
 APPEL A IDEE / IDEEËNOPROEP
  FORMULAIRE DE REPONSE /  ANTWOORDFORMULIER

Nom de l'équipe ou de la personne  / Naam van de ploeg of van de persoon : Samenlevingsopbouw 
Brussel vzw

Titre du projet / Titel van het project :’ Mobiele Housing First’

Coordonnées de la personne de contact / Gegevens contactpersoon : 02/203 34 24

Nom, Prénom / Naam, voornaam : Katleen Vanlerberghe

Adresse / Adres : Henegouwenkaai 29,1080 Brussel

Tel / Gsm : 02/203 34 24

Email : katleen.vanlerberghe@samenlevingsopbouw.be

Résumé de l'idée / Samenvatting van het idee (max 10 lignes/lijnen) : Housing First vertrekt van het 
principe om dak-en thuislozen en mensen in een precaire woonsituatie onvoorwaardelijk een woning 
aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de vaak “klassieke thuislozenzorg” waarbij het traject naar 
huisvesting pas wordt opgestart als andere levensdomeinen meer gestabiliseerd zijn. Bij Housing First 
wordt deze redenering omgekeerd: het beschikken over een vaste woonst vormt net een belangrijke 
basis om aan een stabiliteit te werken. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat het slaagpercentage van 
de herhuisvestingen gemiddeld 80 % bedraagt. In ons Housing First concept willen we ook mobiele 
woonconstructies ontwikkelen: flexibele en verplaatsbare woonconstructies die betaalbaar zijn maar 
ook hoog scoren op vlak van kwaliteitsnormen en energiegebruik. En we nemen de sterktes van CLT 
mee: scheiding grond-woonst met zelf- of medebeheer van terreinen. Er kan ook gedacht worden aan 
zelf-constructie en als we verder dromen zelfs aan 3D-constructies. Dit past helemaal in de 
transitiegedachte om afval-en recupmateriaal (gerecycleerd bouwmateriaal) te verduurzamen in nieuwe 
woningen.

En quoi est-ce un bien commun / Waarom is jouw idee een gemeengoed of commons? : 
Flexibele/mobiele woonconstructies kunnen van (snel) van bewoner wisselen. Principe zelf- of 
medebeheer van terrein (scheiding woonst) en verduurzamen van gerecycleerd bouwmateriaal in 
nieuwe woningen.

Hartelijk dank voor uw deelname, merci de votre participation. A très bientôt, tot gauw!
Collecti(e)f Commons Josaphat


