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Abstract 
 

Duurzame stedelijke ontwikkeling in sociale huisvesting 
Een etnografisch onderzoek in de Sint-Bernadettewijk te Gent 

Lies Hens 

Prof. Dr. Griet Roets, Prof. Dr. Thomas Block, Simon Allemeersch 

2020 – 2021 

Master Sociaal Werk 

 

Deze masterproef tracht de verwevenheid van duurzame ontwikkeling met het sociaal werk verder 

te onderzoeken. Etnografisch onderzoek in de Sint-Bernadettewijk in Gent vormt de basis om licht 

te schijnen op wat mensen ‘doen’ in een context van opgelegde (duurzame) stedelijke verandering 

in sociale huisvesting. Het concept participatie is hierbij inherent verbonden met het politieke 

karakter van duurzame ontwikkeling, en is ingebed in de specifieke context van (beeldvorming 

over) de sociale huisvestingssector. De onderzoeksvragen van deze masterproef luiden daarom 

als volgt: 

 

Hoe kijken burgers (zowel buurtbewoners als andere burgers aanwezig in de wijk) naar de 

geplande stadsontwikkeling in de Sint-Bernadettewijk en op welke manier trachten ze invloed uit 

te oefenen op de huidige en toekomstige Sint-Bernadettewijk? Wat kunnen we leren uit de acties 

die burgers ondernemen om invloed te hebben op de eigen en de collectieve situatie in de Sint-

Bernadettewijk? En op welke muren botsen deze burgers bij het ondernemen van acties? 

 

Op die manier wil dit onderzoek bijdragen aan een diepgaand begrip van acties in ‘de marge’ als 

reactie op beleidsmatige keuzes voor (duurzame) stedelijke verandering, en wat dergelijke acties 

betekenen (voor theorievorming omtrent) de verwevenheid van het sociaal werk en duurzame 

ontwikkeling.  
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1. Proloog 
 

‘Duurzame ontwikkeling’, ‘duurzaamheid’, ‘duurzame steden’… woorden die almaar meer 

voorkomen in onze dagelijkse realiteit. Het initiële doel van deze masterproef was dan ook om 

dieper in te gaan op wat ‘duurzame ontwikkeling’ in het sociaal werk kan betekenen, en leren van 

een specifieke veranderende stedelijke context: de Sint-Bernadettewijk in Gent. Aangezien 

duurzaamheid als concept een brede en een – nog steeds – te theoretische en abstracte 

invalshoek kent in literatuur in het sociaal werk, werden begrippen in het kader van duurzame 

ontwikkeling verder getheoretiseerd en ingevuld in de context van de Sint-Bernadettewijk. Het 

veldwerk resulteerde namelijk in specifieke en exemplarische vragen, thema’s en onderwerpen die 

een herdenken van het concept duurzame ontwikkeling mogelijk maken, omdat de situatie in de 

Sint-Bernadettewijk inherent verbonden is met het denken omtrent duurzaamheid en duurzame 

stedelijke ontwikkeling. 

 

Daarom zal deze masterproef eerst ingaan op enkele centrale uitgangspunten van duurzame 

ontwikkeling, en de verwevenheid ervan met het sociaal werk, en nadien focussen op thema’s, 

vragen en onderwerpen die sterker aanleunen bij de context van de Sint-Bernadettewijk. In de 

discussie zal teruggegrepen worden naar wat dit betekent voor (theorievorming van) duurzame 

ontwikkeling, waarbij voornamelijk het politieke karakter van duurzaamheid en het belang van 

participatie centraal staan, aangezien deze kwesties het dichtst aanleunen bij de context in de Sint-

Bernadettewijk. Het – relatief korte – literatuuroverzicht van duurzame ontwikkeling is daarom ook 

voornamelijk op die twee zaken toegespitst, aangezien een volledig overzicht van theorievorming 

omtrent duurzame ontwikkeling te ver zou afdwalen van waar het, binnen het bestek van deze 

masterproef, in essentie over gaat. 

 

Het is in die zin niet de ambitie van deze bijdrage om een pasklaar antwoord te bieden op het 

complexe samenspel van duurzaamheidsstreven van de stad in sociale huisvesting, dat ingebed 

is in een breder woonbeleid. Wel tracht deze masterproef vanuit wat zich afspeelt in de Sint-

Bernadettewijk licht te schijnen op wat mensen ‘doen’ in een context van stedelijke verandering in 

sociale huisvesting. Het concept participatie is hierbij inherent verbonden met duurzame 

ontwikkeling, en is ingebed in de specifieke context van (beeldvorming van) sociale huisvesting. 
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2. Inleiding 
 

Zoals reeds in de proloog gesteld, is ‘duurzaamheid’ niet meer weg te denken uit onze 

samenleving. Wat ‘duurzaam’ is, is echter voer voor politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk 

debat, waarbij machtsverhoudingen inherent deel zijn van wat als duurzaam wordt gezien; “wie 

beslist wat voor wie, met welk doel, vanuit welke belangen, en wie verliest of wint?” (Block & 

Paredis, 2019, p. 62). ‘Participatie’ wordt daarom zowel in duurzame ontwikkelings-theorieën, 

alsook in het sociaal werk als centraal concept gezien, al is ook de invulling van wat ‘participatie’ 

is, en wanneer burgers ‘mogen’ participeren niet neutraal (Deceur, 2017). Participatie als 

uitgangspunt, waarbij er vanuit gegaan wordt dat iedereen altijd (op een ongelijke manier) 

participeert, wordt daarom in het sociaal werk naar voren geschoven als alternatief op het denken 

omtrent participatie als middel of als doel, waarbij een bepaalde norm van wat participatie is en/of 

zou moeten zijn aan burgers wordt opgelegd (Deceur, 2017). Het streven naar duurzame steden 

en plannen voor verandering worden echter vaak top-down beslist door stedelijke actoren en 

experts rond duurzaamheid, en pas te laat afgetoest bij burgers als vorm van ‘participatie’ 

(Breukers et al., 2017). De macht voor verandering ligt met andere woorden veel sterker bij 

stedelijke actoren, dan bij de burgers die met/in (de gevolgen van) de stedelijke verandering 

moeten leven.  

 

Deze masterproef wil daarom dieper ingaan op hoe burgers reageren op veranderingsprocessen 

in de stad die niet stroken met hoe die burgers kijken naar ‘duurzame’ stedelijke verandering. 

Aangezien de sociale huisvesting in de Sint-Bernadettewijk als casestudy wordt genomen, voegt 

de specifieke context van de sociale huisvestingssector een extra dimensie toe aan de kansen die 

burgers hebben om te ‘participeren’. De sociale huisvestingssector komt voornamelijk negatief in 

beeld; de woningen worden als ‘slechte woningen’ gepercipieerd en sociale huurders als ‘incapable 

tenants’ (De Decker & Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996). Daarnaast neemt sociale huisvesting 

steeds minder een prominente plaats in binnen stedelijke veranderingsprocessen; waar voor 1970, 

in het licht van optimisme in het modernisme, sociale huisvesting werd gezien als de drijfveer voor 

stedelijke verandering (De Meulder et al., 2008), kiezen sociale huisvestingsmaatschappijen, 

gezien de moeilijke werkcontext, er vandaag eerder voor om routineuze projecten te 

verwezenlijken, en gaat de kracht van sociale huisvesting als mede-stadsmaker verloren 

(Vervloesem & De Decker, 2008). Sociale huisvesting kan aldus niet langer de kwaliteit van, en het 

recht op wonen, garanderen waardoor mensen in nood minder geneigd zijn om in een sociale 

woning te wonen en de relatie tussen huurders en huisvestingsmaatschappijen onder druk komt te 
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staan (De Decker & Pannecoucke, 2004). De beweegruimte voor participatie van sociale huurders 

wordt dus dubbel ingeperkt; zowel de top-down beslissingen in het vormgeven van de stad, alsook 

het feit dat sociale huurders als ‘incapable tenants’ worden gezien beperkt mogelijkheden voor 

inspraak en participatie. Desalniettemin blijven mensen ‘in de marge’ manieren zoeken om toch 

invloed te hebben op zowel de eigen, als de collectieve situatie waarin ze zich bevinden, en zijn 

deze tussenruimtes belangrijke plekken om te leren over stedelijke veranderingsprocessen 

(Vervloesem, 2019).  

