces. Enkele voorbeelden van 

moeizame discussies tonen echter aan hoe vernieuwende initiatieven worstelen met het kluwen van 

bestaande regimes. Bovendien begon het DuWoBo-proces zijn dynamiek te verliezen wanneer zich in 

2009 op beleidsvlak belangrijke ontwikkelingen voordeden. Er werd dan ook besloten om in de loop 

van 2012 na te denken over de rol en positionering van DuWoBo in de snel veranderende 
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beleidsomgeving en de ontwikkelingen die zich ondertussen voordoen in de bouwsector en de woon- 

en bouwpraktijk. 

3.2. Een regime in volle evolutie 

Het regime wonen en bouwen bevindt zich op een kruispunt waar verschillende systemen elkaar 

ontmoeten, zo stelt Paredis (2012). Energie, mobiliteit, water, ruimtelijke ordening en materialen, 

maar ook gezondheid, sociale inbedding, innovatie en management zijn stuk voor stuk systemen die 

een invloed hebben op het woon- en bouwregime. Evoluties in deze systemen zorgden ervoor dat ook 

het regime wonen en bouwen in volle evolutie is. 

In de bouwsector was vooral de energie- en klimaatproblematiek die de aanzet gaf voor het versnellen 

van een aantal evoluties richting een meer duurzaam regime wonen en bouwen (De Raedt et al., 2005). 

Waar de energieprestaties van een gebouw tien jaar geleden nauwelijks belang hadden voor 

bouwprofessionals of voor bouwers en bewoners, is dit kenmerk van het bouwregime vandaag snel 

aan het verdwijnen. Energie trekt zelfs bijna alle aandacht naar zich toe en ‘duurzaam bouwen’ staat 

vaak synoniem voor ‘energiezuinig bouwen’. De optimistische sfeer vindt zijn oorsprong in de 

opportuniteiten die deze omschakeling biedt aan de sector. Zo nemen bijvoorbeeld een aantal 

bedrijven (zoals Bostoen en Sibomat) een voorlopersrol op in het op de markt brengen van 

passiefhuizen. Maar ook de uitputbaarheid van grondstoffen en het milieueffect van gebruikte 

materialen zorgden voor evoluties. Zij waren tot voor kort zelden een thema in de bouwsector maar 

vandaag zien we hoe, ondanks het feit dat evoluties in materiaalgebruik traag gaan en gevoelig liggen, 

voornamelijk Europese regelgeving de kijk op materialen in het bouwregime onder druk zet. 

Bovendien wordt deze evolutie niet enkel aangestuurd vanuit het beleid, maar is er ook een groei vast 

te stellen van niches, zoals de niche van bio-ecologisch bouwen. 

Wat wonen betreft werden nieuwe kwaliteitseisen binnengebracht zoals bijvoorbeeld de toevoeging 

van minimale energetische prestaties aan de lijst van elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woonkwaliteitsvereisten waaraan een woning moet voldoen (Paredis, 2012). Daarnaast kondigde de 

Beleidsnota Wonen 2009-2014 een Woonbeleidsplan Vlaanderen aan. In de debatnota die in dit kader 

werd opgemaakt werd de vraag naar voor geschoven of het traditionele woonmodel overeind kan 

blijven gezien de talrijke uitdagingen die op ons afkomen. Dit kan worden gezien als een belangrijke 

stap naar een meer duurzaam woonbeleid.  

Zoals reeds werd aangehaald in paragraaf 1 van dit deel slaagde de Vlaamse overheid er op vlak van 

ruimtelijke ordening in om met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 1997 in 

aantrekkingskracht van de steden te vergroten, maar er dringen zich nog steeds vragen op over hoe de 

nood aan bijkomende woongelegenheid zal worden gerealiseerd (Paredis, 2012). Vlaams Minister van 
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ruimtelijke ordening Muyters werkt vandaag aan een nieuwe langetermijnvisie op ruimte en een 

bijhorend beleidsplan dat op termijn het RSV kan vervangen. Binnen het discours over duurzaam 

wonen en bouwen was ruimtelijke ordening lang een onderbelicht thema, maar nu groeien er toch een 

aantal nichepraktijken die inspirerend kunnen zijn, zoals de aanpak van duurzame wijken en de 

ecopolis-benadering voor de planning van steden en dorpen. 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 3:  

Uit het bovenstaande kunnen we met Paredis concluderen dat de transitie in wonen en bouwen niet 

meer in gang moet worden gezet (2012). Alle tekenen wijzen erop dat deze transitie volop bezig is. 

Het DuWoBo-proces was in 2004 het eerste platform vanuit de Vlaamse overheid om geïntegreerd te 

beginnen denken over wonen en bouwen, maar ondertussen is deze brede kijk op duurzaam wonen en 

bouwen bij de meeste actoren aanwezig, op zijn minst in het discours dat wordt gehanteerd. Voor een 

deel droeg het DuWoBo-proces daar zelf aan bij. Er kan echter worden opgemerkt dat het domein 

wonen meer moeite ervaart om in dit proces te worden opgenomen dan de bouwsector. Het is binnen 

deze evolutie dat de niche cohousing moet worden gesitueerd die besproken wordt in Deel III.  
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DEEL III. DE NICHE COHOUSING BINNEN HET REGIME WONEN EN 

BOUWEN IN VLAANDEREN 

Dit deel gaat in op de niche cohousing. Daartoe wordt in eerste instantie op zoek gegaan naar een 

definitie van cohousing (paragraaf 1). Vervolgens wordt het duurzame karakter van de niche 

besproken door in te gaan op de ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde ervan en op 

welke manier dit een antwoord is op knelpunten binnen het regime (paragraaf 2). Daarna wordt 

ingegaan op de belangrijkste actoren binnen de niche (paragraaf 3). Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de initiatiefnemers en bewoners van cohousingprojecten, de organisaties in 

Vlaanderen die cohousing ondersteunen, en de ‘experten’ die via hun professionele activiteit bij 

cohousing betrokken zijn. Tot slot worden de barrières besproken waarmee initiatiefgroepen worden 

geconfronteerd (paragraaf 4). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de barrières omwille van 

specifieke kenmerken van cohousing en barrières omwille van bepaalde regelgeving. 

Dit deel werd hoofdzakelijk gebaseerd op de interviews die werden afgenomen in het kader van deze 

masterproef (zie Bijlage) en op de studie “Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we?” die 

werd gemaakt door Samenhuizen vzw in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (Jonckheere, 

Kums, Maelstaf & Maes, 2010).  

1. Op zoek naar een definitie 

Het ontstaan van cohousing situeert zich in het begin van de jaren 1970 in Denemarken (Jonckheere, 

L., Kums, R., Maelstaf, H. & Maes; T., 2010). Deze vernieuwende vorm van gemeenschappelijk 

wonen verspreidde zich nadien in Europa en werd door de architecten McCamant en Durrett voor het 

eerst geïntroduceerd de Verenigde Staten in 1986 (Williams, 2008). Volgens McCamant en Durrett 

wordt cohousing gekenmerkt door vier elementen: een ontwerp dat het sociale contact bevordert, 

uitgebreide gemeenschappelijke faciliteiten, betrokkenheid van de bewoners en samenwerkende 

levensstijlen (McCamant en Durrett, aangehaald in Williams, 2008). De verspreiding van cohousing 

gebeurde in de Verenigde Staten echter anders dan in Europa. In  de Verenigde Staten verspreidde 

cohousing zich enkel via de private huissector, terwijl cohousing zich in Europa zowel in de private 

als in de sociale huisvestingssector ontwikkelde. In sommige landen in Europa, bijvoorbeeld in 

Nederland werden de principes van cohousing namelijk overgenomen door de sociale 

huisvestingssector. In de Verenigde Staten gebeurde dit niet, maar ontstonden naast het model waarbij 

bewoners de touwtjes in handen houden (resident-led model), samenwerkingsvormen met 
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ontwikkelaars (partnership model) en modellen waarbij ontwikkelaars de cohousing vormgeeft 

(speculative model). 

In Vlaanderen staat cohousing nog maar in de kinderschoenen. Er bestaat bij de respondenten 

consensus over dat we in België in de strikte zin van het woord slechts kunnen spreken over twee 

cohousingprojecten: ‘La Grande Cense’ in Clabecq, en het bijna afgewerkte ‘Cohousing Vinderhoute’ 

in de buurt van Gent. Toch duikt de term ‘cohousing’ ook in Vlaanderen steeds vaker op. We zien het 

fenomeen verschijnen in kranten en tijdschriften (Creve, 2012, 18 maart; De Boeck, 2012, 23 januari), 

in reportages op de openbare en commerciële omroep en in 2009 werd reeds een voorstel van resolutie 

betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen goedgekeurd 

(Dua et al., 2009). 

Maar wat de terminologie betreft bestaat enige verwarring. Het lijkt erop dat nog volop wordt gezocht 

naar een manier waarop de term ‘cohousing’ kan worden ingepast in de Vlaamse context. Letterlijk 

vertaald naar het Nederlands wordt cohousing ‘samenhuizen’, maar door zowel de vzw Samenhuizen 

als de vzw Cohousingplatform (op deze organisaties wordt in paragraaf 3.2. van dit deel dieper 

ingegaan) wordt hiermee naar twee verschillende fenomenen verwezen. Dit zorgt voor een enigszins 

verwarrende situatie voor buitenstaanders. ‘Cohousing wordt heel vaak geassocieerd met 

samenhuizen, samen in een huis’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer 

Cohousingplatform vzw), maar beide termen dekken dus een verschillende lading. 

De vzw Samenhuizen heeft als doel om de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen in 

Vlaanderen te ondersteunen en maakt dan ook een onderscheid tussen deze verschillende vormen 

(Jonckheere et al., 2010). Dit naargelang de mate van gemeenschappelijkheid. Met 

‘woongemeenschap’ of ‘samenhuizen’ als overkoepelende termen wordt verwezen naar situaties 

waarin bewoners uit verschillende gezinnen vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid 

samenwonen. Onder deze koepeltermen wordt een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: 

centraal wonen (waarbij de gedeelde ruimte beperkt is), cohousing (waarbij de gedeelde ruimte 

uitgebreid is en dat een vrij groot aantal wooneenheden omvat
5
), woongroep (de huishouding gebeurt 

deels samen) en leefgemeenschap (de huishouding gebeurt volledig samen). Wat de praktijk in 

Vlaanderen echter leert, is dat het landschap aan woongemeenschappen tot op vandaag zo weinig 

ontwikkeld is dat elk project tot nu toe zijn eigen heel specifiek karakter heeft. Dit leidt er dan ook toe 

dat het onderscheid tussen bovenstaande categorieën in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te 

maken is. ‘Het is heel moeilijk inderdaad om die categorieën echt strikt te gaan afbakenen’ 

(medewerker Samenhuizen vzw). Bovendien kan iedereen de term cohousing gebruiken wanneer en 

                                                      

5
 In een interview werd gesproken over minstens 15 wooneenheden. 
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hoe hij maar wil. ‘We proberen op die definiëring ook een beetje toe te kijken, maar je hebt dat 

natuurlijk niet allemaal in de hand’ (medewerker Samenhuizen vzw). Deze twee kenmerken van de 

Vlaamse context leiden ertoe dat verwarring omtrent de terminologie ontstaat. 

Het problematische karakter van deze verwarring is wellicht afhankelijk van de context van het 

woordgebruik. Zo geven bewoners en kandidaat-bewoners aan dat de juiste terminologie niet zo 

belangrijk is. ‘… laat dat maar groeien en bloeien en hoe meer verscheidenheid hoe liever. (…) Ik zou 

het een beetje ondenkbaar vinden om dat echt zo in een te strak keurslijf te gieten en te zeggen dan is 

het goed en dan is het niet goed. (…) Waar ik niet van hou is zo’n beetje de discussie van is het nu 

cohousing of is het nu niet’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing 

Vinderhoute). Het is dus eerder de doelstelling of de visie die men nastreeft die telt. ‘Ik zou ook goed 

kunnen gemeenschapshuizen, kunnen samenhuizen. Ik zou met minder mensen kunnen samenleven, ik 

zou ook kunnen samenleven zonder al die gemeenschappelijke dingen die je hebt. Dat je dan 

bijvoorbeeld gewoon een tuin hebt maar niet direct een grootkeuken ofzo om samen te koken. Het is 

niet dat ik dat per se nodig vind’ (lid initiatiefgroep Gent). Maar er wordt ook op gewezen dat het 

juiste woordgebruik in bepaalde contexten wel degelijk zeer belangrijk kan zijn, bijvoorbeeld in een 

beleidscontext. ‘Dat dat verward wordt? Als mensen dat in een dagelijkse context doen vind ik dat niet 

belangrijk. Maar als dat gaat om beleid, vind ik dat wel belangrijk omdat dat toch andere visies zijn, 

dat vraagt andere infrastructuur, dat vraagt andere ondersteuning enzovoort’ (lid initiatiefgroep Gent 

en militant Samenhuizen vzw). Nochtans is de situatie in de beleidscontext ook niet helemaal 

duidelijk. Zo worden in het voorstel van resolutie betreffende het nemen van maatregelen om 

cohousing te stimuleren en te ondersteunen dat werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement in 2009 

(Dua et al., 2009a) de begrippen cohousing en samenhuizen door elkaar gebruikt, net als in het verslag 

van de resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te ondersteunen en te 

labeliseren die werd aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement, 2012a). 

Maar, ondanks de verwarring en onduidelijkheid rond deze begrippen, zowel in het dagelijks gebruik 

als in de beleidscontext, bestaat er bij de betrokkenen wel een consensus over wat strikt gezien tot de 

definitie cohousing hoort en wat niet. Zo komt de definitie van Samenhuizen vzw in grote lijnen 

overeen met die van Cohousingplatform vzw en ook de respondenten in de interviews verwezen naar 

hetzelfde fenomeen. Deze interpretatie sluit bovendien aan bij de definities die in het Vlaams en 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement worden gehanteerd en bij wat in het buitenland, met name 

Denemarken en de Verenigde Staten, onder cohousing wordt verstaan. Volgens deze consensus is er, 

zoals reeds vermeld werd, één cohousing in Vlaanderen, daarover zijn de respondenten in dit 

onderzoek het eens. 
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TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 1 

In bovenstaande paragraaf werd besproken dat cohousing opduikt in Vlaanderen, maar dat verwarring 

bestaat omtrent de juiste terminologie, zowel bij het brede publiek als in de beleidscontext. Nochtans 

bestaat bij betrokkenen wel een consensus over wat strikt gezien tot de definitie cohousing behoort en 

wat niet. Volgens deze definitie is er vandaag echter slechts één cohousing in Vlaanderen. Er werd dan 

ook voor gekozen om in deze masterproef een werkdefinitie van cohousing te hanteren die, weliswaar 

aansluit bij de consensus, maar iets minder strikt is. Deze werkdefinitie werd ontleend aan het verslag 

van het voorstel van resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te ondersteunen 

en te labeliseren in het Brussel Hoofdstedelijk Parlement (Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2012b) 

en omschrijft cohousing aan de hand van de volgende kenmerken: 

1. Een participatief proces: beslissingen worden genomen door alle bewoners en de taken en 

verantwoordelijkheden worden verdeeld onder alle bewoners. 

