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1. Presentatie	
	

	
2.	Praktijkverhaal	

	
Korte	samenvatting:		
	

• (Zie	powerpoint)	
• Situatieschets	van	de	‘Opex’-wijk	in	Oostende,	dat	afgesneden	ligt	van	het	centrum	

van	Oostende.	Veel	ruimtes	worden	ingenomen	door	bouwprojecten	en	dat	zorgt	
voor	veel	beroering	in	de	wijk.	In	de	kern	van	de	wijk	is	er	een	sterke	stijging	van	
migratie,	werkloosheid	en	verkrotting.	De	wijk	wordt	sterk	uitgedaagd	om	met	deze	
verandering	om	te	gaan.		

• Stadsvernieuwingsproject	aan	de	hand	van	cocreatie:	dynamieken	opzetten	en	
duurzaam	maken	

• Partnerschap:	Hogent,	Architect,	Klein	verhaal	en	De	Schakel.	
	
Achtergrond	Vuurtorenproject	
	
Geografie		
	
De	Vuurtorenwijk	 is	een	wijk	en	 stadsdeel	van	de	Belgische	stad	Oostende.	Deze	wijk	wordt	 in	de	
volksmond	soms	ook	Opex	genoemd,	naar	de	naam	van	de	maatschappij	Ostende	Phare	et	Extension,	
die	instond	voor	de	ontwikkeling	ervan.	
De	Vuurtorenwijk	wordt	door	de	noord-zuid-as,	gevormd	door	de	Dr.	Eduard	Moreauxlaan	(die	deel	
uitmaakt	 van	 de	 N34	 -	 ook	 Kustbaan	 of	 Koninklijke	 Baan	 genoemd),	 gescheiden	 in	 een	 westelijk	
gedeelte	 (ook	 Oosteroever	 genoemd)	 en	 een	 oostelijk	 gedeelte.	 Het	 westelijk	 gedeelte	 wordt	
begrensd	door	de	havengeul	van	Oostende	en	herbergt	vooral	dokken	en	terreinen	voor	zeegebonden	
bedrijven.	De	duinen	vormen	een	stuk	beschermd	en	waardevol	landschap	van	dit	westelijk	gedeelte	
en	zijn	er	tevens	de	noordgrens	van.	Het	oostelijk	gedeelte	is	het	voornaamste	woongedeelte	van	de	
Vuurtorenwijk	 en	wordt	 begrensd	 door	 een	 uniek	wateroppervlak:	 de	 Spuikom.	 De	 Vuurtorenwijk	



wordt	geheel	afgescheiden	van	de	rest	van	de	stad	Oostende	door	de	havengeul	en	is	vanuit	de	stad	
slechts	bereikbaar	via	twee	wegen:	via	de	weg	en	de	flessenhals	gevormd	door	het	kruispunt	van	de	
R31	 (gedeelte	 Ringlaan),	 de	N9	 en	 de	N34	 in	 het	 zuiden,	 en	 via	 het	water	met	 de	Overzet	 die	 de	
verbinding	vormt	tussen	de	Montgomerydok	en	het	Maritiem	plein	(doch	niet	in	het	laagseizoen).	
	
Kader	stadsinnnovatie:		
http://www.complexestadsprojecten.be/Paginas/Oostende_Oosteroever.aspx	
	
Op	7	december	2015	heeft	het	College	de	opdracht	voor	de	cocreatie	aan	het	sonsortium	HoGent,	
kleinVerhaal,	De	 Schakel	 en	 Tom	Van	Mieghem	gegund.	Op	1	 februari	 2016	 start	 de	 opdracht	 om	
sociale	dynamieken	verder	te	ontwikkelen.		