 

Vanuit die probleemstelling zullen de (re)acties van burgers op beleidsbeslissingen centraal staan 

in dit onderzoek, die meer concreet bodem vinden in de sociale huurwoningwijk Sint-Bernadette in 

Gent. De Sint-Bernadettewijk wordt namelijk gesloopt en buurtbewoners worden verplicht 

geherhuisvest. Buurtbewoners van deze sociale woonwijk kwamen echter in actie tegen deze 

beslissing. Onderzoek naar de beweegredenen en de beweegruimte van burgers die al dan niet 

met succes gecreëerd en ingenomen wordt, is daarom interessant in het debat over sociale 

huisvesting en stedelijke verandering. De onderzoeksvragen van deze masterproef luiden daarom 

als volgt: Hoe kijken burgers (zowel buurtbewoners als andere burgers aanwezig in de wijk) naar 

de situatie in de Sint-Bernadettewijk en op welke manier trachten ze invloed uit te oefenen op de 

huidige en toekomstige Sint-Bernadettewijk? Wat kunnen we leren uit de acties die burgers 

ondernemen om invloed te hebben op de eigen en de collectieve situatie in de Sint-Bernadettewijk? 

En op welke muren botsen deze burgers bij het ondernemen van acties? 
 

  



 

 12 

3. Literatuurstudie 
 

Duurzame ontwikkeling is een veelbesproken thema. Er bestaan veel invullingen van dit begrip, 

wat het zowel moeilijk af te bakenen maakt, als ruimte voor debat opent (Block & Paredis, 2019). 

De verwevenheid van duurzame ontwikkeling met het sociaal werk is daarom ook onderwerp van 

discussie, wat in een eerste deel van deze theoretische uiteenzetting centraal staat. Aangezien dit 

onderzoek zich toespitst op duurzame stedelijke verandering in sociale huisvesting in Gent, komt 

in een tweede deel een hernieuwde theoretische invulling van duurzaamheidsstreven in stad Gent 

aan bod. De verbinding wordt gemaakt via ‘participatie’, als centraal concept in zowel het sociaal 

werkonderzoek als duurzaamheidsonderzoek. Ten slotte eindigt deze literatuurstudie met een 

korte (historische) schets van hoe verandering, en dus ook ‘participatie’, in het sociaal woonbeleid 

een moeilijke, maar geen onmogelijke aangelegenheid is. 

 

3.1 Duurzame ontwikkeling, what’s in a name? 
 
De meest geciteerde definitie van duurzame ontwikkeling is geschreven in het Brundtland-rapport 

(Quental & Lourenço, 2012) en definieert duurzame ontwikkeling als: 

 

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: the concept of 

'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority 

should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social 

organization on the environment's ability to meet present and future needs. (WCED, 1987, 

p.41) 

 

Deze brede definitie laat uiteenlopende interpretaties ontstaan. Block en Paredis (2019) spreken 

hierbij van de democratisering van het begrip duurzame ontwikkeling. De ruime definitie creëert een 

discussieruimte over de fundamentele oriëntaties van de samenleving, die nodig en eigen is aan 

duurzame ontwikkeling (Paredis, 2019). Deze openheid omvat echter ook een valkuil: “as long as a 

concept is used to validate whichever action, it does not serve to justify any action at all” (Christen 

& Schmidt, 2012, p. 401). Duurzame ontwikkeling stoelt echter wel op enkele basisprincipes die 

deze ruimte afbakenen (Block & Paredis, 2019), ook “interpretational limits” genoemd (Hugé et al., 

2011; Lélé, 1991, geciteerd in Waas et al., 2011). 
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Waas et al. (2011) trachten op basis van meerdere bronnen over het concept duurzame ontwikkeling 

de algemene krachtlijnen van het concept weer te geven. Ten eerste is de “sustainability bottom 

line” (p. 1645) volgens Meadows (1998, geciteerd in Waas et al., 2011) “Good lives for all people in 

harmony with nature”, een belangrijke eigenschap die ook bij Block en Paredis (2019) naar voren 

komt. Zij breiden deze stelling echter uit; voor hen gaat duurzame ontwikkeling om “een goed leven 

voor iedereen (zowel nu als later), sociale rechtvaardigheid, ecologische grenzen en participatie van 

alle betrokkenen” (Block & Paredis, 2019, p. 47). Waas et al. (2011) geven, op basis van meerdere 

visies over duurzame ontwikkeling (Christen & Schmidt, 2012; Gibson, 2000; Gibson et al., 2005; 

Giddings et al., 2002; Haughton, 1999; Hugé et al., 2011; Lafferty & Meadowcroft, 2000), vier 

fundamentele principes van duurzame ontwikkeling of “rules of action towards sustainable 

development” weer (Hugé et al., 2011, geciteerd in Waas et al., 2011, p. 1645); normativiteit, 

rechtvaardigheid, integratie en dynamiteit. 

 

Het normativiteitsprincipe houdt in dat duurzaamheid steeds sociaal geconstrueerd is (Christen & 

Schmidt, 2012; Haughton, 1999; Hugé et al., 2011; Lafferty & Meadowcroft, 2000; Pearce et al., 

1990, geciteerd in Waas et al., 2011) en gaat over de vraag naar sociale rechtvaardigheid; in welke 

soort wereld willen wij als mens leven? Maar ook; hoe denken we dat toekomstige generaties willen 

leven? Op die manier kan duurzaamheid dus nooit ‘wetenschappelijk bewezen’ zijn (Chiristen & 

Schmidt, 2012), maar gaat het altijd over “interpretative flexibility” (Waas et al., 2011, p. 1646). 

Haughton (1999) deelt het rechtvaardigheidsprincipe op in vijf verschillende soorten 

rechtvaardigheid. Inter- en intragenerationele rechtvaardigheid zijn de meest bekende soorten 

rechtvaardigheid in het duurzaamheidsdenken, waar een rechtvaardige verdeling van menselijke 

aspiraties en noden in zowel de huidige als toekomstige generatie verkrijgen centraal staat (Block 

& Paredis, 2019; Haughton, 1999). Daarnaast spreekt Haughton (1999) van geografische, 

procedurele en “interspecies” rechtvaardigheid. Geografische rechtvaardigheid, ofwel 

grensoverschrijdende rechtvaardigheid, verwijst naar de globale inbedding van lokale activiteiten 

(Haughton, 1999). Hierbij staat wereldwijde coöperatie, op basis van principes zoals “shared but 

differentiated responsibility” en “act locally think globally”, centraal (Waas et al, 2011, p. 1646). 

Procedurele rechtvaardigheid gaat over het vormgeven van participatieve systemen waarbij alle 

mensen transparant en eerlijk behandeld worden. Ten slotte gaat “interspecies” rechtvaardigheid 

over de intrinsieke rechten van andere diersoorten en daarmee samenhangende plichten van 

mensen met het oog op het behoud van de integriteit van ecosystemen en biodiversiteit (Haughton, 

1999). Verder staat het integratieprincipe voor het holistisch integreren van 

duurzaamheidsprincipes. Het dynamisch principe tenslotte slaat op het idee dat duurzame 
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ontwikkeling steeds in beweging is en dus nooit een eindstadium bereikt (Cairns, 2004; Lafferty & 

Meadowcroft, 2000; Lélé, 1991; Robinson, 2004). Het is met andere woorden een “destiny-oriented 

long voyage”, zonder hierbij maatschappelijk engagement te verliezen (Waas et al., 2011). 

 

Het normativiteitsprincipe en procedurele rechtvaardigheid komen samen in wat onder andere Block 

en Paredis (2019) en Sneddon et al. (2006) beschrijven als het politieke karakter van duurzame 

ontwikkeling. Wat ‘ecologische grenzen’ en ‘rechtvaardigheid’ net inhouden, is namelijk voer voor 

maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek debat, aangezien de invulling hiervan steeds 

normativiteit inhoudt. Sneddon et al. (2006) stellen dat dit politieke karakter van duurzaamheid de 

start is van de verdere ontwikkeling en uitwerking van het concept en praktijk. Elke actor in het debat 

benoemt zaken maar heeft tegelijkertijd ook blinde vlekken. In dat opzicht moet elke stem een 

bescheiden positie innemen, ook de wetenschappelijke inzichten aangezien ook deze op 

normatieve basis verkregen en gedeeld zijn (Block & Paredis, 2019). Gezien de complexiteit van dit 

debat moet steeds de vraag gesteld worden “wie beslist wat voor wie, met welk doel, vanuit welke 

belangen, en wie verliest of wint?” (Block & Paredis, 2019, p. 62). 

 

3.2 Sociaal werk en duurzame ontwikkeling 
 

Er bestaat heel wat literatuur over de link tussen duurzame ontwikkeling en sociaal werk, al is het 

aandeel hiervan nog steeds relatief klein ten opzichte van het totaal aan sociaal werk-literatuur 

(Bexell et al., 2019), en is ook het aantal sociaal-wetenschappelijke inzichten in duurzame 

ontwikkelingstheorieën beperkt (Bijl, 2011; Block & Paredis, 2019). In onderstaande bespreking 

wordt bijgevolg bewust een – onvolledig – overzicht gesitueerd van verschillende denkwijzen, 

bestaande theorieën en concepten omtrent sociaal werk en duurzame ontwikkeling. 