2. Een intentionele gemeenschap: de bewoners kiezen bewust voor een stuk 

gemeenschappelijkheid, wat zich uit in de constructie en de organisatie van de site. 

3. Gemeenschappelijke voorzieningen: elk project heeft een gemeenschappelijke ruimte. 

Deze definitie laat ruimte voor verschillen in de grootte van de gemeenschappelijke voorzieningen en 

in het aantal wooneenheden en is daarom relevanter voor de huidige Vlaamse context dan een meer 

strikte definiëring.  

2. Cohousing als duurzame niche 

Nu we een werkdefinitie hebben geformuleerd kunnen we stilstaan bij de vraag hoe de niche 

cohousing bijdraagt tot een meer duurzaam regime wonen en bouwen. In eerste instantie gaat deze 

paragraaf in op de ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde die cohousing
6
, biedt, om 

vervolgens aan te tonen op welke manier dit een antwoord is op de knelpunten in het regime wonen en 

bouwen die in Deel II werden aangehaald. 

                                                      

6
 In deze paragraaf wordt niet enkel de term cohousing gebruikt, maar ook de overkoepelende termen 

‘woongemeenschap’ en ‘samenhuizen’. Dit wijst erop dat de meerwaarden die hier worden besproken gelden 

voor de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Dit werd door de respondenten bevestigd. 
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2.1. De ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde van cohousing 

De studie die in 2010 door Samenhuizen vzw werd verricht beklemtoont dat vormen van 

gemeenschappelijk wonen, waaronder ook cohousing niet enkel praktische voordelen bieden voor 

bewoners, maar ook op andere vlakken een meerwaarde kunnen betekenen (Jonckheere et al., 2010). 

Wat praktische voordelen betreft kan een woongemeenschap zorgen voor tijdswinst door 

gemeenschappelijke maaltijden te organiseren; kan gezamenlijk kinderopvang worden georganiseerd; 

kan infrastructuur gedeeld worden zoals een wasruimte, een tuinhuis en een speelkamer; en kunnen 

kennis en vaardigheden worden uitgewisseld. Maar naast deze motieven spelen heel dikwijls 

ecologisch bewustzijn en sociale bewogenheid een belangrijke rol om te kiezen voor een 

woongemeenschap. 

Het meest voor de hand liggend is de ecologische meerwaarde die een woongemeenschap kan bieden. 

Sociale interactie stimuleert en ondersteunt namelijk milieuvriendelijk gedrag (Jonckheere et al., 

2010). Dit kwam ook naar voor in de interviews. ‘… als er een paar mensen bij zijn die duurzamer 

leven of willen leven, dan probeer je dat gedachtegoed wel mee naar voor te schuiven’ (bewoner 

Woongroep Meerhem). Ook het delen van infrastructuur en middelen (zoals ruimtes, wasmachines en 

auto’s) kan de druk op het milieu verminderen, net zoals de samenwerking die kan ontstaan op vlak 

van afvalbeheer, waterbeheer, energiebeheer en alternatieve energiebronnen (Jonckheere et al., 2010). 

Eventuele hogere kosten van meer milieuvriendelijke bouwmaterialen kunnen bovendien door 

schaalvoordelen worden gecompenseerd. Gemeenschappelijk wonen levert echter niet automatisch een 

lagere ecologische voetafdruk op. Eén van de respondenten die reeds enkele jaren in een 

woongemeenschap leeft, wijst erop dat ecologisch wonen en bouwen ook kan worden bemoeilijkt door 

zaken gemeenschappelijk te doen. ‘Anderzijds, cohousing is ook een groep van mensen die heel divers 

is, ook financieel qua mogelijkheden. Dat maakt dat je als groep wel compromissen moet doen naar 

een soms iets minder duurzame oplossing’ (bewoner Woongroep Meerhem). Daarenboven worden 

gemeenschappelijke ruimtes dikwijls minder goed beheerd dan privéruimtes waardoor bijvoorbeeld 

het licht blijft branden of de verwarming niet wordt toegedraaid, zo blijkt uit het gesprek. 

Een element dat met ecologische duurzaamheid samenhangt is de ruimtelijke meerwaarde die 

gemeenschappelijk wonen kan bieden (Jonckheere et al., 2010). Zo biedt samenhuizen de 

mogelijkheid om woningen compacter te bouwen aangezien bewoners beschikken over 

gemeenschappelijke infrastructuur. ‘Je kan een veel compactere leefomgeving met dezelfde 

woonkwaliteit creëren. (…) Je woning is misschien beperkter, maar door die gemeenschappelijke 

delen voelt het niet alsof je opgesloten zit’ (medewerker Samenhuizen vzw). Op die manier kan 

efficiënter gebruik worden gemaakt van de ruimte en past gemeenschappelijk wonen binnen de idee 

van stadsvernieuwing. Daarnaast kan ook het ontwerp van de cohousingsite een bijdrage leveren aan 

het vrijwaren van groen (Jonckheere et al., 2010). Waar klassieke verkavelingen de volledige 
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oppervlakte bebouwen doordat de bewoning verspreid wordt over de site, concentreren buurten van 

gemeenschappelijk wonen de woongelegenheid vaak in één hoek van de site waardoor stukjes natuur 

kunnen bewaard blijven. De verharding van de wegen wordt daarenboven beperkt doordat een 

gezamenlijke parking wordt voorzien aan de rand van de site en een autovrije zone wordt aangelegd 

tussen de woongelegenheden. Naast het compacter bouwen en het vrijwaren van groen kan 

gemeenschappelijk wonen er bovendien toe bijdragen dat waardevolle gebouwen worden bewaard en 

een nieuwe functie krijgen. Het project ‘De Haringrokerij’ in Antwerpen, dat een geklasseerd 

monument herbouwde en tot leven wekte, is daar een mooi voorbeeld van. ‘Ik woon in een oud 

magazijn met hoge plafonds, die krijg je cadeau he, die ga je niet meer nieuw bouwen’ 

(initiatiefnemer, architect en bewoner De Haringrokerij; ontwerp Cohousing Vinderhoute). 

Naast een ecologische meerwaarde en ruimtelijke meerwaarde is cohousing ook in staat om een 

maatschappelijke meerwaarde te bieden (Jonckheere et al., 2010). Gemeenschappelijk wonen versterkt 

namelijk het sociale weefsel, bevordert uitwisseling en solidariteit en kan een stimulus betekenen voor 

activiteiten in de buurt. Dit kwam ook terug bij respondenten: ‘… zeker in een stedelijke context speelt 

heel sterk de relatie met de buurt. (…) Bijvoorbeeld op een bepaald moment was er in de Brugse Poort 

een mogelijkheid, je gaat daar heel sterk op inspelen. Ook op het semi-publiek gebruik van de ruimte. 

Gent heeft niet zoveel groen, dus als je wat groen hebt, gaat die ruimte ook zeker geregeld open 

gesteld worden voor de omgeving’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw) Naast het 

versterken van het sociale weefsel kunnen woongemeenschappen ook de democratie van binnenuit 

stimuleren (Jonckheere et al., 2010). De leden staan namelijk zelf in voor de financiering en het 

management van het project. Het aanleren van vergadermethoden en overlegtechnieken creëert het 

fundament een democratie. ‘… je leert je zeg te doen, je leert in groep te functioneren, (…) je hebt een 

enorm gevoel van betrokkenheid. En niet alleen het gevoel, maar je bént ook betrokken’ (medewerker 

Samenhuizen vzw). Op die manier wordt in een woongemeenschap ook burgerinitiatief en 

zelfontwikkeling gestimuleerd. Een derde maatschappelijke meerwaarde van cohousing is dat het veel 

kan betekenen voor bepaalde doelgroepen. Kinderen vinden er speelkameraadjes, senioren biedt het de 

mogelijkheid om langer in een eigen woning te blijven wonen en kwetsbare groepen zoals 

mindervalide personen en alleenstaande ouders kunnen een grotere zekerheid en een betere inbedding 

in de samenleving verkrijgen door het natuurlijke vangnet van de woongemeenschap. ‘Armoede dreigt 

bij elke alleenstaande moeder met kinderen. Dus ik vind dat wel belangrijk (…) in een samenleving die 

bijzonder complex is, waar opvoeding geen gemakkelijk gegeven is, dat dit soort van mensen een kans 

krijgen in een cohousinggroep’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). 
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2.2. Cohousing als antwoord op een onduurzaam regime wonen en bouwen 

In bovenstaande alinea’s werd gewezen op de ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke 

meerwaarde die cohousing volgens betrokkenen kan bieden. Het doel hiervan was om in deze 

paragraaf aan te tonen hoe cohousing een antwoord kan zijn voor een aantal knelpunten in het regime 

wonen en bouwen die werden geformuleerd in het kader van het DuWoBo-proces (De Raedt et al., 

2005; DuWoBo, 2006) (zie Deel II paragraaf 1).  

Een eerste belangrijk knelpunt waarop cohousing een antwoord kan bieden is de individualistische en 

starre wooncultuur in Vlaanderen die ertoe leidt dat we op de grenzen van de beschikbare ruimte 

botsen. In verschillende interviews kwam aan bod hoe het realiseren van het ideaalbeeld van de 

vrijstaande woning met tuin niet langer vol te houden is. ‘Eigenlijk, als je een stukje grond hebt, ik 

vind het zelf ook niet gemakkelijk hoor, maar ik wil daar absoluut in meedenken, moeten wij leren 

denken dat wij even gelukkig kunnen zijn als er onder ons iemand woont en als er boven iemand 

woont’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). Daarbij sluit een tweede knelpunt aan, 

namelijk dat Vlaanderen structureel gezien met een eindig beschikbare woonruimte zit. Collectief 

wonen geeft de mogelijkheid om ruimtes te delen en dus te wonen met een beperkter ruimtegebruik. 

‘Ook het aspect van ruimte delen en ruimte besparen vinden we een zeer belangrijk aspect dat 

samengaat met cohousing’ (Directeur Projecten AG SOB). Daarnaast is er in het huidige woon- en 

bouwregime geen sprake van een afstemming van wonen en bouwen op de draagkracht van het milieu, 

een ander belangrijk knelpunt. Zoals reeds aan bod kwam zou cohousing minder belastend kunnen zijn 

voor het milieu door het delen van infrastructuur en middelen. Een laatste belangrijk knelpunt waarop 

cohousing een antwoord kan bieden is het verminderd sociaal buurtnetwerk als gevolg van 

individualisering en een gezinsgeörienteerde samenlevingsvorm. Cohousing kan hierop een antwoord 

bieden doordat het bevorderend kan zijn voor het sociale weefsel in een buurt. ‘Het feit dat het 

bevorderend werkt op vlak van cohesie in de stad, dat vinden we toch wel heel waardevol’ (Directeur 

Projecten AG SOB). 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 2: 

Uit bovenstaande alinea’s kan worden geconcludeerd dat de meerwaarde die cohousing te bieden heeft 

op ecologisch, ruimtelijk en maatschappelijk vlak een antwoord kan geven op de knelpunten die het 

reguliere woon- en bouwsysteem kenmerken. Cohousing kan dan ook gezien worden als een reactie op 

een onduurzaam woon- en bouwregime. Hier doet zich dan ook het eerste ‘vertalingsproces’ voor, 

zoals Smith het verwoordt. De problemen binnen een regime liggen daarbij aan de basis van de 

leidende principes bij de creatie van een niche. Zo liggen in deze case de individualistische 

wooncultuur, de eindig beschikbare ruimte, het niet afgestemd zijn van de woon- en bouwcultuur op 
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de eindige draagkracht van het milieu en het verminderd sociaal buurtnetwerk aan de basis van 

cohousing. 

3. De belangrijkste actoren binnen de niche cohousing in Vlaanderen 

Na de zoektocht naar een definitie van cohousing en de vaststelling dat cohousing een antwoord biedt 

op een aantal knelpunten binnen het regime wonen en bouwen, gaat deze paragraaf in op de 

belangrijkste nichespelers en hun betekenis voor de niche. 

3.1. Initiatiefnemers en bewoners van cohousingprojecten 

In Vlaanderen ontstond cohousing met enkele initiatiefnemers die gemeenschappelijk wilden gaan 

wonen en samen hun droom van een woongemeenschap probeerden waar te maken. ‘Toen, lang 

geleden, hebben we het initiatief genomen, zelf ook het ontwerp gemaakt, en dus sinds 20 jaar wonen 

wij daar’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing Vinderhoute).  

Sinds een tiental jaar wordt door de vzw Samenhuizen een lijst bijgehouden van gerealiseerde 

woongemeenschappen en projecten in verschillende stadia van ontwikkeling (Jonckheere et al., 2010). 

