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Samenlevingsopbouw – opbouwwerk

Doelstelling: verbeteren woonkwaliteit MKG
• Huisvesting,
• Publieke ruimte
• Sociale infrastructuur
• Cocreatief proces

Samenwerkingsovereenkomst Riso-stad Vilvoorde
• Participatie

o Bewoners betrekken bij stadsvernieuwingsverhaal
o Oplossingen zoeken voor collectieve noden

• Bouwblokrenovatie
• Tijdelijk Anders Bestemmen



Een diversiteit aan 
betrokken actoren

‘De leegstaande woningen geven een verloederde indruk!’

‘De leegstand zal krakers aantrekken!’

‘Als we deze plek laten 
gebruiken, dan krijgen 
we de gebruikers 
nadien niet meer weg!’

‘We voelen ons hier niet veilig!’

‘Er is veel vandalisme en sluikstort!’

‘We doen ons best 
om het te onderhouden maar 
we kunnen 
hier toch ons bed niet maken!’

‘Vroeger was het hier veeeeeel beter! 
Iedereen kende mekaar, 
we zaten altijd buiten!  
Nu is iedereen op zijn eigen.’

‘De gemeente doet niets!’

‘Een petanquebaan
zou leuk zijn!’

‘Ik zou hier wel willen testen of 
ik hier een bedrijfje kan 
opzetten!’

‘We kunnen wekelijks koken met de 
buurt! Of een moestuin starten!’

‘Een sportplein!’

‘Een fietsherstelplek!’

‘Kinderactiviteiten!’

‘Gewoon een hangplek!’

‘Als de bewoners hier iets willen, 
moeten ze het zelf maar doen en 
ook zelf onderhouden!!’

‘We kunnen samen met de 
bewoners iets opzetten!’

Ik zie een mogelijkheid om 
zumba lessen te starten en er 
nadien misschien als 
zelfstandige mee verder te 
gaan

‘we willen wel meedoen 
maar we gaan niet gratis 
werken voor de gemeente!’



Collectieve noden, bezorgdheden, … Activiteitenprogramma ZenneLab Afgebakende participatietrajecten
woonomgeving

Mei 
2015

Verkeersleefbaarheid, 
vuil en sluikstort,
beperkte huisvestingskwaliteit, 
bouwschade, werflast, beperkte groene 
open ruimte, conflictueus gebruik 
publieke ruimte, buurtcentrum (sociale 
noden& nood aan ontmoeting en 
gemeenschapsvorming), belang van 
buurtidentiteit + connectie met rest van 
de stad… 

wijkverkenning, 
juli-aug: eerste programma, 
start  seizoensprogrammatie, uitbouw netwerk 
partners en bewoners.

2016 verdere ontwikkeling buurtcentrum ZenneLab 
met aantal vaste activiteiten: NT2, Zumba, 
FietsLabo, kinderactiviteiten en Freerunning + 
‘events’ zoals Potjebuur en buurtfeest. 

Start Ptraject en ontwikkeling
Loodstuin
Collages, vergaderingen, 
fotografiesessies, 
knutselworkshops, werkdagen, 
informele babbels, … 

2017 Ontwerpdagen en werkdagen
Opening loodstuin (sept)

2018
Opstart moestuin en naai atelier als vaste 
activiteiten 
+ opstart Bouwblokrenovatie,

Afwerking loodstuin
Ptraject rond lokale verkiezingen 
(IST)
opstart participatietraject 
permanent buurtcentrum. 

2019 -
…

Ptraject woonomgeving diverse 
plekken & verduurzaming 
buurthuis. 