 

3.2.1 Sociaal werk als antwoord op een “sociaal-ecologische crisis”? 
 

Bestaande literatuur omtrent duurzaamheid en sociaal werk benadrukt vanuit verschillende 

argumenten waarom wij als mens actie moeten ondernemen om de aarde niet verder te belasten 

(Besthorn, 2012; Bexell et al., 2019; Bhuyan et al., 2019; Gray & Coates, 2012, 2013; Kwan & Walsh, 

2015; Peeters, 2009, 2012; Schmitz et al., 2012). Peeters (2009) spreekt zowel over alarmerende 

statistieken met betrekking tot ecologische verwoesting van de aarde, als over een globale sociale 

en economische crisis. Mensen verbruiken nog steeds te veel, vaak eindige, natuurlijke bronnen 

(World Wide Fund for Nature, 2010, geciteerd in Peeters, 2012). Het verbruik van deze natuurlijke 
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bronnen is ongelijk verdeeld, zowel tussen continenten als binnen landen, door de steeds grotere 

kloof tussen arm en rijk (UNDP, 2010, geciteerd in Peeters, 2012). Daarnaast voelen voornamelijk 

degenen die niet het meeste verbruiken de gevolgen van klimaatopwarming (Dominelli, 2013). Deze 

twee crisissen beschrijft Peeters (2009) samen als een sociaal-ecologische crisis. De basis van het 

debat omtrent duurzame ontwikkeling in het sociaal werkonderzoek ligt dan ook in de zoektocht naar 

het voldoen aan menselijke noden binnen de grenzen van de aarde (Peeters, 2012). 

 
Vanuit de aanname dat duurzame ontwikkeling het ecologische en het sociale verbindt, kan het 

sociaal werk een belangrijke actor in het debat rond duurzame ontwikkeling zijn (Besthorn, 2012; 

Bexell, et al., 2019; Bhuyan et al., 2019; Bouverne-De Bie et al., 2014; Dominelli, 2013; Gray & 

Coates, 2012, 2013; Kwan & Walsh, 2015; Närhi & Matthies, 2001; Peeters, 2012; Ramsay & Boddy, 

2017; Schmitz et al., 2012). Het sociaal werk kan een belangrijke bijdrage bieden in zowel onderzoek 

omtrent de invloed van klimaatverandering op kwetsbare groepen (Coates, 2005; Dominelli, 2013; 

Hetherington & Boddy, 2013; Miller et al., 2012; Molyneux, 2010; Postigo, 2008; Schmitz et al, 2012, 

geciteerd in Kwan & Walsh, 2015), als in de vormgeving van interventies. Participatieve praktijken 

in het sociaal werk zijn in het licht van duurzame ontwikkeling een belangrijke kans om 

kwetsbaarheden te zien, maar deze ook als potentiële sterkte te gebruiken (Coates, 2015; Dominelli, 

2013; Hetherington & Boddy, 2013; Lysack, 2013; Miller et al., 2012; Schmitz et al., 2012, geciteerd 

in Kwan & Walsh, 2015). Op die manier kan het sociaal werk een belangrijke rol spelen in de 

vormgeving van duurzame ontwikkeling, al zijn er verschillende posities en denkwijzen over hoe het 

sociaal werk binnen dit discours vorm kan krijgen (Ramsay & Boddy, 2017). 

 

3.2.2 Als het sociaal werk een mede-actor is in het streven naar duurzame 
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid, welke rol kan het dan spelen? 

 
Närhi en Matthies (2001) stellen dat het sociaal werk, als politieke actor, de samenleving 

voornamelijk moet begeleiden richting duurzame ontwikkeling. Hierbij staat duurzame ontwikkeling 

als doel van het sociaal werk voorop. Bouverne-De Bie et al. (2014) problematiseren deze stelling 

echter. Zij zien het belang van het zoeken naar hoe sociaal werk-praktijken duurzaam ontwikkeld 

kunnen worden, eerder dan duurzame ontwikkeling als doel van deze praktijken te zien. Op die 

manier blijft het sociaal werk een analyserende professie die meer is dan een instrument om 

duurzame ontwikkeling te bekomen. Op deze manier “gebeurt de verbinding van duurzame 

ontwikkeling met sociaal werk via het realiseren van interventies die duurzaam bijdragen tot de 

mogelijkheden een menswaardig bestaan te leiden en tot een grotere gelijkheid in deze 

mogelijkheden” (Bouverne-De Bie et al., 1990, geciteerd in Bouverne-De Bie et al., 2014). 
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Daarnaast zijn er heel wat theorieën die de opdeling tussen sociaal werk en ecologische stromingen 

willen openbreken, al is de benadering hiervan steeds (licht) anders. Zo tonen Nähri en Matthies 

(2001) aan dat ‘omgeving’ als concept vanaf het begin van het ontstaan van sociaal werk ingebed 

is in sociaalwerk-theorieën. De definitie van ‘de omgeving’ is echter steeds beperkt tot de sociale, 

menselijke, omgeving (Lovell & Johnson, 1994, pp. 202-203; Payne, 1997; Shubert, 1994, p. 225, 

geciteerd in Närhi & Matthies, 2001) en werd door twee grote discoursen verschillend gedefiniëerd. 

Een eerste discours dat volgens Nähri en Matthies (2001) voornamelijk door Mary Richmond (1922) 

vertegenwoordigd wordt, ziet de relatie tussen mens en omgeving vanuit een “persoon-in-

omgeving”-perspectief. Hierbij wordt een persoon begrepen als deel van zijn/haar/hun sociale 

omgeving (Närhi & Matthies, 2001). Een ander discours met als pionier Jane Addams legt de focus 

eerder op sociaal-ruimtelijke aspecten van de omgeving, waar lokale ruimten een potentieel in zich 

dragen voor de vormgeving van sociaal werkpraktijken. “In addition to the social environment, the 

living environment also contains the physical and built environment (housing conditions, pollution 

etc.) and local services (sanitation, hygiene etc.)” (Addams 1910/1961 in Staub-Bernasconi 1989, 

296, geciteerd in Närhi & Matthies, 2001, p. 18). De idee dat de rol van de omgeving bij het denken 

over sociale problemen al in het begin van sociaal werk als een belangrijk discussiepunt naar voren 

kwam en de definitie hiervan een belangrijke invloed heeft op interventies (Närhi & Matthies, 2001), 

creëert een opening voor nieuwe manieren van denken over het concept ‘omgeving’ en de plaats 

van de mens hierin.  

 

Both authors [Mary Richmond & Jane Addams] considered social problems to be, to a 

certain extent, problems in the relationship between the human being and the environment. 

The concept of the environment is extremely significant for social work, since it impacts 

answers to the everlasting debate over how to solve the social question: Does it happen 

through social change, reformer, through individual assessment, through "adaptation"? This 

perspective also defines the way in which the relationship between humans and the 

environment/nature is seen. (Närhi & Matthies, 2001, p. 18) 

 

Ook Gray en Coates (2013) willen de opdeling tussen sociaal werk en ecologische stromingen 

openbreken, al doen zij dit door te stellen dat het huidige wereldbeeld in het sociaal werk 

duurzaamheid in de weg staat; het is namelijk gestoeld op antropocentrisme, waardoor dualistische 

opvattingen zoals de opsplitsing tussen mens en natuur, zelf en ander… als normaal worden 

beschouwd. Gray en Coates (2013) schuiven daarom eco-spiritualiteit als alternatief wereldbeeld 
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naar voren, waar ecocentrisme in plaats van antropocentrisme en holisme in plaats van dualisme 

centraal staan. Mensen zijn hierbij deel van het planetair ecosysteem (Besthorn, 2000, geciteerd in 

Gray & Coates, 2013), waar de aarde als geheel fungeert en alle elementen onderling afhankelijk 

van en verantwoordelijk voor elkaar zijn. Het sociaal werk moet daarom menselijke waarden en 

interesses binnen de bredere context van de aarde als gesloten eenheid plaatsen. Mensen worden 

dus, ondanks hun unieke vaardigheden, niet langer gezien als superieur en zijn niet enkel 

verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor alle niet-menselijke elementen. Menselijke identiteit en 

welzijn zijn daarbij afhankelijk van het welzijn van de aarde (Gray & Coates, 2013). Ook Besthorn 

(2012) die vanuit “deep ecology” naar het sociaal werk kijkt, ziet fundamentele waarden in het 

sociaal werk die niet langer stroken met de huidige uitdagingen met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling. Hierbij start hij vanuit het concept ‘sociale rechtvaardigheid’. De huidige invulling van 

sociale rechtvaardigheid is gebaseerd op rechten, en dus ook op het al dan niet rechtvaardig 

verdelen van sociale goederen onder individuen (Besthorn, 2012). Sociale rechtvaardigheid reikt 

met andere woorden enkel tot de mens en zijn menselijke omgeving. Een dergelijke opvatting van 

sociale rechtvaardigheid wordt door Besthorn gezien als “not so much morally wrong as simply 

incomplete. Human rights-based social justice as conventionally understood is shallow justice 

because, at its core, it is solely focused on the recognition of and distributional relationships between 

human beings” (Besthorn, 2003; Drengson & Devall, 2010; Eckersley, 1996; Naess, 2008, geciteerd 

in Besthorn, 2012, p. 254). Vanuit deze visie is “deep justice” nodig, waar zowel sociale als 

ecologische dimensies betekenisvol samenkomen (Besthorn, 2012). 