In 2010 waren op die manier 63 gerealiseerde woongemeenschappen
7
 en 39 projecten in diverse stadia 

van ontwikkeling geregistreerd in Vlaanderen. In verband met cohousing kwamen in de interviews die 

werden afgenomen in het kader van deze masterproef echter slechts een klein aantal projecten steeds 

opnieuw ter sprake. Een aantal pioniers promoten vanuit hun eigen ervaring het concept waardoor een 

klein netwerk ontstaat. ‘Wij hebben altijd dat idee gepromoot.(…) Da’s gewoon de deur openzetten en 

iedereen die het vraagt de kans geven om te komen kijken, uitleg geven, tijd in steken en zeggen: doe 

het!’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing Vinderhoute). Alhoewel niet 

alle initiatiefnemers en bewoners het concept van cohousing willen uitdragen naar de buitenwereld, 

zijn in verschillende cohousingprojecten enkele personen enthousiast om die rol op te nemen. Op die 

manier kunnen initiatiefgroepen gerealiseerde projecten gaan bezoeken om inspiratie op te doen en 

kan kennisuitwisseling ontstaan. Zo kwam een ‘klein wereldje’ tot stand waarin initiatiefnemers en 

betrokkenen elkaar af en toe ontmoeten. ‘De projecten kennen mekaar wel. (…) En dan binnen die 

projecten zijn er een aantal die mekaar wel eens tegenkomen op allerlei studiedagen waardat ze dan 

gezamenlijk als spreker worden uitgenodigd. Ja, men valt op dit moment wat terug op dezelfde mensen 

natuurlijk he.’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). Het kleine netwerk van 

                                                      

7
 Hierbij gaat het over de categorieën ‘centraal wonen’ en ‘cohousing’, zoals ze door Samenhuizen vzw werden 

omschreven (Jonckheere et al., 2010). 
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projecten en initiatiefnemers blijft echter beperkt. ‘Er is kennis van mekaar, er is een zekere 

gemeenschappelijke ondersteuning, maar ik zou dat nooit een netwerk durven noemen in de betekenis 

dat een netwerk is dat je daar beroep op kan doen.’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen 

vzw). Voorlopig lijken de initiatiefnemers en bewoners zich niet te organiseren. 

Alhoewel vaak dezelfde voorbeelden opduiken was in de lijst van woongemeenschappen die 

Samenhuizen vzw opmaakte toch een duidelijke toename vast te stellen in het aantal gerealiseerde 

projecten (Jonckheere et al., 2010). Verschillende respondenten wijzen er inderdaad op dat de 

interesse voor cohousing toeneemt. ‘Er is zo’n interesseformulier op cohousingplatform website dat je 

kan invullen. Daar komen dagelijks drie à vier inschrijvingen op. Soms voor startgroepen die al bezig 

zijn, maar soms ook voor regio’s waar er nog niets is’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en 

initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). Ook andere respondenten geven aan dat de interesse stijgt. 

Samenhuizen vzw stelt bovendien uitdrukkelijk dat er een markt bestaat voor cohousing (Samenhuizen 

vzw, 2012). Zo zou de interesse in Vlaanderen gegarandeerd zijn voor gemiddeld 25 projecten per 

gemeente. 

Wel moet worden opgemerkt dat in Brussel, vergeleken met Vlaanderen, een veel sterkere dynamiek 

aan de gang is op vlak van cohousing. In verschillende interviews werd hierop gewezen door de 

respondenten. Het feit dat Brussel een grote stad is werkt dit waarschijnlijk in de hand. ‘Het is 

uiteraard ook wel een beetje logisch dat het in Brussel… grote steden kennen dat 

betaalbaarheidsprobleem wel wat meer, je hebt meer mensen, je hebt een grotere pool waar er ook 

meer geïnteresseerden voor cohousing zijn, je hebt veel meer vragen. Hier in Gent of Antwerpen zijn 

ook veel meer vragen daarrond als in landelijkere gebieden. (…) De vragen en de nood en dergelijke 

is groter in grote steden, dus Brussel speelt daar wel een voortrekkersrol in’ (medewerker 

Samenhuizen vzw). Brussel is bovendien al wat meer vertrouwd met het anders gaan denken op vlak 

van wonen door de praktijk van huisdelen die er reeds langer bestaat. ‘Wat zie je in Brussel, daar 

duiken een hele hoop buitenlanders, jonge intellectuele buitenlanders, voor een jaar, voor twee jaar, 

voor drie jaar, voor vier jaar, die niet de nood hebben, en ook het geld niet, om daar allemaal in een 

individueel appartement te gaan wonen en die nog heel sterk in die sfeer van friends zitten.  Waardoor 

dat eigenlijk op dat vlak er een heel andere dynamiek is in Brussel’ (lid initiatiefgroep Gent en 

militant Samenhuizen vzw). 

3.2. Organisaties in Vlaanderen die cohousing ondersteunen 

Naast de initiatiefnemers van cohousingprojecten, bestaan in Vlaanderen twee organisaties die 

cohousing promoten. De koepelorganisatie Samenhuizen vzw werd opgericht in 2000 door een aantal 

mensen die als bewoners of toekomstige bewoners betrokken waren bij gemeenschappelijk 

wonen(Jonckheere, De Leeuw & Kums, 2006). Het oprichten van een project leek namelijk niet van 
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zelfsprekend.’Ze hadden het idee van kijk, we moeten dat bundelen, die kennis, die ervaring, dat bij 

elkaar houden. En zo is vzw Samenhuizen eigenlijk ontstaan.’ (medewerker Samenhuizen vzw). Op de 

website van Samenhuizen vzw staat de doelstelling van de vereniging te lezen, namelijk “de 

bevordering van gemeenschappelijk wonen en de totstandkoming van projecten van 

gemeenschappelijk wonen door informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en 

initiatiefgroepen; het behartigen van de belangen van opgeleverde projecten; het leveren van bijdragen 

aan de beleidsontwikkeling op het gebied van huisvesting en het mogelijk maken en bevorderen van 

informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten projecten van gemeenschappelijk wonen” 

(Samenhuizen vzw, 2012, 28 maart). Samenhuizen wil dus niet enkel cohousing promoten, maar alle 

vormen van samenhuizen. Aanvankelijk gebeurde dit op vrijwillige basis. Zo werd een startgids 

opgesteld voor nieuwe initiatiefgroepen, werd een website opgestart waar mensen elkaar kunnen 

vinden om samen te wonen en werd in 2010 een studie naar knelpunten en sporen voor oplossingen 

uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting. Begin 2011 verleende de Vlaamse 

overheid de vzw Samenhuizen een vijfjarige subsidie als socio-culturele beweging. Hiermee werden 

drie halftijdse medewerkers in dienst genomen en kon de werking verder worden uitgebouwd. ‘Wij 

zijn als socio-culturele beweging gesubsidieerd (…). Dus brede sensibilisatie, communciatie is 

belangrijk. Maar natuurlijk, als er nog wel een aantal drempels zijn en het niet evident gaat, zal dat 

alleen het niet oplossen. Dus we focussen ons ook wel op beleidswerking’ (medewerker Samenhuizen 

vzw). Momenteel zet Samenhuizen vzw bijvoorbeeld in op het lokale bestuursniveau met de brochure 

‘Samenhuizen in je lokaal beleid’ die werd uitgegeven in maart 2012 en naar alle Vlaamse steden en 

gemeenten in Vlaanderen en Brussel werd verstuurd (Samenhuizen vzw, 2012). Hierin wordt 

uitgelegd waarom en hoe samenhuizen in het lokale beleid kan worden ingebouwd en worden 

infomomenten voor lokale actoren en/of voor het publiek aangeboden.  

Naast de vzw Samenhuizen werd in 2010 een tweede vzw opgericht die cohousing in Vlaanderen wil 

promoten, Cohousingplatform vzw. Ook deze organisatie komt voort uit initiatiefnemers en wil 

cohousing in Vlaanderen promoten. Cohousingplatform vzw “doet dit door de maatschappij te 

sensibiliseren over cohousing als alternatieve woonvorm. De vereniging doet dit door mensen samen 

te brengen die nieuwe cohousinggemeenschappen willen vormen en hen te begeleiden in dit proces” 

(Cohousingplatform vzw, 2012, 28 maart). In tegenstelling tot Samenhuizen vzw richt de vzw 

Cohousingplatform zich dus specifiek op cohousing als vorm van gemeenschappelijk wonen. 

Interessant is dat er plannen bestaan om de vzw om te vormen tot een coöperatieve vennootschap. 

Deze heeft als doel om cohousinggroepen te begeleiden bij de ontwikkeling van het project, om op die 

manier de instapdrempel van cohousingprojecten te verlager. Cohousingplatform vzw kreeg hiervoor 

ook een subsidie van de Vlaamse overheid. Daarmee werd een roadshow georganiseerd waarmee 

doorheen Vlaanderen werd getrokken om presentatie-avonden te geven rond cohousing. ‘Daar zijn nu 

een aantal initiatieven of startgroepen aan het uit ontstaan’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en 
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initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). De activiteiten van Cohousingplatform vzw lijken inderdaad 

een succes. De website van Cohousingplatform vzw wijst erop dat op verschillende plaatsen in 

Vlaanderen startgroepen aan het werk zijn om een cohousing op te richten (Cohousingplatform vzw, 

2012, 28 maart). Wanneer de subsidie in september 2012 afloopt is het de bedoeling dat de 

coöperatieve vennootschap, die ‘Cohousing Projects’ zal worden genoemd, zelfbedruipend is. De 

inkomsten van de coöperatieve zullen worden gehaald uit een vast ereloon per woning dat wordt 

gevraagd voor de ontwikkeling van de cohousing en de begeleiding van de groep. Er zullen bovendien 

een aantal grote investeerders worden gezocht, fondsen die willen investeren in maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Naast de ontwikkeling en begeleiding die Cohousing Projects zal bieden, 

zal de coöperatieve ook zelf, samen met een initiatiefgroep investeren in vastgoed. Op die manier 

krijgt de groep tijd om het ontwerp verder te ontwikkelen, de bouwaanvraag in te dienen en de groep 

verder uit te breiden, met de bedoeling dat de groep voor de bouw begint de grond terugkoopt van de 

coöperatieve. In het businessplan dat werd opgesteld start Cohousing Projects met één voltijdse 

werknemer, komt er een tweede bij in het tweede jaar en een derde in het derde jaar. ‘We gaan zien op 

welk tempo het groeit (…) Maar de mensen of de groepen waaraan ik het voorstel tot nu toe zijn 

eigenlijk allemaal enthousiast. En als je erover nadenkt, veel mensen willen dat ook niet om vijf jaar 

van hun leven, of potentieel 7 of 8 daar eigenlijk in te steken, met het risico dat ze dan nog altijd niets 

hebben. Veel mensen willen wel in een cohousing wonen en willen betalen voor een huis, en willen 

daar wel een stuk van de miserie bij, maar niet helemaal’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en 

initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). Cohousingplatform vzw benadert cohousing dus, in 

tegenstelling tot Samenhuizen vzw, op een commerciële manier. ‘Met die coöperatieve gaan wij echt 

meer de commerciële toer op he. De bedoeling is meer om een beetje professionalisering er in te 

steken. Dat is onze visie, terwijl samenhuizen is meer puur een vzw die echt sensibilisering doen, dus 

dat is sowieso al een groot verschil he. Qua missie is dat een enorm verschil.’ (bewoner Cohousing 

Vinderhoute en initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). 

Het is belangrijk om even dieper in te gaan op de relatie tussen Samenhuizen vzw en 

Cohousingplatform vzw. Beiden willen cohousing in Vlaanderen ondersteunen en hebben dan ook 

contact met elkaar. Zo worden gesprekken gevoerd over de definiëring en het verbinden van de 

websites. Meer fundamenteel lijkt er echter een belangrijk verschil in benadering te zijn. Waar 

Samenhuizen vzw door de Vlaamse overheid werd erkend als socio-culturele beweging en zich zo ook 

profileert, benadert Cohousingplatform vzw cohousing eerder commercieel. Bovendien koos 

Samenhuizen vzw er voor om alle vormen van gemeenschappelijk wonen te promoten, terwijl 

Cohousingplatform zich enkel richt tot een strikte vorm, cohousing. 
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3.3. De  ‘experten’ 

Naast de initiatiefnemers en bewoners van cohousingprojecten en de twee organisaties die cohousing 

in Vlaanderen promoten, zijn een aantal personen via hun professionele activiteiten betrokken bij 

cohousing. Door Samenhuizen worden zij ‘professionelen’ of ‘experten’ genoemd (Jonckheere et al., 

2010). Afhankelijk van de aard en de omvang van het cohousingproject kan men bijvoorbeeld in 

aanraking komen met een vastgoedmakelaar, notaris, jurist, architect, aannemer, financieel adviseur, 

boekhouder, projectbegeleider en groepsprocesbegeleider. Deze ‘professionals’ moeten steeds 

rekening houden met de specifieke kenmerken van een cohousingproject.  

Aangezien het beperkt aantal cohousings in Vlaanderen, zijn er echter nauwelijks of geen 

beroepsmensen die ervaring hebben met deze woonvorm. In de interviews die werden afgenomen in 

het kader van deze masterproef kwam bijvoorbeeld telkens dezelfde notaris ter sprake. Deze man heeft 

natuurlijk ondertussen zelf wel heel wat ervaring in het juridisch vastleggen van de specifieke situatie 

bij woongemeenschappen. Ook wat architecten betreft is er nog weinig kennis omtrent cohousing. ‘Er 

zijn geen vijf architecten die er ervaring mee hebben’ (bewoner en architect Haringrokerij; 

architectenbureau Cohousing Vinderhoute). Bovendien is het niet zo dat je omwille van één ontwerp 

‘expert’ in cohousing kan worden genoemd.  

De kennis bij experten is dus beperkt en bovendien weinig verspreid waardoor het enigszins vissen 

blijft in dezelfde vijver. Om hier een antwoord op te bieden en het netwerk van professionelen uit te 

breiden lanceerde Samenhuizen vzw recent de ‘adviescheques’. Hiermee kan een initiatiefgroep die 

problemen of vragen heeft advies vragen bij een expert, waarbij een deel van de kosten zullen worden 

terugbetaald. ‘Ze kunnen zelf naar iemand stappen, omdat juist die pool te klein is. (…) Het is de 

bedoeling dat de mensen ook in hun eigen regio mensen aanspreken, er zijn zeker geïnteresseerden bij 

de experts ook. We moeten ze de kans geven om ze die expertise in samenhuizen verder te laten 

ontwikkelen’ (medewerker Samenhuizen vzw). 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 3: 

Uit deze paragraaf, die inging op de belangrijkste nichespelers, vallen een aantal belangrijke zaken te 

concluderen. Eerst en vooral werd vastgesteld dat de verschillende spelers samen een ‘klein wereldje’ 

vormen. Dit wijst erop dat zij op dit moment allemaal, zowel de initiatiefnemers als de bewoners, 

organisaties en professioneel betrokkenen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de niche. 

Het lijkt erop dat de niche (nog steeds) afhankelijk is van het enthousiasme en de inzet van een beperkt 

aantal figuren. 
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Ondanks het beperkt aantal betrokkenen stijgt echter de interesse bij het publiek en worden 

beloftevolle initiatieven genomen door de twee vzw’s in het veld. De subsidies die werden verleend 

vanuit de Vlaamse overheid wijzen er bovendien op dat een draagvlak bestaat om cohousing, los van 

de mate van persoonlijke en vrijwillige inzet, te ondersteunen. Het zijn de eerste heel voorzichtige 

tekenen van een meer stabiele niche en er kan dus worden geconcludeerd dat de niche in het oog moet 

gehouden worden.  