Dit	project	is	de	zoektocht	naar	een	methode	om	vanuit	de	wijk	(ondernemers	in	de	ruime	zin,	dus	ook	
geëngageerde	bewoners)	een	dynamiek	te	ontketenen	die	de	wijk	op	een	hoger	niveau	kan	tillen.	We	
weten	al	wat	we	willen	(doel	+	ambitie),	maar	nog	niet	hoe	=	projectopzet	

• wat	heeft	de	wijk	nodig?	
• welke	actoren	zijn	aanwezig	en	kunnen	een	bijdrage	leveren?	
• hoe	kunnen	de	verschillende	actoren	elkaar	versterken?	
• hoe	kunnen	we	met	de	middelen	die	we	hebben	komen	tot	een	optimaal	resultaat	
• dynamieken	ontketenen	die	elkaar	versterken,	zodat	geen	oneindig	aantal	middelen	nodig	is	
• als	overheid	faciliteren	en	ondersteunen	in	plaats	van	het	zelf	te	doen	
• gebiedsgerichte	krachten	samenballen	om	de	energie	optimaal	te	gebruiken	(economisch	+	

ecologisch)	
• Crowdfunding/-sourcing	(breder	dan	geld	alleen)	uit	de	wijk?	in	geld,	mentaal,	fysiek,...	
• buurt	neemt	verantwoordelijkheid	voor	wat	ze	willen	
• vanuit	proces:	welke	doelstellingen	hebben	we	voor	de	wijk?	Hoe	kan	Moreauxlaan	hiertoe	

bijdragen?		

	
Doelgroep:	 bewoners,	 handelaars,	 horeca,	 zelfstandigen,	 scholen,	 verenigingen:	 socio-culturele,	
sport,…	

Algemene	schets	project	

Met	het	stadsvernieuwingsproject	Oostende-Oosteroever	wil	de	stad	Oostende	de	leefbaarheid	van	
het	gebied	rond	de	Vuurtorenwijk	en	de	nieuwe	projecten	op	de	Oosteroever	versterken	door	in	te	
zetten	op	 een	 co-creatieproject	met	ondernemers	 en	bewoners.	 Er	wordt	 in	 de	opdracht	 sterk	 de	
nadruk	 gelegd	 op	 het	 ‘denken	 en	 doen’	 in	 plaats	 van	 de	 ‘stenen’	 en	 de	 ambitie	 om	 een	 sociale	
dynamiek	en	een	sociaal	en	stedelijk	weefsel	 te	ontwerpen	en	te	genereren	om	op	deze	wijze	aan	
duurzame	stadsvernieuwing	te	doen.	

Het	 project	 verloopt	 in	 3	 fases.	 Co-creatie	 wordt	 daarbij	 telkens	 aangewend	 als	 dialogisch	 en	
waardecreërend	proces.	

Dit	project	is	een	samenwerking	van	Stad	Oostende,	Hogeschool	Gent,	vzw	KleinVerhaal,	vzw	Schakel	
en	Tom	van	Mieghem	architecten	bvba.	

Meer	over	cocreatiemodel	van	De	Schakel:		

http://www.cocreeer.be/onze-expertise	



Het	cocreatiemodel.	Gebaseerd	op	inzichten		

Schakel	bouwde	op	inzichten	uit	het	verleden	en	organiseerde	het	project	Energopro	dat	burgers	en	
boeren	 samenbracht	 om	 hernieuwbare	 energie	 te	 produceren.	 Uit	 dat	 project	werden	 een	 aantal	
lessen	 getrokken	 die	 aanleiding	 gaven	 tot	 het	 schakelmodel	 voor	 cocreatie.	 Het	 schakelmodel	
beschrijft	de	onderdelen	en	samenhang	van	een	cocreatieproces.	De	basis	voor	een	cocreatieproces	
ligt	in	het	vinden	van	het	gemeenschappelijke,	van	dat	wat	bindt:	

1. Vertrekkend	van	een	plek	(bvb.	een	locatie,	een	gemeente,	de	zetel	van	een	organisatie)	
2. Wat	vinden	we	waardevol	om	zorg	voor	te	dragen	(bvb.	ouderenzorg,	onderwijs,	mensen	met	

een	beperking,	jeugd…)	
3. Wat	is	de	gemeenschappelijke	uitdaging?	Hierbij	vertrekken	we	vanuit	het	aanwezige	(aanbod,	

assets,	 maar	 ook	 behoeften,	 noden	 en	 wensen)	 waaruit	 een	 aantal	 mogelijke	 activiteiten	
gedestilleerd	worden	met	 een	 potentieel	 voor	waardecreatie	 (voedsel,	 energie,	 onderdak,	
mobiliteit,	kleding	etc…)	