 

Ten slotte vertrekt Dominelli (2013) vanuit het concept “disasters” (hier vertaald als “rampen”). 

Dominelli (2013) maakt een opsplitsing tussen natuurlijke rampen; bijvoorbeeld aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen, tsunami’s… en rampen veroorzaakt door de mens; bijvoorbeeld armoede, 

conflicten, over-urbanisatie, industriële pollutie… Dergelijke opsplitsing wordt door 

klimaatopwarming vervaagd, aangezien ‘natuurlijke rampen’ niet langer puur ‘natuurlijk’ zijn, maar 

wel worden uitgelokt door menselijke activiteit (Dominelli, 2013). Vanuit deze optiek ziet Dominelli 

(2013) een belangrijke taak van wat zij benoemt als ‘groen sociaal werk’ om mensen te versterken 

in het beschermen van hun fysische omgeving, om zo “environmental injustice” tegen te gaan, wat 

zowel de invloed van klimaatverandering op het klimaat, als op de mens verhindert. Dominelli (2013) 

blijft wel benadrukken dat “hence, environmentally just, green social work practice lies at the heart 

of the profession” (p. 438). 
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3.3 Duurzaamheid en participatie in stedelijke context 
 

Het mondiale akkoord van Parijs van 2015 stelt de ambitie om tegen het einde van de 21ste eeuw 

koolstofneutraal te zijn (Klimaat.be, 2019). De “Green Deal” van Europa schakelt daarin nog een 

tandje hoger: Europa stelt de doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 (European 

Commission, z.d.). Heel wat landen, steden en gemeenten ontwikkelden daarom een transitieplan 

richting ‘klimaatneutraliteit’. De geplande transitie richting klimaatneutraliteit is niet onlogisch, 

aangezien de mens de voornaamste oorzaak is van de snelle opwarming van de aarde en reeds 

verschillende ‘planetaire grenzen’ overschreden zijn (Rockström et al., 2009). De manier waarop 

deze klimaatneutraliteit nagestreefd wordt, is echter niet neutraal. Zoals reeds beschreven komen 

het normativiteitsprincipe en procedurele rechtvaardigheid samen in wat onder andere Block en 

Paredis (2019) en Sneddon et al. (2006) beschrijven als het politieke karakter van duurzame 

ontwikkeling. Wat ‘klimaatneutraliteit’ en ‘rechtvaardigheid’ net inhouden, is namelijk voer voor 

maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek debat. De invulling van deze concepten is namelijk 

steeds normatief, en gezien de complexiteit van dit debat moet steeds de vraag gesteld worden “wie 

beslist wat voor wie, met welk doel, vanuit welke belangen, en wie verliest of wint?” (Block & Paredis, 

2019, p. 62). 

 

Deze voorzichtigheid lijkt echter vaak zoek. Zo geven burgers steeds meer ‘groene’ initiatieven 

vorm, waar steden op hun beurt in investeren, zoals bijvoorbeeld de leefstraten in Gent. Dergelijke 

initiatieven roepen echter heel wat vragen op omtrent sociale rechtvaardigheid en gentrificatie 

(Goossens, 2019), en dus over wiens perspectief op duurzame stadsontwikkeling telt (Block & 

Paredis, 2019). Het is niet voor iedereen even eenvoudig en wenselijk om te voldoen aan de ‘groene’ 

norm die heerst in steden, wat niet impliceert dat mensen die niet kunnen voldoen aan deze norm, 

niet bezig zijn met duurzaamheid (Goossens, 2019). 

 

De vooronderstelling dat kansengroepen (wie deze ook moge zijn) niet bezig zijn met duurzaamheid 

en met ecologie wordt echter snel gemaakt, zowel door de publieke opinie (Goossens, 2019), als 

door beleidsmakers (Breukers et al., 2017). Het streven naar duurzame steden en de plannen voor 

verandering worden op die manier sneller top-down beslist door stedelijke actoren en experts in 

duurzaamheid (Breukers et al., 2017). In het onderzoek van Breukers et al. (2017) komt naar voren 

hoe een duurzame wijkverandering grote verwachtingen met zich meebrengt en op die manier een 

grote druk legt op steden om deze ambitie ook waar te maken. Plannen voor verandering in de stad 

worden op die manier met experts en stedelijke actoren gemaakt en participatie met burgers wordt 
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uitgesteld vanuit het idee dat participatie pas wenselijk is wanneer een concreet plan voor 

verandering voorgelegd kan worden. Participatie wordt in dit geval dus verengd tot een akkoord 

geven voor plannen die reeds uitgewerkt zijn op basis van vooronderstellingen van gewenste 

wijkverandering. Uit het onderzoek van Breukers et al. (2017) bleek echter dat de verwachte 

gewenste wijkverandering niet strookte met de verwachtingen van de bewoners in de wijk. De 

onderzoekers pleiten daarom voor een ‘environmental justice framework’ als basis voor de 

vormgeving van participatie waarbij ecologische duurzaamheid niet de enige insteek van 

participatietrajecten mag zijn. De focus van dit environmental justice framework wordt als volgt 

samengevat door Davoudi en Brooks (2016, geciteerd in Breukers et al., 2017, p. 150): “The focus 

is not only on who gets what, but also on who counts, who gets heard, what matters and who does 

what”. Binnen dit kader staan drie dimensies centraal; recognition, participation en distribution. 

Davoudi en Brooks (2014) voegen hier nog twee dimensies aan toe: capabilities en responsibility. 

In Tabel 1 (Davoudi & Brooks, 2014, p. 2698) staan deze vijf dimensies met bijbehorende vragen 

verder uitgewerkt. 

Tabel 1 

Guiding questions for judging environmental justice claims. Herdrukt van “When does unequal 

becomes unfair? Judging claims of environmental injustice” van S. Davoudi & E. Brooks, 2014, 

Environment and Planning A, 46, p. 2698. 
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Ook het onderzoek van Roets et al. (2019) naar de impact van stedelijke verandering op de wijk 

rond Gent-Sint-Pieters, toont aan dat stedelijk streven naar verandering niet altijd het streven naar 

verandering van bewoners aanbelangt en dat participatie in een stedelijke, veranderende, context 

steeds meer onder druk komt te staan. Het onderzoek toont aan dat ondanks de inspanningen 

vanuit de stad om informatie-, communicatie- en participatiestrategieën uit te bouwen, bewoners 

vaak niet het gevoel hadden te kunnen participeren. Zeer veel uiteenlopende redenen werden 

gegeven waaruit bleek dat participatie niet zo vanzelfsprekend is; burgers hadden het gevoel dat 

hun mening te eenvoudig is of toch niet wordt gehoord en/of meegenomen in de plannen voor de 

wijk, brieven waren voor de ene een goede communicatiestrategie, voor de ander niet etc. Op die 

manier ontstond een tweedeling tussen de mondige burger en zij die niet meteen inhaken in 

voorgestructureerde participatiestrategieën, maar wel degelijk participeren (Roets et al., 2019). Net 

zoals in het onderzoek van Breukers et al. (2017) legde de stad reeds vooropgestelde plannen aan 

bewoners voor. De context van de werken aan het Sint-Pietersstation en moeilijke 

onderhandelingen zorgen daarnaast voor weinig ruimte voor aanpassingen vanuit de 

participatietrajecten met bewoners. Vanuit die optiek pleiten Roets et al. (2019) voor het vertragen 

van het planningsproces bij duurzaamheidsvraagstukken: 

omdat er dan ruimte komt voor een duurzaam sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap. 