Een derde tussenconclusie die zich opdringt is dat de twee vzw’s die cohousing promoten er 

verschillende benaderingswijzen op na houden. Dit wijst mogelijks op een verschil in visie binnen de 

niche. Zo kan de vraag worden gesteld of beide organisaties cohousing even radicaal vernieuwend 

invullen in de zoektocht naar een meer duurzaam regime wonen en bouwen. 

4. Barrières waarmee initiatiefnemers worden geconfronteerd 

In de voorgaande paragraaf werd besproken dat initiatiefnemers en bewoners van cohousingprojecten 

een belangrijke rol spelen voor de niche. Er werd daarbij echter nog niet vermeld dat heel wat 

initiatiefgroepen struikelen onderweg. Het opstarten van een woongemeenschap is een immense klus 

(Jonckheere et al., 2010) Samenhuizen vzw schat dat er voor elke 5 à 10 initiatieven voor Centraal 

Wonen en Cohousing 1 tot voltooiing komt (Jonckheere et al., 2010). Deze paragraaf gaat in op de 

barrières
8
 waarmee initiatiefnemers worden geconfronteerd bij de realisatie van hun cohousingproject. 

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen barrières omwille van specifieke kenmerken van 

cohousing en barrières omwille van bepaalde regelgeving. 

4.1. Barrières omwille van specifieke kenmerken van cohousing 

Drie belangrijke barrières die hun oorzaak vinden in de specifieke kenmerken van cohousing spelen 

zich af op het individuele en persoonlijke niveau. Ten eerste is het groepsproces dat met cohousing 

gepaard gaat geen evidente zaak. Er moet veel aandacht worden besteed aan overleg en het nemen en 

opvolgen van gezamenlijke beslissingen. Dit is niet voor iedereen weggelegd. Een tweede barrière die 

cohousing zwaarder maakt dan een klassieke vorm van wonen is dat het opzetten van een juridische 

structuur noodzakelijk maar niet eenvoudig is. Dit vereist vaak specifieke kennis en het advies van een 

goede jurist is daarbij onontbeerlijk (Jonckheere et al., 2010). Een derde barrière op dit vlak houdt 

                                                      

8
 Interessant in dit verband is de studie die in 2010 werd verricht door Samenhuizen vzw (Jonckheere et al., 

2010) Deze gaat diepgaand in op de barrières waarmee projecten gemeenschappelijk wonen te maken krijgen en 

doet voorstellen voor oplossingen. 
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verband met de lange aanlooptijd van een cohousingproject. Vooral de lange zoektocht naar een site 

zorgt voor moeilijkheden. ‘Dat het gewoon niet concreet is’ (lid initiatiefgroep). Wanneer uiteindelijk 

een aantal belangrijke beslissingen gevallen zijn wordt het een stuk gemakkelijker om in te stappen. 

‘In het begin is er veel ongeloof, tot het moment dat we gezegd hebben: nu hebben we het gekocht. 

Toen waren we met te weinig, moesten er nog twee koppels bij. Maar dan is het natuurlijk veel 

gemakkelijker. In het begin zeg je ‘ja, we gaan iets doen. Maar hoe ziet dat er uit? En waar gaat dat 

dan zijn? En in welk stuk van de stad gaat dat dan zijn? Zoveel vraagtekens’. En toen waren er een 

heel pak vraagtekens minder: het is met die groep, het is dat pand en het kost zoveel, bij wijze van 

spreken. Doe je mee, of doe je niet mee? (…) Dus hoe concreter, hoe gemakkelijker om in te stappen, 

dat denk ik wel.’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing Vinderhoute). 

Zoals reeds werd vermeld is het vinden van een geschikte site voor cohousing op dit moment een zeer 

grote hindernis voor cohousing (Jonckheere et al., 2010). Dit kwam ook aan bod in de interviews. ‘Er 

zijn verschillende barrières he. Er is natuurlijk ten eerste de ruimte. De ruimte is niet wat hier voor 

het rapen ligt. Die is er niet.’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). Zeker wanneer 

men in de stad wil bouwen, en de ecologische meerwaarde radicaler wil nastreven, vindt men moeilijk 

een geschikte en betaalbare site. In Gent zoekt een initiatiefgroep reeds sinds 2006 naar een geschikte 

locatie. De belangrijkste oorzaak die hiervoor wordt aangehaald ligt bij het feit dat initiatiefgroepen in 

concurrentie zijn met private projectontwikkelaars. ‘Nu moeten wij concurreren met commerciële 

projectontwikkelaars’ (lid initiatiefgroep Gent). Zij zijn hen vaak voor aangezien initiatiefgroepen 

meestal een geringere slagkracht hebben doordat ze niet zo professioneel zijn georganiseerd. Zo 

hebben ze minder snel kapitaal beschikbaar en hebben ze een langere beslissingstijd nodig vanwege 

het groepsproces. ‘We zijn traag he, in vergelijking met immobiliën en projectontwikkelaars’ (lid 

initiatiefgroep Gent). Het lijkt erop dat private projectontwikkelaars door hun financiële middelen en 

professionele werking een grote macht hebben over de beschikbare sites. Tenzij een stedelijke 

overheid of stadsontwikkelingsbedrijf bepaalde sites voorbehoud voor cohousing, is het dan ook zeer 

moeilijk voor cohousingprojecten om die te verwerven. ‘Als zij in staat zijn om een projectvoorstel te 

maken, om een financieel voorstel te maken enzovoort die voldoende interessant is, is dat in principe 

mogelijk. (…) Maar het intekenen op klassieke PPS projecten, of grotere sites die moeten toegewezen 

worden, da’s wel moeilijk voor deze formule denk ik’ (Directeur Projecten AG SOB). 

Een bijkomende barrière in de opstartfase van een cohousingproject is de financiering ervan. Een 

startende initiatiefgroep staat namelijk voor veel investeringen (Jonckheere & Kums, 2007). Deze 

investeringen omvatten lonen en erelonen van professionals zoals een notaris, architect, 

boekhouder,…  Maar ook administratieve kosten zoals een intern secretariaat, informatieverstrekking 

naar lokale overheid en buurt, het aantrekken van nieuwe belangstellenden, informatie- en 

documentatieverwerving,… Bovendien is de groep vaak nog niet volledig bij aankoop van een grond 

of gebouw, waardoor initiatiefgroepen soms halsbrekende toeren moeten uithalen met aanzienlijke 
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persoonlijke financiële risico’s. ‘Er zijn 10 mensen geweest die de compromis voor de aankoop 

getekend hebben met de stad Gent voor het gebouw. Ik was er toen nog niet bij. Die 10 was niet 

voldoende, wisten ze toen al. Maar ze hebben toch de sprong gewaagd. En eigenlijk chapeau voor die 

mensen want dat was toch een serieuze sprong in het duister’ (bewoner Woongroep Meerhem). Een 

belangrijke succesfactor voor een cohousingproject is dan ook de financiële basis ervan, wat echter 

vaak ontbreekt. ‘Dus de mensen hebben elkaar gevonden in die groep, dat is gegaan via een aantal 

info-avonden. (…) Dan blijken er gelijkenissen en verschillen. (…) Een gelijkenis was dat we allemaal 

te weinig geld hadden’ (voormalig lid initiatiefgroep en Voorzitter Groen!, Leuven). Deze barrière 

wordt bovendien nog groter wanneer groepen radicaler willen zijn op sociaal vlak en er gestreefd 

wordt naar het betrekken van bescheiden inkomenscategorieën of wanneer men probeert om deelname 

aan het project niet enkel te laten afhangen van de financiële situatie van de deelnemer. Daar komt 

bovenop dat het vertrouwen winnen van de banken voor veel groepen een groot probleem is 

(Jonckheere et al., 2010). Bij banken is het concept van cohousing nauwelijks gekend waardoor 

moeilijk leningen worden toegestaan. 

4.2. Barrières omwille van bepaalde regelgeving 

Naast bovenstaande barrières zorgt bepaalde regelgeving voor problemen voor cohousingprojecten. 

Een eerste belangrijke hindernis doet zich voor als gevolg van de Vlaamse regelgeving inzake 

zonevreemdheid. (Maes et. al, 2011). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld geen meergezinswoningen in een 

woonzone met landelijk karakter worden toegestaan aangezien de hoeves slechts max. 1.000m³ 

volume worden uitgebreid, wat vaak onvoldoende is. Nochtans zou cohousing interessant kunnen zijn 

voor de herbestemming van hoeves, maar ook van cultureel erfgoed, leegstaande bedrijfspanden, 

scholen of kloosters, ambachtelijke bedrijven. Andersom mag in een woonzone dan weer vaak geen 

kinderdagverblijf of andere activiteit in de grote gemeenschappelijke ruimtes worden gevestigd. 

Ook het Grond- en Pandendecreet wordt door sommigen gezien als een hinderpaal voor cohousing. 

Hierin wordt voor grotere bouwprojecten van 10 woningen of 0,5ha de verplichting opgelegd om min. 

10% tot max 20% sociale of bescheiden huur- of koopwoningen aan te bieden (Maes et al., 2011). Dit 

is financieel en administratief een zware last voor een cohousinggroep. ‘Eigenlijk zou de groep dat 

dan eigenlijk moeten voorschieten, dus stel u voor, met 15 gezinnen eigenlijk nog twee extra huizen 

betalen om te bouwen. Voor ons was dat eigenlijk onmogelijk. Dus de enige optie die gelukkig wel 

voorzien is, is om dat af te kopen’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer 

Cohousingplatform vzw). Afkopen kan inderdaad gebeuren door een compensatie voor de sociale last 

te betalen van 50.000€ per niet-gerealiseerde woning (Maes et al., 2011). Bovendien past het 

wachtlijstsysteem waarmee gewerkt wordt in de sociale huisvesting niet helemaal bij de vrijwillige 

keuze waarop cohousing is gebaseerd. Dit zorgt voor een extra barrière wanneer men wel aan de 
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sociale eisen van het Grond en Pandendecreet wil tegemoetkomen. ‘Eigenlijk willen wij dat wel (…) 

maar we kunnen dat wel niet financieren, wij hebben daar het geld niet voor. (…) Financieel is het een 

probleem, plus, je weet dat natuurlijk niet met honderd procent zekerheid he, wie ja gaat zeggen en 

wie nee gaat zeggen’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). 

Doordat in Vlaanderen alles nog heel sterk in functie staat van de traditionele woning in een klassieke 

verkaveling doet zich bovendien een barrière voor in verband met nutsvoorzieningen. In sommige 

woonzones is men bijvoorbeeld verplicht om individueel aan te sluiten op het rioleringsnet  

(Jonckheere et al., 2010). Hiermee lijkt een cohousingproject in Gent te maken te krijgen nu ze haar 

installatie van zonnepanelen wil uitbreiden. Deze werd door Eandis afgekeurd omwille van het feit dat 

de elektriciteitsaansluiting niet voldoet aan de huidige normen. Bij de opstart van het project slaagde 

men er namelijk wel in om slechts één elektriciteitsaansluiting te nemen, samen de leverancier te 

bepalen en de kosten te verdelen. ‘We hebben één aansluiting, maar volgens de wet is dat blijkbaar 

niet ok. Door de wet op de antimonopoliebeding moet elke woning individueel een leverancier kiezen, 

dat kunnen wij niet’ (bewoner Woongroep Meerhem).  

Ook lokale regelgeving kan een cohousingproject beperken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bepaalde 

voorschriften afzonderlijke garages en wegenissen tot voor elke deur verplichten. Aangezien 

initiatiefnemers vaak ecologisch zijn ingesteldheid en financieel niet altijd even sterk staan wordt deze 

regelgeving ervaren als problematisch. ‘In het Gentse is de keuze die de groep in Gent maakt… (…) 

was er een sterke keuze om inderdaad te proberen autovrij te leven, of een eigen cambio te hebben. Of 

een intern cambio-systeem te hebben en daarnaast beroep te doen op de externe cambio. Maar de stad 

Gent, terecht, zegt, iedereen die een nieuwe woning bouwt moet ook een eigen garage hebben. Waar 

natuurlijk een cohousinggroep die het dan heeft over 20 gezinnen, die heel bewust kiest van eigenlijk 

wil ik dat niet, verplicht wordt om dure parkeerplaatsen te kopen’ (lid initiatiefgroep Gent en militant 

Samenhuizen vzw). 

Naast de regelgeving die zorgt voor barrières, is een belangrijke barrière echter ook het ontbreken van 

regelgeving en een wetgevend kader voor cohousing. Zo leggen initiatiefgroepen vaak een lange 

moeizame weg af doorheen de administratieve verplichtingen aangezien de diverse diensten en 

instanties onbekend zijn met gemeenschappelijk wonen (Jonckheere et al., 2010). Bovendien hangt het 

slagen van een project daardoor vaak af van de dienst of verantwoordelijke waarbij men terecht komt. 

‘Als je iemand hebt die niet mee denkt en gewoon zegt ‘dat is de wet en dat is de toepassing, zo passen 

we dat toe’… Maar een ambtenaar kan ook altijd gaan meedenken en er een creatieve invulling aan 

geven. En dat is dan heel erg afhankelijk van wie dat je voor u hebt, of je chance of pech hebt’ 

(bewoner Woongroep Meerhem). Er is dus nood aan een regelgevend kader rond cohousing dat de 

afhankelijkeid van de verantwoordelijke dienst of ambtenaar kan verminderen. 
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TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 4: 

Uit dit overzicht van de belangrijkste barrières waarmee initiatiefnemers van cohousingprojecten 

worden geconfronteerd zijn een aantal belangrijke conclusies te trekken. Ten eerste werd aangetoond 

hoe het grote aantal barrières zorgt voor een heel hoge instapdrempel voor initiatiefnemers en 

bewoners. Cohousing gaat namelijk gepaard met een weloverwogen keuze en een grote inzet, 

motivatie en betrokkenheid.  

Een tweede vaststelling is dat bovendien heel wat regelgeving cohousing bemoeilijkt. Daaruit kan de 

conclusie worden getrokken dat de niche cohousing zich nog in een beginfase bevindt en in volle 

ontwikkeling is. 