4. In	een	volgende	fase	gaan	we	op	zoek	naar	een	verdienmodel	
5. Een	organisatie	
6. Beide	 vertrekken	 vanuit	 het	 belang	 van	 beleving.	 Een	 verdienmodel	 binnen	 een	

productiegedreven	context	(beginlaag	van	de	meerwaardecirkel)	ziet	er	helemaal	anders	uit	
dan	een	verdienmodel	uit	een	cocreatieproject.	Zo	gaan	vele	diensten	gebukt	onder	een	sterke	
prijsdruk.	Het	belevingsaspect	kan	hier	een	verschil	maken.	Beleving	is	strikt	persoonlijk,	uniek	
en	niet	eindeloos	reproduceerbaar.	

	
Tijdelijke	opdracht	“Klein	Verhaal”	

februari	-	juni	2016	>	Vuurtorenwijk	Oostende	

In	het	kader	van	het	"cocreatieproject	Vuurtorenwijk"	organiseert	kleinVerhaal	een	ontmoetingsplek,	
gedoopt	'Liefke	Mores'	Bazar'.	Op	deze	locatie,	in	het	hart	van	de	wijk,	worden	inwoners	uitgenodigd	
om	 via	 de	 kunsten	 te	 participeren	 aan	 dit	 stadsontwikkelingsproject.	 We	 organiseren	 er	 diverse	
laagdrempelige	ateliers,	expo's,	concertjes,	diners	en	jamsessies.	Liefke	Mores'	Bazar	bevindt	zich	in	
de	Eduard	Hammanstraat	15	te	Oostende.	

Met	de	Bazaar	als	uitvalsbasis	dompelt	kunstenaar/muzikant	Jean-Baptiste	Lison	zich	onder	in	de	wijk.	
Hij	en	kleinVerhaal	leren	de	wijkbewoners	kennen	en	organiseren	mét	en	vóór	de	hen	verschillende	
activiteiten.	 'Liefke	 Mores'	 Bazar'	 is	 een	 kleinVerhaal	 in	 productie	 van	 het	 cocreatieproject	
Vuurtorenwijk	i.s.m.	Hogeschool	Gent,	De	Schakel	en	Tom	Van	Mieghem	Architecten.	

http://www.kleinverhaal.be/Projecten/Liefke_Mores%27_Bazar	
	
	

3. Vragen	en	bemerkingen	bij	praktijkverhaal:		
	

• Wanneer	 spreek	 je	 van	 co-creatie,	 participatie,	 programmeren…?	 Verschuiving	 van	
Programmeren	naar	co-creëren.	Tijd	nodig	alvorens	je	echt	van	co-creatie	kan	spreken.	Het	is	
een	evenwicht	zoeken	tussen	de	rollen	die	je	opneemt	en	de	processen.	

	
• Hoe	organiseer	je	zoiets	in	een	wijk	die	veel	bevraagd	is	en	waar	er	niks	mee	gebeurt?	Op	het	

moment	dat	bewoners	zien	dat	je	dingen	doet,	gaan	ze	erin	mee.	Ze	hebben	geen	zin	om	hun	



verhaal	de	 zoveelste	keer	 te	vertellen,	maar	als	er	 iets	 concreet	gebeurt	gaan	ze	wel	mee.	
Belangrijk	dat	er	partner	in	de	wijk	is	die	duurzaam	is.		

	
4.	Drie	inspirerende	elementen	uit	deze	sessie:		
	

• Bestaande	initiatieven	in	de	wijk	een	plaats	geven		
• Het	grotere	geheel	zien	en	dit	duurzaam	maken	
• Werken	aan	een	gedeeld	stedelijk	weefsel	

	
Meer	inspiratie:		
http://demos.be/kenniscentrum/publicaties-van-demos/kunst-in-transitie-participatieve-
kunstpraktijken-in-de	
	
	
	
	
	