Hierbij worden opgaves omtrent programma, ruimtelijke indeling en sociale dynamieken 

niet apart behandeld, maar bekeken als sociaal-ruimtelijke opgaves die een duurzaam en 

zo democratisch mogelijk beleid vergen. Door vanuit de gebruiker naar de wijk te kijken, 

vraagt dit een radicale omkering van de gangbare benadering van de Stad en om een 

andere volgorde van werken. (Roets et al., 2019, p. 62) 

Deze “omkering van de gangbare benadering van de Stad” en “een andere volgorde van werken” 

(Roets et al., 2019, p. 62) gaan uit van het idee dat de stad niet eerst een plan moet maken om dit 

bijgevolg voor te leggen aan de burger, maar dat het plan ook samen met de burger gemaakt wordt, 

vanuit de leefwereld van die burger. Deze benadering vertrekt vanuit de opvatting van participatie 

als uitgangspunt, in tegenstelling tot participatie als middel of doel. Onder andere Deceur (2017) 

pleit voor participatie als uitgangspunt op basis van het begrip citizenship education van Biesta en 

Lawy (2006). ‘Citizenship education’ vormt namelijk de basis en legitimering voor participatie als 

middel of doel, wat volgens Deceur (2017) een problematische houding ten opzichte van 

participatie is. Biesta en Lawy (2006) definiëren citizenship education als volgt: “the idea that the 

alleged crisis in democracy can be adequately addressed by (re)educating individuals, by making 
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them ‘ready’ for democratic citizenship through education” (Biesta & Lawy, 2006, p. 71). ‘Education’ 

benoemt Deceur (2017) in deze context als participatie. Een eerste probleem van citizenship 

education heeft betrekking op de assumptie dat ‘goed burgerschap’ bestaat en een eigenschap is 

van individuele burgers. Goed burgerschap is in die zin dus het gevolg of het product van de ‘juiste’ 

samenstelling van normen, waarden, kennis en vaardigheden van een individu. ‘Problemen’ met 

het niet behalen van deze norm van burgerschap, worden hierdoor toegeschreven aan het individu 

(Biesta & Lawy, 2006). Het tweede probleem dat Biesta en Lawy (2006) naar voren schuiven sluit 

hier naadloos op aan. Wanneer de burger gevormd moet worden tot ‘goede’ burger, wordt goed 

burgerschap gezien als een product van een educatief traject. De focus verschuift hierdoor van de 

vraag over wat goed burgerschap is, naar de vraag hoe goed burgerschap aangeleerd moet 

worden. Het creëeren van een actieve en verantwoordelijke burger staat hierbij centraal, in plaats 

van het in vraag stellen van de maatschappelijke norm die bepaalt wat burgerschap inhoudt (Crick, 

2000, geciteerd in Biesta & Lawy, 2006).  Ten slotte wordt burgerschap gezien als een status en 

niet als iets dat mensen constant ‘doen’. Burgerschap wordt dus een statisch gegeven dat een 

bepaalde identiteit weerspiegelt in plaats van een praktijk die gaat over identificatie met publieke 

aangelegenheden (Biesta & Lawy, 2006). ‘Citizenship education’ als basis en legitimering voor 

participatie als middel en doel, is volgens Deceur (2017) dus een problematische insteek aangezien 

de focus op het individuele gedrag van mensen en het aanleren van ‘de juiste’ 

burgerschapsgedragingen ligt, in plaats van de norm van wat goed burgerschap is in vraag te 

stellen. Ook Bouverne-De Bie (2008) heeft kritiek op participatie als doel en middel aangezien deze 

een paradox inhoudt;  

Deze „participatieparadox” houdt in dat de verbinding die gemaakt wordt tussen participatie 

en emancipatie berust op een voorafgaandelijk leren inschikken in de regels en 

onderliggende waarden en normen van de vigerende samenlevingsorde. Of m.a.w., de 

voorwaarde voor het emancipatiestreven ligt in een zich leren aanpassen aan de „regels 

van het democratisch spel”. (Bouverne-De Bie, 2008, p. 33) 

Bouverne-De Bie (2008) bouwt haar redenering op aan de hand van de kritiek van Nussbaum 

(2006, geciteerd in Bouverne-De Bie, 2008) binnen dit participatiedenken. Nussbaum stelt dat een 

denkfout schuilt in de redenering rond participatie als middel en doel aangezien degenen die de 

doelen van participatie optekenen, ook degenen zijn waarvoor deze doelen (en dus rechten en 

plichten) gelden (Bouverne-De Bie, 2008).  
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Zowel Deceur (2017) als Bouverne-De Bie (2008) pleiten daarom voor participatie als uitgangspunt. 

De idee dat iedereen altijd participeert aan de samenleving, maar niet altijd op gelijke wijze, staat 

hierbij centraal. Degenen die niet participeren zijn daardoor geen slechte burgers; non-participatie 

is betekenisvol “aangezien het (mogelijkerwijs) samenhangt met (impliciete) grenzen, 

uitsluitingsmechanismen en samenlevingskwaliteit” (Deceur, 2017). Dit uitganspunt van participatie 

geeft heel wat mogelijkheden om na te denken over de plaats van burgers in stedelijke verandering; 

burgers participeren altijd en hebben dus ook een opvatting over hun omgeving en de nodige 

verandering die hierin kan plaatsvinden. Participatie is daarom niet belangrijk om een draagvlak 

(voor duurzame stedelijke verandering) te creëeren, maar om burgers als actieve medevormgevers 

van de stad te zien. Vertraging in de vormgeving van duurzame veranderingsplanning in een stad 

om zo burgers actief mee te nemen in deze veranderingen, is daarom ook een advies vanuit het 

onderzoek van Roets et al. (2019). 

3.4 Beweging in het sociaal woonbeleid: een verloren zaak? 

Burgerparticipatie is dus een cruciaal idee in duurzaamheidsdenken en het sociaal werk, al blijkt 

dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Bovenstaand duurzaamheidsonderzoek illustreerde dit 

reeds, maar ook onderzoek in de sociale huisvestingssector (zie De Decker & Pannecoucke, 2004; 

De Meulder et al., 2008; Sahlin, 1996) toont aan dat de specifieke context van de sociale 

huisvestingssector extra uitdagingen voor verandering in zich draagt. In wat volgt wordt een korte 

schets gegeven van enkele tendensen die zich al verschillende decennia in het sociaal woonbeleid 

voltrekken en die de beweegruimte van burgers die zich engageren en/of deel uitmaken van de 

sociale huisvestingssector sterk bepalen. Zowel de focus op eigenaarschap in het algemene 

woonbeleid, alsook de manier waarop gekeken wordt naar sociaal huren en sociale huurders, en 

de specifieke positie van sociale huisvestingsmaatschappijen hierbinnen, maken verandering in 

het (sociaal) woonbeleid een moeilijke, maar geen onmogelijke aangelegenheid. 

3.4.1 Sociale huisvesting: een beknopte geschiedenis 

In de negentiende eeuw werden onder impuls van industrialisatie en daarbij samenhangend de 

nood aan het huisvesten van arbeiders, woningen gebouwd om een antwoord te bieden op het 

huisvestingsvraagstuk; ofwel de spanning tussen het “rendement van grondeigenaars (de 

grondrente), de kortetermijnstrategieën van de bouwnijverheid en het onvermogen van de 

gemiddelde arbeider om zich behoorlijk te huisvesten” (Topalov, 1976, geciteerd in De Meulder et 

al., 2008, pp. 9 – 10). Voornamelijk filantropische initiatieven zorgden op die manier voor de bouw 
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van volkshuisvesting. Dergelijke woningen van lage kwaliteit, die de negentiende eeuwse gordel 

van verschillende steden vormen, hebben tot op vandaag nood aan renovatie en/of vernieuwing, 

en zijn tevens de plaatsen waar sociale huisvesting prioritair is. Er leefden – en leven nog steeds? 

– verschillende visies en ideeën over sociaal wonen; enkele utopische denkers zagen sociaal 

wonen als ingang voor een meer rechtvaardige maatschappij, en “degelijke huisvesting voor 

iedereen” (De Meulder et al., 2008, p. 10). Daartegenover stonden enkele realistische denkers, die 

sociaal wonen reduceerden tot “economische woningen zonder meer” (De Meulder et al., 2008, p. 

11). Er ontstond met andere woorden een tweestrijd tussen utopie réalisé - “de modellen voor een 

betere wereld die te kijk staan als een ecomuseum van het in de architectuur en stedenbouw 

vertaalde verlichtsingsstreven naar vooruitgang en rechtvaardigheid” - en utopie réaliste – “de 

realisatie van het mogelijke, van hetgeen binnen de krijtlijnen van de weldenkendheid, de 

maatschappelijke krachtsverhoudingen en de agenda van het ogenblik ligt besloten” (De Meulder, 

1997, in S. Allemeersch, persoonlijke communicatie, 1 maart 2021). 