De afhankelijkheid van andere spelers is een derde tussenconclusie die kan worden getrokken. Zo 

moet men in concurrentie gaan met machtige, goed georganiseerde projectontwikkelaars waartegen 

men vaak de strijd verliest. Ook de afhankelijkheid van bankiers kan voor moeilijkheden zorgen. 

Bovendien is men door het ontbreken van een wetgevend kader en bekendheid van het concept vaak 

afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van administratieve diensten. Geluk of pech bepalen in 

dat geval de mate van de hindernissen. 

Een vierde en laatste tussenconclusie is dat de grootte van een aantal barrières afhangt van de 

radicaliteit van de niche. Hoe verder men wil gaan in het bereiken van doelstellingen op het vlak van 

rechtvaardigheid en ecologie, hoe moeilijker het verwezenlijken van een cohousingproject wordt. Zo 

vraagt het opnemen van bescheiden inkomenscategorieën een extra financiële inspanning en misschien 

wel grotere financiële risico’s en zorgt de keuze om in de stad te blijven voor extra moeilijkheden bij 

het vinden van een site. 
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DEEL IV. DE INTERACTIES TUSSEN DE NICHE COHOUSING EN HET 

REGIME WONEN EN BOUWEN IN VLAANDEREN 

In de voorgaande delen werd het regime wonen en bouwen behandeld (Deel II), en de niche cohousing 

(Deel III). Dit deel gaat in op de interactie tussen beiden. In Deel II en III werden af en toe reeds 

impliciet linken gelegd naar het regime. Zo werd aangehaald dat de vzw Samenhuizen adviescheques 

zal lanceren om het netwerk van experten uit te breiden en een infobrochure verspreidde naar de lokale 

besturen in Vlaanderen. Ook de vzw Cohousingplatform zoekt naar contacten met het regime om een 

zelfbedruipende coöperatieve vennootschap te kunnen oprichten. Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze 

interacties tussen niche en regime. In eerste instantie worden de architecten besproken (paragraaf 1). 

Daarna komen de woningaanbieders aan bod (paragraaf 2) met extra aandacht voor het proefproject 

van het AG SOB in samenwerking met Samenhuizen vzw omdat het een interessante case is. Tot slot 

wordt ingegaan op de ondersteuning die de overheid op dit moment biedt aan cohousing. Dit overzicht 

werd hoofdzakelijk gebaseerd op de resultaten van de diepte-interviews. 

1. Architecten 

Belangrijke spelers binnen het regime wonen en bouwen waarmee de niche cohousing rechtstreeks te 

maken krijgt zijn architecten. Zoals reeds aan bod kwam zijn er tot op vandaag slechts enkele 

architecten in Vlaanderen met ervaring rond cohousing. Dat komt uiteraard door de beperkte 

verspreiding van cohousing, maar cohousing vraagt ook een aantal extra inspanningen van een 

architect. Zo moet een architect ermee rekening houden dat hij één project voor verschillende gezinnen 

ontwerpt. ‘Het is een beetje een combinatie he. Je zit met een groot project, maar je zit tegelijkertijd 

met 20 verschillende bouwheren. (…) Dus in die zin vind ik het wel heel belangrijk dat een 

architectenbureau cohousing kent of dat wil leren kennen en echt in die visie mee stapt’ (bewoner 

Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). Bovendien ontwerp je als 

architect voor een groep, wat bijzondere gevolgen heeft. ‘Dat is zeker niet evident. En dat merk je ook 

in de besluitvormingsprocessen in die grote groepen, dat dat ook geen lachertje is. (…) Ik denk dat er 

iets meer oog nodig is, of aanvoelen voor zo een groepsdynamiek en dat soort processen.’ (bewoner en 

architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing Vinderhoute). 

Dat een cohousingproject voor een architect ‘anders’ is dan andere projecten moet echter worden 

genuanceerd. De specificiteit van een cohousingproject vraagt van een architect om open te staan voor 

cohousing en er in mee te denken, maar veel meer dan dat eigenlijk niet. ’En voor de rest denk ik dat 
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elke architect dat eigenlijk wel kan’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer 

Cohousingplatform vzw). Al bij al blijkt de werkwijze voor cohousingprojecten dus nauw aan te 

sluiten bij de ‘normale’ praktijken. ‘Of dat nu zo verschillend is. Je kijkt naar de opgave, naar de 

vraag, naar de mensen, naar de plek, naar de context, naar budget, naar… en je probeert die samen 

bijeen te brengen tot een goed ontwerp. (…) Iedereen kan er morgen aan beginnen he. Uiteindelijk 

gaat het over woningen en over gemeenschappelijke ruimtes en over de organisatie van zo’n gebouw 

en waar kom je binnen en waar zet je de fietsen en waar ga je het aanrecht zetten en hoe ga je van het 

een naar het ander en waar hoort de lift… Dus dat zijn dingen die toch vergelijkbaar zijn met een 

ander soort woningen’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing 

Vinderhoute). 

Samen met de stijgende interesse voor cohousing bij de bevolking, politici en de media lijkt dan ook 

de interesse van architecten voor cohousing toe te nemen, alhoewel nog steeds beperkt is tot een kleine 

groep. ‘Er wordt in elk geval de laatste tijd veel meer over gesproken. De bouwmeester spreekt erover, 

dat is allemaal prima. Dus je voelt wel dat daar iets meer besef is dat het een evolutie is waar we 

naartoe moeten. Maar er is ontzettend weinig ervaring. Er zijn ook weinig mensen die er mee bezig 

zijn of van wakker liggen’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing 

Vinderhoute).  

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 1: 

Uit deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat cohousing voor architecten geen radicaal 

verschillende werkwijze vraagt en dat er gemakkelijk aansluiting te vinden is bij het regime op dit 

vlak. Toch heeft op dit moment nog slechts een beperkt aantal architecten ervaring met het onderwerp. 

2. Woningaanbieders 

Wanneer gesproken wordt over ‘woningaanbieders’ die een rol zouden kunnen spelen voor cohousing 

stuiten we op een interessant punt. Op dit moment bestaat er namelijk geen aanbod. ‘Er zijn geen 

projecten op de markt, je moet ze dus echt zelf uitvinden’ (bewoner en architect Haringrokerij; 

architectenbureau Cohousing Vinderhoute). Tot op vandaag werden de woongemeenschappen in 

Vlaanderen dan ook gecreëerd vanuit een initiatiefgroep die haar eigen project vormgaf. Zoals reeds 

aan bod kwam is een cohousingproject bovendien per definitie een participatief proces waarbij de 

toekomstige bewoners het project samen realiseren. Dit zorgt ervoor dat het ‘aanbieden’ van 

cohousingwoningen niet vanzelfsprekend is.  

Op basis van de barrières die startende initiatiefgroepen ervaren is echter duidelijk geworden dat het 

zelf realiseren van een cohousingproject op dit moment bijzonder veel inspanningen en inzet vraagt. 
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‘Te weinig mensen die het graag zouden willen zijn er tot nog toe toe gekomen’ (bewoner en architect 

Haringrokerij; architectenbureau Cohousing Vinderhoute). Het lijkt dan ook zinvol om de instap voor 

bewoners gemakkelijker te maken en een aanbod te creëren. In deze paragraaf worden drie
9
 sporen 

verkend in deze richting. 

2.1. Projectontwikkelaars 

Een mogelijk spoor om de instap voor toekomstige bewoners van cohousingprojecten gemakkelijker te 

maken en in zekere zin te werken aan een aanbod, is het zoeken naar samenwerking met 

projectontwikkelaars. Een cohousingproject kan dan een stuk worden van een grotere ontwikkeling 

waarbij een aantal woningen wordt ingevuld vanuit een groep. Dit spoor wordt momenteel bewandeld 

door Cohousingplatform vzw, met succes, zo blijkt uit een project in het Waasland dat momenteel 

wordt opgezet (Cohousingplatform vzw, 2012, 10 mei). Ook projectontwikkelaars lijken hier 

mogelijkheden in te zien. ‘Met alle projectontwikkelaars waar ik tot nu toe mee contact gehad heb, 

(…) die zijn allemaal enorm positief over dat idee. (…) Zeker projectontwikkelaars die staan daar 

eigenlijk enorm voor open’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer Cohousingplatform 

vzw). Hierbij is het wel belangrijk om goede afspraken te maken en voldoende autonomie te eisen.  

Er moet echter worden vermeld dat niet alle initiatiefnemers even bereid zijn om met 

projectontwikkelaars samen te werken. ‘Er is volgens mij met elke projectontwikkelaar een goede 

relatie uit te bouwen als je het kunt betalen. (…) Maar in principe liever niet, want 

projectontwikkelaars zijn niet de beste spelers op onze woningbouw. (…) Een projectontwikkelaar 

heeft maar één doel, dat is natuurlijk financieel. Het principe is liever niet, maar als je niet anders 

kan, dan wel’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw).  

2.2. “Cohousingontwikkelaars” 

Het is echter geen goed idee om als projectontwikkelaar een cohousingproject te ontwerpen en 

bouwen en nadien de bewoners te zoeken. Het verzoenen van het participatieve karakter van 

cohousing met de commerciële aanpak van projectontwikkelaars ligt immers moeilijk. ‘Ik geloof niet 

in cohousingontwikkeling van bovenaf. (…) Ik geloof er heel sterk in dat elk cohousinginitiatief 

eigenlijk op z’n minst vanuit een kerngroep moet komen’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en 

initiatiefnemer Cohousingplatform vzw). Ook in de studie van Samenhuizen vzw wordt er op gewezen 

                                                      

9
 Een vierde interessante piste is samenwerking tussen nichespelers en OCMW’s. Deze werd echter omwille van 

tijdsgebrek niet verder uitgewerkt. Wel kan worden vermeld dat contacten bestaan tussen Samenhuizen vzw en 

enkele OCMW’s, maar tot op vandaag wordt geen concreet pilootproject opgestart. 
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dat in het buitenland veel gevallen bekend zijn waarbij gemeenschappelijk wonen werd ontwikkeld 

door privéfirma’s, maar waarbij dit voor de grote meerderheid een mislukking was op vlak van sociale 

cohesie en dynamiek van het samenwonen (Jonckheere et al., 2010). Toch zijn er ook voorbeelden van 

commerciële bedrijven die de essentie van gemeenschappelijk wonen goed kennen en verwerken in 

hun projecten. Het zijn projectontwikkelaars, soms gegroeid vanuit burgerinitiatief, die het ‘algemeen’ 

belang voor ogen houden. Het is uit deze voorbeelden uit voornamelijk de Verenigde Staten dat  

Cohousingplatform vzw de inspiratie haalt om de coöperatieve vennootschap Cohousing Projects (zie 

boven) op te zetten. ‘Uiteindelijk is het dan een extern bedrijfje die dat mee gaat trekken. Die de groep 

mee duwt in de juiste richting. (…) Het idee komt eigenlijk voor een groot stuk uit Amerika waar ze de 

laatste 15 jaar eigenlijk precies op die manier cohousingprojecten ontwikkelden’ (bewoner Cohousing 

Vinderhoute en initiatiefnemer Cohousingplatform vzw) Dit is een nieuw beroep in Vlaanderen, zou je 

kunnen zeggen. ‘Het is echt nieuw. (…) Op het eerste zicht staat het dicht bij klassieke 

vastgoedontwikkeling. Je zou kunnen zeggen je wordt een ontwikkelaar. Maar eigenlijk is dat niet 

helemaal waar. Want ok, het heeft een stuk met de stenen en de grond te maken, maar het heeft voor 

een groot stuk te maken met de groep ook’ (bewoner Cohousing Vinderhoute en initiatiefnemer 

Cohousingplatform vzw). Het evenwicht vinden tussen de groep en de zakelijke beslissingen die 

moeten worden genomen, want zo’n coöperatieve blijft onderhevig aan de wetmatigheden van de 

markt, zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Deze aanpak is duidelijk anders dan wanneer een 

initiatiefgroep zelf alle touwtjes in handen houd. ‘Ik vind het wel boeiend om te zien. (…) Bij ons is het 

toch nog een soort van mond-aan-mond reclame geweest en niet eender wie die zegt ik ben 

geïnteresseerd, ik stap daar binnen’ (bewoner en architect Haringrokerij; architectenbureau Cohousing 

Vinderhoute). Maar naast het groepsgebeuren dat verandert wanneer cohousing meer en meer wordt 

‘gestandaardiseerd’ door coaching op een commerciële basis, vrezen een aantal respondenten er echter 

voor dat cohousing op die manier duur zal worden en zal weggelegd zijn voor de ‘happy few’. ‘Da’s 

misschien ook leuk he, (…) maar dan blijf je natuurlijk wel altijd in hetzelfde 

onrechtvaardigheidsconcept zitten. (…) En da’s een keuze. Het blijft nog altijd goed dat dit soort 

dingen gebeuren, maar je verandert fundamenteel niets aan het concept van denken over wonen in een 

samenleving’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw). Als het resultaat van het op de 

markt brengen van cohousing is dat enkel welgestelde burgers zich dit kunnen permitteren bestaat er 

een kans dat cohousing minder voldoet aan de idealen waar sommige initiatiefnemers naar streven. 

‘Wat er verloren gaat is dat er niets verandert aan je ongelijkheid in de samenleving. In tegendeel, het 

bevestigt ze misschien want ook daar zijn dan een heel pak mensen van afgesloten’ (lid initiatiefgroep 

Gent en militant Samenhuizen vzw). Hier doet zich een dubbele situatie voor. Enerzijds is het 

vergroten van het aanbod op zichzelf een verbetering. Mensen beginnen na te denken over wonen op 

die manier, en ook ecologisch is het interessant. Anderzijds mag dit er niet toe leiden dat cohousing 

enkel mogelijk is voor een beperkt aantal mensen. ‘Als je vraagt wat er nodig is, dat is dat er bij 

mensen een soort van realiteitsbesef kan verspreid worden van ‘cohousing kan je doen op elk niveau 
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met elk budget dat je wil’. (…) Iedereen kan zijn eigen haalbaarheid definiëren en een project van 

daaruit vormgeven’ (voormalig lid initiatiefgroep en voorzitter Groen!, Leuven). 