2021 Continuering?  Uitdagingen komende jaren: aantal ruimtelijke ontwikkelingen, 45+dossiers bouwblokrenovatie, opbouw 
kwaliteitsvol buurtcentrum 

Wisselwerking noden, 
programma en 
Ptrajecten



activiteiten
programma

Kinder- en jongerenactiviteiten, 
Nederlandse les, 
Vrouwengroep, 
Workshops, 
Buurtfeesten, 
Fietslabo, 
Ontwerp en ontwikkeling 
buurtplekken,  buurtcompost, 
samentuin, eetbaar park, 
petanque, klimmuur, 
buitenfitness, voetbalterrein, 
fietsleerplek, picknickbanken en 
bbq, bloemenweide, 
bouwblokrenovatie, … 





Diversiteit aan participatie 
instrumenten



Informele gesprekken, vergaderingen, 
uitstappen, maquettes, collages, fotografie,
inrichtingsplannen,  workshops en 
werkmiddagen, outreachend werken, … 



“The Holy Shit Preacher is a mobile public dry toilet installation 
with terra-preta sanitation system 
which serves the physiological needs 
of PERIFERIA festival’s visitors.”    - Collective Disaster

Diversiteit aan partners 
en initiatiefnemers



Concrete realisaties en opvolging



Diversiteit aan participatie 
mogelijkheden en 
begeleiding



Npower ZenneLab - wijk Broek - Vilvoorde
12 maart 2019 Isolde Vandemoortele

Het kleine ontmoeten, 
Superdiversiteit,
Ontdekken van talenten, 
Thuisgevoel 



©TUDelft

Frisse wind
Uitdaging 
Erkenning 



Fysieke ruimte is niet neutraal
Drempels 
Thuisgevoel en uitdaging



Vraag/nood
Vermogen 
Welzijn
Tijd & ruimte
Fysieke ruimte
Middelen
Kennis & vaardigheden

Verbondenheid
Ontmoeting & gemeenschap 
Erkenning & waardering
Verhaal  
Samenwerken

Voorwaarden tot participatie



Aicha – vrouwengroep Zumba
Liesbet – conversatieklas Nederlands 2
Christine – Leesclub
Jochem - Fietsatelier
Jongeren ‘Pulse Family’– Freerunning (Parcours), 
Vrouwengroep – Naai atelier, 

Karima - Kookatelier 

Diversiteit aan pioniers = diversiteit aan omkadering



Elementen voor een uitdagende buurtplek  

Algemeen
• Mogelijkheden tot het kleine ontmoeten, 
• Balans tss veilige ruimte + uitdaging,
• Durven loslaten en durven fouten maken

Sociale omkadering
• Flexibel opnemen van diversiteit aan rollen,  
• Individuele dienstverlening en doorverwijzing, 
• Individuen en groepen verbinden,
• Outreachend werken, 
• Een vertrouwenspersoon met aandacht voor welzijn en 

kwetsbaarheid,
• Aandacht voor drempels en voor het impliciete, 
• Begeleiding waar nodig + vrijheid en ruimte voor experiment, 

Communicatie 
• Diversiteit aan communicatiemiddelen: sleutelfiguren, 

whatsapp, sms, telefoon, fb, instagram, flyer, boekje, deur aan 
deur, …  

• Verhaal van verbinding en open karakter, 
• Heldere communicatie met name mbt kostprijs, inschrijving, … , 
• Tekstueel: grote letters, eenvoudige taal, pictogrammen, foto’s, 

… 

Programma 
• Organisch laten groeien en tijd geven aan het proces
• Aandacht en ondersteuning voor kwetsbare initiatieven van 

onderuit 
• Tijd geven aan individuen, activiteiten, groepen, … om zich te 

ontplooien,
• Diversiteit aan participatiemogelijkheden, doelgroepen, 

activiteiten, organisatievormen en zorg voor synergiën 
hiertussen.,

• Balans zoeken tussen kwalitatief aanbod en kansen geven,

Ruimte
• Mogelijkheden om zich de ruimte toe te eigenen, 
• Multifunctioneel, open karakter,
• Lage fysieke en mentale drempel om binnen te treden,
• Infrastructuur die tegen een stootje kan, 
• Minimum aan hygiëne en orde.
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