Het is in die tweestrijd dat het idee van de tuinwijk zich ontwikkelde. Na de Eerste Wereldoorlog, 

bij de uitbouw van de welvaartsstaat, werd sociale woningbouw een meer publiek gegeven en 

werden verschillende tuinwijken gebouwd, gefinancierd door de Nationale Maatschappij voor 

Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW), de voorloper van de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen (VMSW). Het idee was om “een nieuw ruimtelijk model waarin verschillende 

bevolkingscategorieën harmonisch met elkaar en met het milieu zouden samenleven” (De Meulder 

et al., 2008, p. 11) te ontwikkelen, waarbij de tuinwijk een synthese zou vormen tussen het leven 

in de stad en het platteland. Het initiële idee werd echter niet volledig behouden; de tuinwijken 

werden wel gebouwd in de periferie van de stad, maar slaagden er omwille van regelgeving in de 

NMGWW niet in om de gemengde sociale omgeving te vormen die de tuinwijk voor ogen had. De 

tuinwijkgedachte startte dus vanuit een emancipatorische en experimentele gedachte (utopie 

réalisé?), maar verloor deze doorheen de jaren (utopie réaliste?), al bleef het wel de “Image guide” 

in de sociale woningbouw in België (De Bie, 1969, geciteerd in De Meulder et al., 2008) en werd 

de tuinwijk het paradigma van de sociale woningbouw (De Meulder et al., 2008). 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam sociale modernistische hoogbouw, onder impuls van het 

Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM), in de kijker. “De maximale functionaliteit en 

de overvloedige gemeenschapsvoorzieningen in het gezonde parklandschap moesten de beperkte 

oppervlakte van de exstenz-minimumwoning ruimschoots compenseren” (De Meulder et al., 2008, 

p. 12). Net zoals bij de tuinwijkgedachte werd het doel van de modernistische hoogbouw niet 
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volledig gerealiseerd; dit keer door de regelgeving van de sociale huisvestingssector, en door “de 

sectorale beleidsvoering in België en de historische en ideologische afkeer van 

gemeenschappelijke voorzieningen” (De Meulder et al., 2008, p. 13). Desalniettemin had het 

modernistische gedachtegoed een enorme impact op het (sociaal) wonen in de stad; in 

tegenstelling tot de tuinwijk die een aanvulling van de stad wilde zijn, werd het modernisme de 

ingang om de stad te vervangen. De modernistische hoogbouw werd op die manier ingezet om de 

welvaartsstaat voor iedereen te realiseren (De Meulder, 1988, geciteerd in De Meulder et al., 2008), 

al moesten heel wat bewoners van krotwoningen in de jaren 1950 en 1960 gedwongen verhuizen 

om in meer ‘inclusieve’ sociale woningen geherhuisvest te worden en “niet zelden liepen deze 

voortvarende tabula rasa mis, al bleven de catastrofes in Vlaanderen beperkt” (De Meulder et al., 

2008, p. 13). De modernistische huurwoningen waren echter wel kwalitatief beter dan het aanbod 

van de particuliere sector. De jaren 1970 werden echter gekenmerkt door een economische crisis, 

wat het optimisme van onder meer het modernisme wereldwijd aan banden legde (De Meulder et 

al., 2008). 

De tuinwijk – hoewel nog steeds een latente image guide – verschraalde tot een banale 

verkaveling. Het modernisme kreeg de stempel inhumaan . . . De sociale huisvestingssector 

probeert vooral – zonder daar noodzakelijk in te slagen – haar basisopdracht te vervullen: 

zo veel mogelijk technisch degelijke woningen aan een zo laag mogelijke prijs aanbieden 

aan een minder vermogend publiek . . . Het idee van architectuur en stedenbouw als 

maatschappelijk project – met al de voor- en nadelen die aan deze utopische constructie 

verbonden zijn – was in de jaren ’80 blijkbaar voorgoed voorbij. Dit leidde tot de pijnlijke en 

bijna rampzalige tegenstelling dat in een periode van zware sociaal-economische 

herstructurering, waarbij een groeiend deel van de bevolking zwakker stond op de 

huisvestingsmarkt, er nauwelijks aan sociale woningbouw werd gedaan . . . De jaren ’80 

vormden dan ook een dieptepunt in de geschiedenis van de sociale woningbouw. (De 

Meulder et al., 2008, pp. 13 - 14) 

Sinds de jaren 1990 “klautert de sociale woningbouw langzaam maar zeker uit het dal” (De Meulder 

et al., 2008, p. 15). Er worden opnieuw sociale woningen gebouwd, al is de oplage beperkt 

(ongeveer 2500 sociale woningen per jaar, wat slechts de helft van het aantal woningen gebouwd 

in de jaren ’70 is). Daarnaast is kleinschaligheid en duurzaamheid de norm. Alhoewel deze 

duurzaamheid louter technisch ingevuld wordt (isolatie, comfort en materiaalkeuze), heeft deze ook 

een sociaal voordeel: de kostprijs van energie en onderhoud is lager voor bewoners. De focus op 
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kleinschaligheid vanuit een angst voor grote projecten, maakt het echter moeilijk om de stad mee 

vorm te geven via sociale woningbouw, zoals wel het geval was voor de jaren 1970 (De Meulder 

et al., 2008). 

De normen in de sociale huisvestingssector zijn echter niet de enige normen die bepalen hoe de 

sector functioneert. De algemene beleidslijn om eigendomsverwerving als norm te stellen is zeer 

effectief; ongeveer 70% van de Belgische bevolking had in 2013 een eigen woonst (Heylen, 2015a, 

geciteerd in De Decker et al., 2015). Sociale woningen dienen op die manier enkel voor degenen 

die zich geen eigen woning kunnen veroorloven (De Decker, 2002, geciteerd in De Meulder et al., 

2008), en sociale huisvesting staat niet langer op een hoge plaats op de woonmarkthiërarchie, 

maar wel op de laagste (De Meulder et al., 2008). Daarnaast is deze tendens de laatste jaren enkel 

versterkt; mensen met een lager inkomen slagen er steeds minder in om een eigen woning te 

kopen (Canfyn, 2015) en de wachtlijsten van sociale huurmaatschappijen en sociale 

verhuurkantoren worden steeds langer (De Decker et al., 2015). 

Het is een internationaal en relatief eenvoudig te begrijpen fenomeen dat naarmate de 

welvaart stijgt, de publieke sector meer en meer de toeverlaat wordt van armere 

huishoudens en huishoudens die allerlei sociale en psychologische problemen cumuleren 

. . . het gevolg is een groeiende stigmatisering van de sociale woningbouw en een nefast 

nimby-effect1. (De Meulder et al., 2008, p. 17) 

3.4.2 “The incapable tenant” als leidend discours 

Het denken over de sociale huisvestingssector veranderde dus zeer sterk doorheen de jaren: van 

een kans voor experimenteel zoeken naar stadsontwikkeling, naar een sector die meer op zichzelf 

terugplooit en te maken krijgt met heel wat stigma’s. De stigmatisering en het Not In My Back Yard-

fenomeen (ofwel het nimby-fenomeen) waar bovenstaand citaat over spreekt, is echter niet enkel 

een zaak van de “sociale en psychologische problemen” van huishoudens. Sahlin schreef reeds in 

1996 over de ontwikkeling van een discours van ‘the incapable tenant’ in Zweden, waarbij de 

‘schuld’ voor problemen binnen sociaal wonen van een structureel perspectief naar een individueel 

perspectief verschoof; de huurder werd het probleem. Haar vertrekpunt van analyse is de aanname 

dat bewoners van sociale woningen “were not more mentally ill, drunk, abusive, misbehaving, or 

 
1 Het nimby-fenomeen, of ‘not in my back yard’-fenomeen slaat op het idee dat mensen in opstand komen 
tegen bepaalde veranderingen in hun omgeving omwille van de vermeende negatieve gevolgen ervan 
(Whyte Corporate Affairs, 2012). 
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“incapable of independent living” in the 1980s, than in the 1970s” (Sahlin, 1996, p. 168). Ook in 

Vlaanderen is dergelijk discours tijdens de jaren 1980 gegroeid, waarbij sociale huurders worden 

gezien als “deviant, noisy, dirty, dependent, ungrateful and above all, incapable of living together 

with other people” (De Decker & Pannecoucke, 2004, p. 294). Zowel Sahlins (1996) analyse in de 

Zweedse context, alsook de analyse van De Decker en Pannecoucke (2004) in de Vlaamse 

context, tonen dat wat publiek gezien wordt als ‘het’ probleem in de sociale huisvestingssector, niet 

overeenkomt met hoe bewoners van sociale woningen hun situatie beleven; de meeste sociale 

huurders zijn tevreden over hun huisvestingssituatie (De Decker & Pannecoucke, 2004; De 

Meulder et al., 2008; Sahlin, 1996), al is meer en diepgaander onderzoek hierover nodig (De 

Meulder et al., 2008). 

De verandering in het discours over sociaal wonen speelt zich af in de jaren 1990. In de jaren ‘80 

werden de bevoegdheden tussen het federale en regionale niveau in België hervormd, wat samen 

met financiële moeilijkheden leidde tot een huizencrisis in de jaren 1980. De Decker en 

Pannecoucke (2004) stellen dat grofweg twee ideeën het begin van de jaren ‘90 domineerden: (1) 

mensen verkrijgen onterecht een sociale woning doordat politiekers, in ruil voor een stem, mensen 

bevoordelen en, daarmee samenhangend, (2) wonen ook mensen met een te hoog inkomen om 

recht te hebben op een sociale woning, toch in een sociale woning. In 1990 waren actoren in de 

sociale huisvestinssector voornamelijk bezig om dergelijke praktijken een halt toe te roepen, en 

waren er geen klachten over ‘de sociale mix’ of ‘getto’s’ als sociale woningen. Dergelijk, relatief 

positief, discours veranderde echter snel (De Decker & Pannecoucke, 2004). Sahlin (1996) stelt, 

op basis van de studie van Boréus (1994), dat wereldwijd het geloof in gelijkheid, gemeenschap 

en publieke staatsinterventie, maar ook participatie en democratie plaats moest maken voor neo-

liberale ideeën zoals vrijheid, waar liberalisering en privatisering het gevolg van waren. Ook in de 

sociale huisvestingssector zorgde deregulatie en privatisering voor een shift in het denken over 

sociaal wonen en de ‘sociale verantwoordelijkheid’ van instanties die sociale woningen voorzien. 