2.3. De sector van de sociale huisvesting 

Een derde piste die interessant zou kunnen zijn om het aanbod van cohousingprojecten te vergroten is 

de sector van de sociale huisvesting. Er zou bijvoorbeeld samenwerking kunnen ontstaan tussen 

cohousinginitiatieven en de sociale woningbouw. ‘We zijn daar nog niet ver genoeg in gevorderd 

maar da’s een zeer belangrijke speler’ (lid initiatiefgroep Gent en militant Samenhuizen vzw) Sociale 

huisvestingsmaatschappijen zijn namelijk zeer uitgerust om, in samenwerking met groepen van 

toekomstige bewoners, een waardevol project op te zetten, aldus Samenhuizen vzw (Jonckheere et al., 

2010). In Nederland, waar samenwerkingsverbanden werden opgezet tussen een initiatiefgroep, een 

gemeente en een woningcorporatie, werd op die manier een grote golf van gemeenschappelijk wonen 

mogelijk. In Vlaanderen bestaat deze samenwerking echter nog helemaal niet. De Vlaamse 

huisvestingsmaatschappijen zijn nog verre van vertrouwd met het concept van gemeenschappelijk 

wonen (Jonckheere et al., 2010). Woongemeenschappen en de sociale woningbouw moeten elkaar nog 

leren kennen. Vanuit de sociale woningbouw is er dan ook nog geen interesse en ziet men zichzelf niet 

echt een voortrekkersrol spelen. Bovendien is de sociale woningbouw gebonden aan inkomens, wordt 

er gewerkt met chronologische toewijzing, moeten de woningen voldoen aan technische normen en 

wordt geen rekening gehouden met de financiering van gemeenschappelijke ruimtes, aldus de 

vereniging Abbeyfield (Abbeyfield aangehaald in Jonckheere et al., 2010). Deze situatie bemoeilijkt 

de samenwerking tussen cohousingprojecten en de sector van de sociale woningbouw. Maar 

Samenhuizen vzw ziet toch mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld contacten tussen Samenhuizen vzw 

en De Ark, een sociale huisvestingsmaatschappij in Turnhout. ‘Dus daar zijn wel potenties om een 

proefproject op te starten’ (medewerker Samenhuizen vzw). 

2.4. Het proefproject van het AG SOB als leerrijke case 

Een vierde groep spelers die kan bijdragen aan het creëren van een aanbod van cohousing zijn de 

autonome gemeentebedrijven die in verschillende steden in Vlaanderen actief zijn. In Gent is het AG 

SOB de uitvoerder van het stedelijk beleid inzake projectontwikkeling en patrimoniumbeheer. Het AG 

SOB werkt momenteel samen met Samenhuizen vzw aan een proefproject rond cohousing. Dit is een 

interessante case waaruit veel te leren valt over de opname van de niche door het regime, we staan er 

dus uitgebreid bij stil. 

Zowel bij de Stad Gent als bij het AG SOB kwamen reeds verschillende initiatiefgroepen langs die op 

zoek waren naar een geschikte locatie voor cohousing in de stad. Dit deed het AG SOB besluiten om 

cohousing een duwtje in de rug te geven met een proefproject.  ‘Omdat er in Gent precies wel een 
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voedingsbodem voor is. Voldoende gezinnen zijn geïnteresseerd om onder die vorm samen te wonen 

en we hebben het dan eigenlijk wel aangewezen gevonden om daar ook zelf een bijdrage aan te 

leveren door een proefproject te voorzien’ (Directeur Projecten AG SOB). Een aantal kenmerken van 

cohousing passen dan ook binnen de visie van het AG SOB. Zo draagt cohousing bij tot de cohesie in 

de stad, wordt ruimte gedeeld en bespaard en kan het financieel interessant zijn. Bovendien wil het AG 

SOB met dit soort project gezinnen met kinderen in de stad houden. 

Om dit project mogelijk te maken werd aan Samenhuizen vzw gevraagd om het proces mee te 

begeleiden. ‘Wij kunnen van onze kant wel het technische luik dekken, maar we hebben eigenlijk ook 

een procesbegeleider nodig die die groep kan begeleiden naar het bouwproject toe. Het is de 

bedoeling dat Samenhuizen dat opneemt’ (Directeur Projecten AG SOB). Bovendien is het voor het 

AG SOB gemakkelijker om met een organisatie samen te werken dan met een groep bewoners (wat in 

het verleden reeds werd geprobeerd maar voorlopig niet slaagde omwille van problemen met de 

ontsluiting van de site). ‘Dat is inderdaad gemakkelijker omdat het natuurlijk een groep is die meer 

vanuit haar vzw-werking advies verleent. Ik bedoel, ze zullen niet zelf de bewoners zijn, dus we kunnen 

veel meer kijken naar het proces ‘an zich’ dan naar wat het eindresultaat zal zijn’ (Directeur Projecten 

AG SOB). De samenwerking tussen Samenhuizen vzw en het AG SOB is nog pril maar verloopt goed, 

zo laten beide partijen verstaan. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat er reeds een link bestond 

tussen het AG SOB en Samenhuizen vzw die mogelijks een invloed had op de samenwerking. ‘Ik heb 

zelf nog voor het stadsontwikkelingsbedrijf gewerkt, dus dat is wel een heel specifieke situatie. Maar 

met iemand anders zou het misschien ook wel even vlot gegaan zijn. Alleen is het wel handig om 

elkaar een beetje te kennen’ (medewerker Samenhuizen vzw). 

Inhoudelijk zit het proefproject zo in elkaar dat 5 aanpalende, verkrotte panden die momenteel in 

handen zijn van het AG SOB aan een vastgelegde prijs zullen worden verkocht aan een groep van 4 tot 

6 gezinnen. Deze gezinnen zullen deze panden slopen en er een gemeenschappelijk bouw- en 

woonproject realiseren dat voldoet aan een aantal voorwaarden. ‘Om te garanderen dat het effectief 

cohousing wordt, moeten zij ook aan een aantal randvoorwaarden voldoen. (…) Dus bijvoorbeeld de 

tuin moet gedeeld zijn, er moet minstens één interne ruimte gedeeld zijn…’ (Directeur Projecten AG 

SOB). Om de site toe te wijzen op een objectieve manier zal worden gewerkt met een oproep. Na de 

bekendmaking van het project begin mei 2012 zullen twee infomomenten worden georganiseerd en de 

maanden daarna volgen groepssessies die worden begeleid door Samenhuizen vzw. Het is de 

bedoeling dat mensen die nog niet tot een groep behoren elkaar kunnen vinden en een groep kunnen 

vormen. In augustus kunnen de groepen dan een dossier indienen. Hieruit zal ‘de meest interessante 

groep’ worden gekozen. Om te komen tot de meest interessante groep zullen het AG SOB, 

Samenhuizen vzw en een extern jurylid samen punten geven. Een eerste deel wordt een puntentelling 

conform het kavelproject (zie onder) van het AG SOB. ‘Vooral gezinnen met kinderen zullen daar 

zwaar doorwegen, maar het hoeven niet allemaal gezinnen met kinderen zijn’ (Directeur Projecten AG 
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SOB). Een tweede helft van de punten gaat naar de visie van de groep. ‘Dus wat is voor hen cohousing 

(…), hoe gaan zij de cohousing op die plek vormgeven. (…) Wat is hun ambitinieveau, daarop zullen 

we ook rangschikken’ (Directeur Projecten AG SOB). Nadat de groep werd gekozen zal de groep 

samen de aankoop doen, de ontwerper aanstellen, de aanbestedingen doen, kortom, het hele 

bouwproject realiseren om het vervolgens te bewonen. Daarbij is het de bedoeling dat deze stappen 

vlot en binnen een bepaalde termijn verlopen. ‘Dus zij worden werkelijk op een tijdstraject gezet door 

ons he. Die realistisch is he, daar is goed over nagedacht. Maar ze moeten wel het tijdstraject halen. 

Er is een mijlpalenplan’ (Directeur Projecten AG SOB). Wanneer dit niet vlot verloopt kan het AG 

SOB de site opnieuw claimen om weer opnieuw te beginnen met het zoeken van een bouw- en 

woongroep. Op die manier kan worden voorkomen dat de krotten er nog jaren lang zo blijven staan. 

‘Men wil werkelijk resultaat hebben. Voor ons is dat wel belangrijk, dat men landt’ (Directeur 

Projecten AG SOB). 

Het AG SOB werkte tot op vandaag, vóór de bekendmaking van het project, reeds ettelijke maanden 

aan de voorbereiding van het dossier. ‘De uitwerking van de methode, de begeleiding, is allemaal veel 

ingewikkelder dan een site gewoon op de markt brengen en ze verkopen gewoon aan de hoogst 

biedende he’ (Directeur Projecten AG SOB). Er wordt ook verwacht dat er nog verschillende 

hindernissen zullen opduiken die nu nog niet gekend zijn, zoals dat ook reeds gebeurde in de 

dossiervoorbereiding. Zo had het AG SOB aanvankelijk niet echt stilgestaan bij het feit dat de site aan 

de totale groep in één keer zou moeten worden overgedragen. ‘Wij hebben dan in overleg met de 

notaris gezien dat we eerst die vzw-vorm gaan moeten hebben vooraleer zij kunnen kopen van ons. 

Dat zij moeten kopen in onverdeeldheid ook. Dat brengt dus heel wat juridisch-technische 

complicaties met zich mee. Dat is zoiets waar we veel meer tijd in moeten hebben steken, in dat 

uitschrijven en uitwerken, dan dat we op voorhand gedacht hadden. Maar er zullen in het parcours 

nog heel wat zaken opduiken, daar ga ik wel vanuit’ (Directeur Projecten AG SOB). 

Het proefproject rond cohousing dat het AG SOB heeft opgezet vraagt momenteel dus veel extra 

energie en aandacht. Maar die investeringen gebeuren omdat dit niet wordt gezien als een eenmalig 

project. ‘Nu betalen we wat startkapitaal eraan bij wijze van spreken, in uren en studiekost, externe 

studiekost. Voor dat ene futiel project zou je kunnen zeggen voor vier gezinnen. Maar we doen dat als 

een soort van ja, investering voor de toekomst. Om de formule groter, grootser, elders aan te pakken 

binnen Gent’ (Directeur Projecten AG SOB). Bovendien deed het AG SOB al eerder soortgelijke 

experimenten. In 2008 werd bijvoorbeeld het ‘kavelproject’ opgestart waarbij het AG SOB met 

financiële steun van de Stad Gent gronden te koop stelt aan jonge gezinnen met een gemiddeld 

inkomen om er rijwoningen op te bouwen. Ook dit project startte als een experiment dat gaandeweg 

werd bijgesteld op problemen en fouten die opdoken en loopt ondertussen zeer goed. Bovendien is het 

proefproject rond cohousing sterk gebaseerd op het kavelproject. ‘Eigenlijjk is dit voor ons een 

project, qua methodologie, het kavelproject maar extra large’ (Directeur Projecten AG SOB). De 



58 

nieuwe werkwijze die wordt uitgeprobeerd met de woon- en bouwgroep sluit dus nauw aan bij een 

vertrouwde werkwijze, ze kwam er bij wijze van spreke letterlijk uit voort. ‘Omdat we vaststelden dat 

bij seriële bouw, het is te zeggen, meerdere individuele huizen op sites van ons, dat in bepaalde 

gevallen, niet overal, zeker niet overal, maar in bepaalde gevallen automatisch daar samenwerking 

ontstaan was tussen bepaalde gezinnen. (…) En dat is voor ons ook een indicatie van ja, men is daar 

wel klaar voor om dat te doen’ (Directeur Projecten AG SOB). Bovendien is er in Gent de politieke 

wil voor dit soort projecten. ‘Er is gewoon de ruimte voor, en ook de politieke wil. Da’s ook wel een 

belangrijk punt. Ik bedoel, wij zijn er ontvankelijk voor op niveau van de uitvoering, maar er moet ook 

wel een politiek draagvlak voor zijn he, en dat is er in Gent’ (Directeur Projecten AG SOB). Daarnaast 

zorgden inspirerende voorbeelden uit het buitenland ervoor dat het AG SOB werkelijk ging 

experimenteren met gemeenschappelijke bouwprojecten. ‘Ik heb ook voorbeelden ervan gezien in 

Duitsland, de zogenaamde baugruppe, en dat heeft me ook wel over de streep getrokken om het te 

doen’ (Directeur Projecten AG SOB). 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 2: 

Net zoals het geval was bij de bespreking van de architecten, kan hier worden opgemerkt dat 

verbindingen tussen niche en regime geen onoverkomelijke zaak zijn. De werkwijze om cohousing te 

realiseren lijkt voor hen vergelijkbaar met de ‘normale’ manier van werken. Het AG SOB investeert 

zelfs bewust in deze alternatieve vorm van wonen. Dat betekent dat ook regimespelers voordelen zien 

in cohousing. Bovendien blijkt uit de manier waarop het proefproject werd opgezet dat bepaalde 

regimespelers (in dit geval een semi-publieke actor) cohousing op een juiste manier kunnen vertalen 

en begrijpen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat cohousing een niche is die in staat is om 

aansluiting te vinden bij het regime. 

Ondanks het feit dat de niche relatief gemakkelijk aansluiting kan vinden bij het regime, is het aantal 

interacties tussen niche en regime echter nog zeer beperkt. Er worden slechts enkele voorzichtige 

aanzetten gegeven. Bovendien zijn deze ontwikkelingen zo recent dat hieruit nog geen concrete 

cohousingprojecten zijn voortgekomen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat, alhoewel de niche zich 

op een punt bevindt waarop doorbraken kunnen worden verwacht, de verspreiding tot op vandaag nog 

niet daadwerkelijk begonnen is. 

Een derde vaststelling is dat ook hier een verschil in visies opduikt. Verschillende elementen maken de 

vertaling van de niche naar het regime immers toch niet zo evident als uit de eerste conclusie zou 

blijken. Een essentieel onderdeel van cohousing is bijvoorbeeld dat het een participatief proces is. Dit 

maakt van het standaardiseren van cohousing geen evidente zaak. Bovendien kan samenwerking met 

projectontwikkelaars die enkel commercieel zijn ingesteld ertoe leiden dat cohousing duur wordt, te 

duur voor lage en gemiddelde inkomens. Ook het op de markt brengen van cohousing zou dit in de 
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hand kunnen werken. Cohousing voor ‘de happy few’ voldoet niet meer aan het 

rechtvaardigheidsconcept dat er voor sommigen aan verbonden is. Hier lijkt de ‘vertalingsparadox’ 

van Smith zich voor te doen en kan de vergelijking worden gemaakt met het voorbeeld dat eerder aan 

bod kwam over de biologische landbouw. De verspreiding van niches gebeurt immers beter wanneer 

niches meer compatibel zijn met mainstreampraktijken, maar dit ondermijnt de mate waarin ze 

radicaal innovatief kunnen zijn. Op die manier wordt dan ook het vooruitzicht op een radicale 

transformatie van de niche verzwakt. Sommige nichespelers maken zich dan ook zorgen over de 

radicaliteit waarmee cohousing wordt ingevuld door sommige regimespelers. 

3. Ondersteuning voor cohousing vanuit de overheid 

Naast interacties met architecten en woningaanbieders is ook de steun die vanuit verschillende 

overheden komt belangrijk om te bespreken als het gaat over de relatie tussen niche en regime. De 

overheid heeft op verschillende niveaus bevoegdheden die de ontwikkeling en het functioneren van 

een woongemeenschap kunnen mogelijk maken of beperken (Jonckheere et al., 2010). Deze liggen 

hoofdzakelijk op het niveau van de gewesten en gemeentes. We gaan hier in op de bestaande 

interacties tussen de niche en de overheid. 

Wat wetgeving betreft werd reeds vermeld dat er tot op vandaag rond cohousing als specifieke vorm 

van gemeenschappelijk wonen geen wetgeving bestaat in Vlaanderen. Door het Vlaams Parlement 

werd enkel een voorstel tot resolutie goedgekeurd (Dua et al., 2009b). De enige vorm van 

gemeenschappelijk wonen die vandaag echt juridisch wordt erkend is ‘kangoeroe-wonen’ of 

‘zorgwonen’. Hierbij wordt een ondergeschikte wooneenheid binnen een bestaande woning gecreëerd 

waarin maximaal twee oudere of zorgbehoevende personen kunnen worden gehuisvest (Vlaamse 

overheid, 2012, 1 mei). Het wettelijk kader voor zorgwonen werd gecreëerd met de wijziging van het 

decreet voor ruimtelijke ordening in 2009 (Jonckheere et al., 2010). Zo’n wettelijk kader en juridische 

erkenning zou ook voor cohousing interessant kunnen zijn. Het zou er bijvoorbeeld voor kunnen 

zorgen dat er een grotere bekendheid bestaat rond cohousing waardoor initiatiefgroepen minder 

afhankelijk zijn van de bereidheid van anderen om mee te denken en het zou uitzonderingen op  

andere regels kunnen mogelijk maken. Toch moet dit voorzichtig en op een juiste manier gebeuren. 

‘Ja, het is natuurlijk heel moeilijk he. Moet je alles vastleggen in juridisch concepten? Ik ben daar ook 

een beetje bang voor. (…) Een groot kader, en onderhandel in dat kader, dus dat wel. (…) Maar 

volgens mij moet het daarbij blijven, je moet dat niet te strikt gaan afbakenen’ (lid initiatiefgroep Gent 

en militant Samenhuizen vzw). Het is dus belangrijk dat een wetgevend kader veel mogelijkheden en 

verscheidenheid openlaat waarbinnen nog veel kan gebeuren. Een te strikte afbakening zou er 

namelijk voor kunnen zorgen dat voorwaarden worden opgelegd die de creativiteit en mogelijkheden 

beperken.  
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In Brussel werd alvast een stap in wetgevende richting gezet. Op 27 januari 2012 werd namelijk de 

resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te ondersteunen en te labeliseren 

aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2012b). 

Hierin wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gevraagd om onder andere een label te 

ontwikkelen voor cohousing en om de notie cohousing op te nemen in de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening. Hieraan zou het Vlaams Parlement een voorbeeld kunnen nemen, de 

eerste stappen daartoe zijn immers al gezet. In het Vlaams Parlement werd namelijk op 30 april 2009 

reeds een voorstel van resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing te stimuleren en 

te ondersteunen goedgekeurd (Dua, et al., 2009b).  

Op beleidsvlak valt op dat Groen! een belangrijke rol speelt. Voor de resolutie die werd goedgekeurd 

in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement speelde Brussels parlementslid Elke Van den Brandt een 

belangrijke rol en in 2009 was Vera Dua mede-indiener van het voorstel tot resolutie dat werd 

goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Groen! ijvert er dus al enige tijd voor om alternatieve 

woonvormen te ondersteunen. Ook voor de lokale verkiezingen van 2012 staat cohousing expliciet 

vermeld in het programma van Groen!. Het concept werd opgenomen in het nationale basisprogramma 

waarop lokale afdelingen hun lokale tekst kunnen baseren. In Leuven wordt bijvoorbeeld door Groen! 

Leuven veel aandacht besteed aan de idee van cohousing, het wordt zelfs dubbel vermeld in de huis-

aan-huis krant van voorjaar 2012. ‘Een andere visie op wonen is één van onze topprioriteiten voor de 

verkiezingen nu. (…) Samenhuizen is een schakel in het geheel van het verhaal.’ (voormalig lid 

initiatiefgroep en voorzitter Groen!, Leuven). Ook hier kunnen persoonlijke contacten een rol hebben 

gespeeld. Zo was de voorzitter van Groen! Leuven vroeger betrokken in een initiatiefgroep voor 

cohousing en staat een van de medewerkers van Samenhuizen vzw op de lijst van Groen! Leuven voor 

de lokale verkiezingen. 

Het ontbreken van wetgeving betekent echter niet dat geen enkele inspanning gebeurt vanuit de 

Vlaamse overheid om cohousing te ondersteunen. Zo wordt cohousing vermeld in de beleidsnota 

wonen 2009-2014 van Vlaams minister van wonen Freya Van den Bossche (Van den Bossche, 2009). 

Bovendien stimuleerde de Vlaamse overheid cohousing reeds financieel via de subsidies die 

Samenhuizen vzw en Cohousingplatform vzw binnen konden halen. Door deze subsidies werden deze 

twee organisaties zeker versterkt. Dit leidde dan ook tot een aantal beloftevolle initiatieven die de 

relatie tussen niche en regime kunnen versterken, zoals reeds aan bod kwam. 

In dit overzicht van manieren waarop overheden cohousing ondersteunen moet bovendien worden 

gewezen op de ‘Beurs collectieve vastgoedaankopen’ die de Stad Brussel, meer specifiek de 

Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek, enkele keren organiseerde, voor het eerst in 1997 

(Jonckheere et al., 2010). De idee hiervoor kwam uit Duitsland waar men met de Baugruppe en 

Baugemeinshaft in verschillende steden reeds ervaring heeft. De stad Brussel spoorde verlaten 
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gebouwen op die vervolgens gezamenlijk konden worden aangekocht door een groep en konden 

worden verbouwd tot woonruimte. Op die manier werden veel gebouwen gered van verval en 

geherwaardeerd en kwamen jonge mensen en gezinnen terug naar de stad. Bovendien leidde de 

collectieve verkoop tot het opleven van nieuwe woonvormen, zoals gemeenschappelijk wonen. Het 

project Coté Kanal in Brussel is een voorbeeld van een project ‘centraal wonen’ dat op deze manier 

ontstond. 

TUSSENCONCLUSIE PARAGRAAF 3: 

Uit de bovenstaande paragraaf kan worden afgeleid dat de steun die cohousing ontvangt vanuit de 

overheid tot op vandaag zeer beperkt is. Daarnaast bleek, uit deze en bovenstaande paragrafen, dat 

persoonlijke relaties en contacten belangrijk zijn bij het uitbouwen van de niche en de verspreiding 

ervan in het regime. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de niche cohousing in Vlaanderen weinig 

institutionele inbedding kent en daarom nog zeer afhankelijk is van de nichespelers. 
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BESLUIT 

In deze masterproef werd op zoek gegaan naar duurzaamheid aan de hand van de transitietheorie. 

Deze geeft namelijk inzicht in het verloop van diepgaande veranderingen in de samenleving en hoe die 

kunnen worden gestuurd. Meer specifiek werd vanuit Strategisch Nichemanagement (SNM), één van 

de strategieën die voortkwam uit de transitietheorie, de niche cohousing binnen het regime wonen en 

bouwen in Vlaanderen onderzocht. Door stil te staan bij achtereenvolgens het regime, de niche en de 

interacties tussen beiden, werd gepoogd om inzicht te krijgen in de visies, sociale netwerken en 

leerprocessen van de niche enerzijds, en de vertalingsprocessen die plaatsvinden tussen niche en 

regime anderzijds. In dit eindbesluit worden deze inzichten gekoppeld aan de theorie om vervolgens 

een antwoord te kunnen geven op de drie centrale onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen worden 

hier voor alle duidelijkheid nog eens neergeschreven: 

1. Beïnvloedt de niche cohousing het regime wonen en bouwen? Zoja, hoe? 

2. Welke barrières beperken de invloed van de niche en waarom? 

3. Wat zou de invloed van cohousing op het regime kunnen bevorderen? 

Terugkoppeling naar de theorie 

1. Interne nicheprocessen 

Zoals in Deel I aan bod kwam focuste de oorspronkelijke versie van SNM op de interne processen van 

niches om de omstandigheden te onderzoeken waarin ze succesvol groeien en ontwikkelen van een 

technologische niche naar een marktniche en uiteindelijk tot een regimeverschuiving. Daarin werden 

drie interne nicheprocessen onderscheiden die de verspreiding van niches naar het regime 

ondersteunen: ten eerste een duidelijke uitdrukking van de verwachtingen en visies, ten tweede de 

uitbouw van sociale netwerken en ten derde diepgaande leerprocessen. Deze drie elementen worden 

hier achtereenvolgens besproken met betrekking tot de niche cohousing in Vlaanderen. 

Wat betreft de duidelijke uitdrukking van verwachtingen en visies kunnen drie zaken worden 

opgemerkt. Een eerste belangrijke opmerking is dat de definitie van cohousing voor enige verwarring 

zorgt. Zo bestaat er consensus over bij de betrokkenen, dat cohousing een vrij strikt afgebakende vorm 

is van gemeenschappelijk wonen (men spreekt enkel van cohousing wanneer de gemeesnchappelijke 

voorzieningen van cohousing uitgebreid zijn en ze een groot aantal wooneenheden telt). Om de niche 

cohousing te doen ontwikkelen naar een marktniche is het gebruik van een strikte definitie inderdaad 

noodzakelijk. Deze definitie wordt echter niet gedeeld door het grote publiek (noch in de media, noch 
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in beleidsteksten), wellicht doordat ze weinig relevant is voor de Vlaamse context, waar zich, volgens 

deze definitie slechts één cohousing bevindt. De poging om cohousing strikt af te bakenen leidt 

bijgevolg eerder tot verwarring dan tot verduidelijking. Een tweede opmerking is dat de twee 

organisaties die cohousing in Vlaanderen willen ondersteunen, Samenhuizen vzw en 

Cohousingplatform vzw, een verschillende benaderingswijze hebben om dit te bieden, de eerste als 

socio-culturele vereniging en de tweede via de markt. Binnen de niche lijken de visies dus niet echt 

gedeeld. Een derde opmerking die kan worden gemaakt is, dat ondanks de verwarring omtrent de 

definitie en het ontbreken van overeenstemming over de wijze van promoten van cohousing, een 

(weliswaar klein) aantal erg toegewijde actoren er in geslaagd is om cohousing op de kaart te zetten in 

Vlaanderen. Het concept wordt steeds bekender bij politici, de bevolking en de media. 

Over de uitbouw van sociale netwerken kan gezegd worden dat hieraan wordt gewerkt, maar dat dit 

voorlopig nog bescheiden is. Cohousing wordt in Vlaanderen zoals gezegd slechts door een beperkt 

aantal zeer toegewijde actoren gedragen. Het lijkt er zelfs op dat de niche van hun inzet afhankelijk is. 

Bovendien is er een gebrek aan cohesie binnen de groep van de nichespelers, wellicht door het verschil 

in visie dat hierboven werd besproken. Spelers kennen elkaar wel, maar de onderlinge steun blijft 

beperkt. Positief is wel dat stilaan regimespelers betrokken geraken bij cohousing (het AG SOB 

bijvoorbeeld). Daaruit blijkt dat er wel degelijk een potentieel is om cohousing op te nemen in het 

regime. Het betrekken van regimespelers gebeurt tot nu toe echter nog te weinig om van een 

werkelijke uitbouw van sociale netwerken waarin verschillende belanghebbenden betrokken zijn te 

kunnen spreken. 

Aangezien de niche cohousing in Vlaanderen nog zo klein is, is het plaatsvinden van diepgaande 

leeprocessen beperkt. Wat betreft ‘first order learning’, het bijbrengen van feiten en data, lijkt het er op 

dat informatie wordt uitgewisseld. Bewoners zetten hun deuren open voor elkaar en Samenhuizen vzw 

stelt heel wat informatie ter beschikking aan startgroepen. Maar wat ‘second order learning’ betreft, 

waarbij veranderingen in de cognitieve kaders en assumpties van actoren binnen de niche worden 

teweeggebracht, is de situatie voorlopig moeilijk in te schatten. Het lijkt er niet op dat nichespelers 

hun visies over de benaderingswijze om cohousing te promoten (via de markt of niet) sinds hun 

betrokkenheid reeds hebben bijgesteld, maar anderzijds zijn bepaalde actoren ondertussen zo intensief 

met het onderwerp bezig dat ondertussen wel een zeer grondige kennis is ontstaan over het onderwerp. 

2. Vertalingsprocessen tussen niche en regime 

Als gevolg van de kritiek op de oorspronkelijke versie van SNM als zou ze zich te veel focussen op 

interne processen binnen niches en te weinig op de interacties tussen niche en regime, verschoof de 

focus van SNM naar het verbinden van niche-experimenten met instabiliteit in het regime en met 

landschapstrends. Adrian Smith ging hier dieper op in en onderzocht hoe praktijken die zich 

ontwikkelen in niches zich vertalen en de ontwikkelingen binnen het regime beïnvloeden, en welk 
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effect dit heeft op de toekomstige ontwikkeling van de niches. Hij concludeerde dat hierbij drie 

vertalingsprocessen plaatsvinden: de vertaling van duurzaamheidsproblemen binnen het regime naar 

de leidende principes van de niche, vertalingen waarbij elementen van de niche worden opgenomen in 

het regime en omgekeerd, en vertalingen waarin de context verandert. We behandelen hier 

achtereenvolgens deze drie vertalingsprocessen met betrekking tot de niche cohousing in Vlaanderen. 