De sociale verantwoordelijkheid van SABO2 in Zweden, veranderde bijvoorbeeld van het voorzien 

in huisvesting voor degenen die geen kans maakten op de private markt, naar het huisvesten van 

alle huishoudens, en “since low-income and immigrant households were over-represented, public 

housing should try to recruit more Swedish and middle-class tenants” (SABO, 1989, geciteerd in 

Sahlin, 1996, p. 171). Bijgevolg kreeg het discours van de ‘lawaaierige buur’, de ‘alcoholverslaafde’ 

of de ‘geesteszieke’ in sociale huisvesting ingang in zowel de media, als in geschriften van 

 
2 SABO is de nationale koepelorganisatie van sociale huisvestingsmaatschappijen in Zweden (Sahlin, 
1996). 
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instanties die voorzien in sociale huisvesting. De Zweedse overheid wilde daarom bijvoorbeeld 

aparte huisvesting voorzien voor de verschillende ‘moeilijke huurders’ “such as, mentally retarded, 

physically disabled, elderly alcoholics, as well as people with “social problems” (SOU 1993:30, pp. 

253, 255, 258, geciteerd in Sahlin, 1996, pp. 171-172), en werden tijdens de jaren ’80 striktere 

regels toegepast “to exclude noisy neighbours” (Sahlin, 1996). 

The image of the “weak groups”, unjustly discriminated against by greedy and prejudiced 

landlords, had in the course of one decade been converted into that of the “noisy 

neighbours” as evil offenders, viciously harassing their neighbours. The main cause of 

public housing problems were no longer found in building and planning, nor in public 

management, but in the misbehaviour of individual tenants. (Sahlin, 1996, p. 172) 

Ook in België installeerde zich een dergelijk discours en werden soortgelijke stappen ondernomen. 

Zo werd met bijvoorbeeld “Commission Social Safety” gezocht naar manieren om de subjectieve 

en objectieve veiligheid in, voornamelijk hoogbouw, te verhogen. De uitkomst was een “liveability 

code”; 

The importance of this code is manifold. Above all it legitimized [sic] the request of the social 

housing companies: it admitted that there were problems with tenants, especially 

youngsters of a migrant origin. And it approved the request for a social mix – and therefore 

for local deviations from general rules. (De Decker & Pannecoucke, 2004, p. 298) 

Naast de negatieve beeldvorming over sociale huurders, worden ook de sociale woningen zelf, 

voornamelijk hoogbouw in grote steden, als probleem gepercipieerd. Zo werden de 

samenlevingsomstandigheden die de gebouwen voorschrijven (zoals bijvoorbeeld het geforceerde 

samenleven in appartementen met buren onder, boven en naast, gedeelde infrastructuur en 

gedeelde ruimtes, alsook de slechte isolering etc.) door politici als probleem gepercipieerd en werd 

dit discours ook door opvallende mediaberichten verder bevestigd en verspreid (De Decker & 

Pannecoucke, 2004). 

Tegelijkertijd stellen De Decker en Pannecoucke (2004), maar ook Sahlin (1996) vast dat de 

verantwoordelijkheid voor het creëren en bevestigen van dergelijk discours in de sociale 

huisvestingssector geen eenduidig gegeven is. Sahlin (1996) stelt dat zowel het discours van ‘the 

incapable tenant’, alsook ‘incapable of independant living’ in verschillende sectoren ontstaan is en 

op verschillende niveaus (stedelijk, nationaal en binnen werkvelden) resoneert. Het discours 
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verspreidde zich verder doordat actoren in de sociale huisvestingssector te maken kregen met 

botsende discoursen; sociaal werkers moesten zowel de wens van de sociale 

huisvestingsmaatschappij om ‘noisy neighbours’ uit te sluiten beantwoorden, alsook huisvesting 

voorzien voor degenen met de hoogste nood aan huisvesting. Sahlin (1996) stelt dat er slechts een 

beperkt aantal opties zijn om op dergelijke spanning te reageren; (1) één discours verkiezen op 

basis van keuze en ideologie, (2) voorrang geven aan één discours en de andere negeren of (3) 

trachten de verschillende discoursen consistent samen te nemen. De laatste optie kwam 

voornamelijk naar voren; het discours van ‘incapable of independent living’ was een uitweg om 

exclusie te legitimeren, en dus de spanning tussen normen en acties van de sociaal werkers te 

verzoenen (Sahlin, 1996). 

An eviction is not seen as a decision, but rather as an inevitable consequence of the tenant’s 

deficiencies. The result of the dialectic within and between discourses at different levels, 

may under certain condition be a spiral of legitimation, which eventually make certain 

actions and decisions necessary, which were not even thinkable in another, not so distant 

time. (Sahlin, 1996, p. 177) 

De Decker en Pannecoucke (2004, p. 305) stellen daarom samenvattend, met inbegrip van de rol 

van de media in het verspreiden en versterken van het discours van ‘the incapable tenant’: 

All in all, the discourse evolved from a local and dispersed theme to a broad consensus on 

problem tenants, problem estates and the mechanism causing the problems. In all this, the 

press has served as a megaphone, publishing sensational headlines, front-page scandals 

and cliché photos. 

3.4.3 En dus: verandering in het sociaal woonbeleid, een onbegonnen zaak? 

De sociale huisvestingssector staat aldus onderaan op de woningmarkthiërarchie doordat het een 

sector is geworden voor degenen die geen woning kunnen kopen (De Meulder et al., 2008), en 

waar negatieve beeldvorming over ‘incapable tenants’, maar ook ‘slechte gebouwen’ de basis 

vormt voor het denken over sociale huisvesting (De Decker & Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996). 

De slechte reputatie van de sociale huisvestingssector zorgt er met andere woorden voor dat de 

sector niet langer populair is, mensen in nood minder geneigd zijn om in een sociale woning te 

wonen en de relatie tussen huurders en huisvestingsmaatschappijen onder druk komt te staan (De 

Decker & Pannecoucke, 2004). Als reactie hierop werden twee nieuwe normen in de sociale 
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huisvestingssector gesteld: het streven naar een ‘goede’ sociale mix (De Decker & Pannecoucke, 

2004) en kleinschalige sociale woningbouw (De Meulder et al., 2008). 

De positieve gevolgen die een sociale mix zou voorbrengen – zoals de armere populatie die de 

rijkere populatie als referentiegroep neemt en de grotere sociale controle – zijn echter eerder 

gehoopte gevolgen dan dat het wetenschappelijk onderbouwd is (De Meulder et al., 2008; 

Goossens, 2019). De goede sociale mix wordt daarnaast gezien als een financiële uitweg voor 

sociale huisvestingsmaatschappijen vanuit het (foutieve) idee dat gezinnen met twee inkomens de 

financiering van de sociale huisvesting zouden redden, aangezien zij meer kunnen en moeten 

betalen voor het huren van een sociale woning. Dergelijke aanname is volgens De Decker en 

Pannecoucke (2004) foutief, aangezien het net die gezinnen zijn die uit sociale huisvesting stappen 

wanneer de kans zicht stelt om eigenaar van een woning te worden, “it is not realistic to hope that 

they will come back” (De Decker & Pannecoucke, 2004, p. 307). Door de sterke focus op het 

aantrekken van huurders met een groter inkomen, nemen sociale huisvestingsmaatschappijen 

bijgevolg weinig andere initiatieven die wel constructief zijn; “Hardly ever did they make a proposal 

for co-operation with the welfare sector in order to deal with the problems of poor people since, in 

the end, poverty is the main reason why people are in social housing” (De Decker & Pannecoucke, 

2004, p. 307). De Decker en Pannecoucke (2004) stellen dat dergelijke denkwijzen dus zowel 

foutief als demagogisch zijn, en sterk samenhangen met het discours van ‘the incapable tenant’ 

aangezien structurele problemen in de sociale huisvestingssector aan de sociale huurder 

toegeschreven worden. 