Wat betreft de vertaling van duurzaamheidsproblemen binnen het regime kan worden gesteld dat 

problemen binnen het regime – zoals de individualistische wooncultuur, de eindige beschikbare 

ruimte, het niet afgestemd zijn van de woon- en bouwcultuur op de eindige draagkracht van het milieu 

en het verminderd sociaal buurtnetwerk – inderdaad aan de basis liggen van de creatie van de niche 

cohousing. In de praktijk blijkt echter wel dat deze vertaling niet betekent dat cohousing per definitie 

radicaal vernieuwend is. Cohousing kan immers ook minder compact, buiten de stad en zonder 

betrokkenheid op de buurt worden ingevuld. Bovendien bestaat bij sommigen de vrees dat cohousing 

in de toekomst zal weggelegd zijn voor de ‘happy few’, wat veel initiatiefnemers belangrijk vinden om 

te vermijden. 

Wat positief is, is dat vertalingen waarbij elementen van de niche worden opgenomen in het regime en 

omgekeerd zich voordoen, zij het in beperkte mate. Wat de lessen die nichespelers leerden van het 

regime betreft, is de bijdrage die Cohousingplatform vzw wil leveren met de coöperatieve Cohousing 

Projects het meest sprekende voorbeeld. Cohousingplatform vzw wil namelijk de hoge instapdrempel 

waardoor cohousing, in tegenstelling tot de reguliere manier van wonen en bouwen wordt gekenmerkt 

verlagen. Ook wat betreft de aanpassing van het regime aan de niche kunnen enkele voorbeelden 

worden gegeven van regimespelers die in bepaalde situaties bereid zijn om middelen te investeren in 

de niche. In het geval van het AG SOB was die bereidheid er doordat men ervaring heeft met 

experimenteren, doordat de werkwijze niet radicaal verschilt van een eerder beproefde methode, en 

doordat cohousing aansluit bij de doelstelling van het AG SOB.  In de sociale huisvestingssector is 

samenwerking met nichespelers dan weer veel moeilijker omdat er geen bereidheid is tot 

experimenteren en omdat regelgeving in institutionele inbedding dit bemoeilijkt. Samenwerking met 

marktspelers, zoals projectontwikkelaars, lijkt dan weer enkel mogelijk wanneer de niche zich minder 

radicaal en vernieuwend opstelt op het vlak van integratie van financieel minder krachtige groepen 

bijvoorbeeld. Hier doet zich dan ook de ‘vertalingsparadox’ voor die Smith ziet opduiken in het 

tweede vertalingsproces. Een niche wordt gemakkelijker opgenomen door het regime wanneer de 

nichepraktijken compatibel zijn met de mainstreampraktijken. Op die manier wordt echter het 

vooruitzicht op een radicale transformatie van het regime verzwakt. Er bestaat dan ook een kans dat, 

wanneer een verdere verspreiding van de niche in het regime zich doorzet, de radicalere elementen die 

gepaard gaan met cohousing zullen verloren gaan. Als gevolg hiervan zou ook een splitsing kunnen 

ontstaan binnen de niche waarbij een deel van de nichespelers voor een snelle verspreiding in het 

regime kiest met verlies van een aantal elementen, en een ander deel kiest voor een meer radicale en 
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vernieuwende versie van cohousing, naar het voorbeeld uit de biologische landbouw (zie Deel I). De 

keuze voor een minder radicale versie van de niche die cohousing sneller kan verspreiden binnen het 

regime moet dus afgewogen worden tegenover het verlies aan radicaliteit en dus aan antwoorden dat 

de niche kan bieden op een onduurzaam regime. Wellicht zijn beide sporen zinvol om te bewandelen, 

maar moet er over worden gewaakt dat de radicale niche blijft bestaan en dat deze extra wordt 

ondersteund. 

Ook het derde vertalingsproces dat Smith erkent doet zich voor. Een voorbeeld van een vertaling die 

de context verandert, waarbij regime en niche dichter bij elkaar komen, is het proefproject van het AG 

SOB. Hierin werken Samenhuizen vzw (een nichespeler) en het AG SOB (een regimespeler) nauw 

samen waardoor beiden kunnen stilstaan bij elkaars waarden, principes en activiteiten. Het resultaat 

ervan toont aan dat de waarden die ten grondslag liggen aan cohousing op een juiste manier werden 

geïnterpreteerd. Hier vond dus een belangrijk proces van ‘second order learning’ plaats tussen niche en 

regime. Hieruit kan bovendien worden geconcludeerd dat regimespelers, mits de nodige investeringen, 

de vernieuwing die cohousing beidt wel degelijk op een juiste manier kunnen begrijpen en vertalen. 

Een antwoord op de onderzoeksvragen 

1. Beïnvloedt de niche cohousing het regime wonen en bouwen? Zoja, hoe? 

Uit het voorgaande blijkt dat de niche cohousing in Vlaanderen nog uiterst klein is. Er bestaat slechts 

een beperkt aantal cohousingprojecten, de niche lijkt afhankelijk van enkele toegewijde actoren, er 

bestaat nog geen wetgevend kader rond cohousing, de niche groeide nog niet uit tot een marktniche en 

de samenwerking met het regime staat nog in de kinderschoenen. Er deed zich echter wel een 

belangrijke evolutie voor de laatste jaren: het aantal projecten neemt toe, de interesse van de 

bevolking, politici en de media stijgt en er ontstond een veelbelovend project in samenwerking met 

een regimespeler. Dit laat ons toe de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden door te stellen dat de 

niche cohousing vandaag te klein is om het regime wonen en bouwen te beïnvloeden, maar dat de 

evoluties van de laatste jaren erop wijzen dat cohousing een niche is om in het oog te houden.  

2. Welke barrières beperken de invloed van de niche en waarom? 

Drie grote barrières beperken de invloed van de niche: 

1. Ten eerste zijn er de barrières waarmee initiatiefnemers worden geconfronteerd. Deze 

vinden hun oorsprong in de specifieke kenmerken van cohousing (zoals het groepsproces, de 

lange aanlooptijd bijvoorbeeld, de zwakke organisatie van de groep, en de beperkte 

financiële middelen van de groep en de afhankelijkheid van andere spelers) en in het 

afgestemd zijn van wetgeving op de traditionele woning in een klassieke verkaveling (zoals 

de regelgeving inzake zonevreemdheid, het Grond en Pandendecreet, de regelgeving omtrent 
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nutsvoorzieningen, bepaalde lokale regelgeving en het ontbreken van een wetgevend kader 

voor cohousing). Deze beperken de ontwikkeling van cohousing doordat ze de instapdrempel 

zeer hoog maken, en bijgevolg de invloed ervan op het regime. 

2. Een tweede barrière die de niche cohousing beperkt, is het ontbreken van een gedeelde visie 

bij de belangrijkste nichespelers. Voor sommigen is een commerciële benadering een 

antwoord op een te trage verspreiding voor de niche, terwijl anderen zich de vraag stellen of 

cohousing in Vlaanderen wel klaar is om commercieel te worden benaderd en niet beter kan 

ondersteund worden door de overheid of door semi-publieke instellingen. Het verschil in 

benaderingswijze zorgt voor versnipperdheid in het landschap van de niche, wat de 

ondersteuning van de verschillende nichespelers voor elkaar en een duidelijke uitdrukking 

van de visies naar buiten toe beperkt. Het bestaan van verschillende benaderingswijzen zou 

nochtans een meerwaarde kunnen betekenen aangezien op die manier verschillende drempels 

op verschillende manieren en wellicht ook voor een verscheiden publiek kunnen worden 

weggewerkt. 

3. Een derde barrière die de invloed van cohousing beperkt bevindt zich op het niveau van het 

regime. Daar wordt namelijk erkend dat zich verschillende knelpunten voordoen, maar wordt 

het discours nog te weinig gericht op wonen en op de sociale en ruimtelijke aspecten 

daarvan, waardoor de woondroom van de Vlaming blijft bestaan. Waar de bouwsector via 

financiële stimulering en regelgeving een mogelijkheid kreeg om een antwoord te bieden op 

duurzaamheidsproblemen, ligt dit bij wonen moeilijker. Dit is wellicht een belangrijke reden 

waardoor de niche cohousing slechts moeilijk aansluiting vindt bij het regime. 

3. Wat zou de invloed van cohousing op het regime kunnen bevorderen? 

Als antwoord op de laatste onderzoeksvraag kunnen op verschillende vlakken aanbevelingen worden 

gedaan: 

1. Een eerste reeks aanbevelingen richt zich naar de overheid. Ten eerste is het belangrijk dat 

bepaalde wetgeving wordt aangepast of dat uitzonderingen worden toegelaten in functie van 

cohousingprojecten (zie Deel III paragraaf 4.2.). Daartoe kan best op Vlaams niveau een 

wetgevend kader rond cohousing worden uitgewerkt, wat bovendien de bekendheid van het 

concept zou kunnen vergroten. Het Vlaams Parlement kan daarvoor best verdergaan in de 

lijn die reeds werd bewandeld met het voorstel van resolutie betreffende het nemen van 

maatregelen om cohousing te stimuleren en te ondersteunen (Dua et al., 2009b). Ook op 

lokaal niveau kunnen een aantal stappen worden ondernomen. Zo kunnen steden en 

gemeenten met een groot patrimonium een voorbeeld nemen aan de ‘Beurs Collectieve 

Vastgoedaankopen’ die in Brussel reeds enkele male plaatsvond. Bovendien kunnen ze bij de 

opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan velden voorzien voor bouwgroepen (Maes et al.,.  
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2. Een tweede aanbeveling houdt verband met de definitie van cohousing. In de huidige situatie 

wordt door nichespelers een vrij strikte definitie van cohousing gehanteerd die echter niet in 

die zin wordt overgenomen door het grotere publiek en bovendien weinig relevant is voor de 

Vlaamse context (aangezien ze slechts verwijst naar één cohousingproject in Vlaanderen). 

Dit leidt tot verwarring, waardoor we hier aanbevelen om de strikte definitie van cohousing 

te herzien en om te vormen tot een definiëring die ruimer is en meer varianten mogelijk 

maakt. Als voorbeeld wordt verwezen naar de werkdefinitie die werd gehanteerd in deze 

masterproef aangezien deze de grootte van gemeenschappelijke voorzieningen niet vastlegt 

en ook het aantal wooneenheden niet voorschrijft. Hieronder vallen dus zowel het type 

‘centraal wonen’ als het type ‘cohousing’ volgens de definiëring van Samenhuizen vzw.  

3. Een derde aanbeveling is gericht op het bevorderen van cohesie binnen de niche. 

Verlammende verschillen in visie zouden kunnen worden overbrugd door organisaties en 

individuen die het concept cohousing uitdragen naar de buitenwereld, samen te brengen in 

studiedagen. Daar kunnen zij elkaar en elkaars projecten en visies leren kennen waardoor 

second-order-learning kan plaatsvinden bij de nichespelers. Deze taak zou bijvoorbeeld 

kunnen worden opgenomen door de koepelorganisatie Samenhuizen vzw. Op 

wetenschappelijk vlak zou, binnen het kader van de transitietheorie, in dit verband kunnen 

worden nagedacht over een concept dat is geïnspireerd op Transitiemanagement. Als een 

soort mini-versie ervan op het niveau van de niche. Zo zou SNM bovendien een pro-actieve 

invulling kunnen krijgen. Het overbruggen van visies kan dan leiden tot een sterker netwerk 

binnen de niche en tot het op elkaar afstemmen van agenda’s. Op die manier kan het uit 

elkaar vallen van de niche in een radicale en minder radicale versie worden beperkt, of 

eerder worden omgekeerd tot een sterkte aangezien het niet ten koste gaat van de cohesie van 

de gehele niche. 

4. Een vierde aanbeveling is gericht aan de nichespelers en stelt voor om extra aandacht te 

besteden aan initiatieven die kunnen leiden tot een verspreiding van de niche in het regime. 

Daarbij wordt ten eerste gedacht aan de ‘vertalingen die de context veranderen’ zoals de 

samenwerking tussen Samenhuizen vzw en het AG SOB. Zo zijn pilootprojecten denkbaar 

met lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s. Anderzijds is het 

belangrijk om pogingen te doen die de niche omvormen tot een marktniche door 

samenwerking met commercieel ingestelde regimespelers. Daarbij blijft het zoeken naar een 

manier om een ‘radicale versie’ van de niche te verspreiden essentieel opdat de niche 

antwoorden zou kunnen bieden op de knelpunten binnen het regime. Deze twee sporen zijn 

belangrijk om te bewandelen omdat ze kunnen zorgen voor second-order-learning bij 

regimespelers, maar vervolgens ook bij de bevolking vanwege de zichtbare verspreiding. Op 
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die manier kan het pad worden geëffend voor veranderingen in het politieke en 

maatschappelijke discours over wonen en ruimte.  

5. Een laatste reeks aanbevelingen richt zich op verder wetenschappelijk onderzoek. In 

aanbeveling drie werd reeds het idee geopperd om, aan de hand van de resultaten die SNM 

tot nu toe verzamelde bij het bestuderen van niches, een pro-actief instrument te ontwikkelen 

waarmee niches aan de slag kunnen om zichzelf te versterken. Daarnaast is meer onderzoek 

naar sociale niches zinvol. Uit dit onderzoek zou namelijk kunnen worden afgeleid dat zij 

ontstaan uit veranderingen in cognitieve kaders die reeds plaatsvonden, maar zijn sociale 

niches ook in staat om deze veranderingen teweeg te brengen op regimeniveau? En hoe is 

hun toegang tot andere fora, zoals het DuWoBo-proces?  
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Bijlage 

Bijlage A. Gegevens respondenten en interviewdatum 

Naam Relatie tot cohousing Datum interview 

Federico Bisschop bewoner Cohousing 

Vinderhoute en initiatiefnemer 

Cohousingplatform vzw 

04/04/12 

Sofie Deberdt medewerker Samenhuizen vzw 10/04/12 

Peter Lacoere Directeur Projecten AG SOB 23/04/12 

Hilde Maelstaf lid initiatiefgroep Gent en 

militant Samenhuizen vzw 

17/04/12 

Jan Mertens voormalig lid initiatiefgroep en 

voorzitter Groen!, Leuven 

21/04/12 

Jan Van Den Eeckhaut bewoner Woongroep Meerhem 11/04/12 

Anoniem lid initiatiefgroep Gent 07/04/12 

Peter Vermeulen bewoner en architect 

Haringrokerij; architectenbureau 

Cohousing Vinderhoute 

11/04/12 

 

 