Ook het idee dat sociale huisvesting steeds meer kleinschalig gebouwd moet worden, en bijgevolg 

“onzichtbaar aanwezig” moet zijn, roept vragen op; het stigma over sociale huisvesting geeft aanzet 

tot het bouwen van sociale woningen die opgaan in de rest van de stad. Dergelijke tendens “mag 

dan vrij wrang zijn, maar is de sociale woningbouw hiermee toch niet terug van weggeweest als 

project voor de stad van morgen?” (De Meulder et al., 2008, p. 19). De Meulder et al. (2008) zien 

op die manier een kans voor de sociale huisvestingssector om de utopie réaliste opnieuw centraal 

te stellen in het denken over sociale huisvesting, waar ‘een stad voor iedereen’ het uitgangspunt 

vormt. “Realistisch door zich in te schrijven in de huidige neoliberale opmars van publiek-private 

samenwerkingen, en ook utopisch door kwaliteit te willen voor iedereen. Anders dan gisteren, maar 

niet minder noodzakelijk voor morgen” (De Meulder et al., 2008, p. 19). Al blijven dergelijke 

streefdoelen sterk afhankelijk van denkwijzen over, onder andere, de plaats van sociale huisvesting 
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in de uitbouw van de stad. In een discussie over de bouw van het Hollainhof in Gent, stelt Marc 

Putman, voormalig directeur van WoninGent:  

Geef ons een architect van wie we weten dat hij ons goede bouwkwaliteit levert. Wij hebben 

liever degelijke bouwkunde met beperkt onderhoud dan mooie prentjes . . . als men 

meerwaarde creëert door in te boeten op de bouwkwaliteit, dan wreekt zich dat in het 

beheer. (Vervloesem & De Decker, 2008, pp. 63 - 65) 

De discussie omtrent de kwaliteit van sociale huisvestingsprojecten wordt op deze manier zeer 

binair voorgesteld: ofwel goede bouwkwaliteit, ofwel architecturaal en stedenbouwkundig 

hoogstaande projecten. Daarnaast gaf Marc Putman aan dat sociale huurders niet bezig zijn met 

‘een mooi ontwerp’: “Het Hollainhof is fout (…) op het vlak van architectuur omdat het geen rekening 

houdt met het captatievermogen van mijn doelgroep. Het is te progressief . . . Zij beschouwen 

(hedendaagse architectuur) totaal niet als een meerwaarde” (Vervloesem & De Decker, 2008, p. 

65). Vervloesem en De Decker (2008) geven echter aan dat architecturale en stedenbouwkundige 

meerwaarde de bouwkundige meerwaarde niet in de weg staat, al wordt hier wel sterk vanuit 

gegaan in de sociale huisvestingssector. ”De moeilijke werkomstandigheden (grondschaarste, 

lange proceduretijden, complexe wetgeving, enzovoort) zorgen ervoor dat de meeste 

maatschappijen het gemak van de routine verkiezen boven een bijzonder ontwerp” (Vervloesem & 

De Decker, 2008, p. 63). 

De sociale huisvestingssector lijkt op die manier vast te rijden in het ‘nieuwe’ discours van ‘the 

incapable tenant’ (die naast ‘incapabel’ tevens niet geïnteresseerd zou zijn in hedendaagse 

architectuur), ‘slechte huisvesting’ en een ‘slecht systeem’, al zijn discussies over de plaats van 

sociaal wonen in het vormgeven van de stad niet nieuw. Heel wat stemmen in de (sociale) 

woonsector zijn daarom steeds meer overtuigd van de nood aan diepgaande verandering in het 

algemene woonbeleid, willen we goede huisvesting voor iedereen nastreven (zie bijvoorbeeld De 

Decker et al., 2015; De Meulder et al., 2008). Canfyn (2015) schrijft zo in het boek “Woonnood in 

Vlaanderen. Feiten/mythen/voorstellen” over zijn pessimisme in het woonbeleid. Hij spreekt over 

de continuïteit van subsidies voor eigendomsverwerving van de middenklasse, over de huursector 

die “zijn plan zal moeten trekken” (p. 532) en over sociale huisvesting die, omwille van budgettaire 

redenen, slechts 6% van het woonaanbod zal blijven uitmaken. Ook Heylen schrijft in de 

samenvatting van zijn doctoraat dat de “woonsubsidiëring in Vlaanderen niet gericht is op de 

groepen waar de betaalbaarheid het meest in gedrang komt” (Heylen, 2015, geciteerd in De Decker 

et al., 2015). De ‘omslag’ ligt voor Canfyn (2015) dan ook in het teruggrijpen naar de rol van de 
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overheid in de samenleving; “pro-actief het algemeen belang beschermen” (p. 533), of zoals in Art. 

3 van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode staat: “Iedereen heeft recht op menswaardig 

wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een 

behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd” 

(1997, Art. 3). Volgens Canfyn (2015) moet de overheid daarom de marktwerking enkel gebruiken 

als correctie en aanvulling van wat de overheid “niet of minder goed kan . . . in plaats van een 

grondrecht te verpulveren onder de molensteen van de marktwerking[.] Wanneer wordt huisvesting 

weer huisvesting en niet louter vastgoed?” (Canfyn, 2015, p. 533). 

 

3.4.4 En bewoners zelf? De kracht van ‘de marge’ 

Ondanks de slechte reputatie van de sociale huisvestingssector - waarbij zowel huurders als 

architectuur met de vinger wordt gewezen voor alle ‘problemen’ die in de sector aanwezig zijn - 

alsook de uitdagingen in het algemene woonbeleid, zijn Vlaamse sociale huurders wel tevreden 

over hun woonsituatie (De Decker & Pannecoucke, 2004; De Meulder et al., 2008). Daarnaast zijn 

er verschillende projecten die net met de uitdagingen van de sociale huisvestingssector aan de 

slag gaan, waar veel leerkansen liggen voor verandering binnen de sociale huisvestingssector. Op 

die manier heeft elk project het potentieel in zich om nieuwe krijtlijnen uit te tekenen om de sociale 

woningbouw te herdefiniëren (De Meulder et al., 2008). 

Sociale huurders blijven echter vaak uitgesloten uit het debat over sociale huisvesting; het debat 

wordt gevoerd door mensen die niet in sociale woningen wonen, en het discours van ‘the incapable 

tenant’ werd gevormd zonder duidelijke data om uitgangspunten te staven, en zonder stil te staan 

bij de beleving van bewoners zelf (De Decker & Pannecoucke, 2004). Daarom geven De Decker 

en Pannecoucke (2004), op basis van Backwell (2002), aan dat het verdedigen van sociale 

huurders essentieel is; de beeldvorming over sociale huurders en sociale huisvesting op zich moet 

positiever en meer gebaseerd op de realiteit van bewoners van sociale huisvesting (De Decker & 

Pannecoucke, 2004). 

Where are the public statements about the real reasons why people are in social housing? 

Where are the complaints about a society where poverty is such that people cannot afford 

to come into town from an out-lying estate? Where are the statistics that show how many 

excellent tenants they have for every bad one? But what the social housing sector in 

Flanders has done for the last 10 years was just the opposite. They have devalued the 

people living in social housing and thereby also the ‘product’ itself. When people say they 
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do not want social housing in their neighborhood, they mean that they do not want its 

tenants. (Backwell, 2002, geciteerd in De Decker & Pannecoucke, 2004, p. 308) 

In lijn met de oproep om het perspectief en de acties van sociale huurders meer centraal te stellen 

in het debat over sociale huisvesting, schreef Vervloesem (2019) in haar doctoraat over de 

bijdragen die tussenruimtes aan stedelijke veranderingsprocessen kunnen bieden. Hierbij pleit zij, 

op basis van postkoloniale, post-structuralistische en feministische denkers, om “het potentieel van 

de marge te (h)erkennen, als plek van actief verzet en voedingsbodem voor insurgent citizenship” 

(Holston, 2008 in Vervloesem, 2019, p. 145), ofwel “opstandig burgerschap”. Vervloesem (2019) 

refereert hierbij naar Holston, die de tweespalt van de marge zichtbaar maakt:  

I make a definite distinction between that marginality which is imposed by oppressive 

structures and that marginality one chooses as site of resistance – as location of radical 

openness and possibility. This site of resistance is continually formed in that segregated 

culture of opposition that is our critical response to domination. (Hooks 1989: 35, geciteerd 

in Vervloesem, 2019, p. 146) 

Dergelijke denkwijzen zijn in lijn met het concept ‘participatie als uitgangspunt’ van onder andere 

Deceur (2017) en Bouverne-De-Bie (2008), aangezien ook hier uitgegaan wordt van de kracht van 

wat burgers ‘doen’, als actieve burgers die mee vorm geven aan de eigen situatie, eerder dan het 

trachten in te passen van burgers in de norm van ‘goed burgerschap’, opgelegd door 

machthebbers. De sociale huisvestingssector mag dus wel geconfronteerd worden met heel wat 

obstakels en stigmatisering, tegelijkertijd zoeken mensen ‘in de marge’ steeds naar manieren om 

te reageren op dergelijke dynamieken, en is onderzoek naar het potentieel van dergelijke 

tussenruimtes opportuun in het denken over stedelijke verandering (Vervloesem, 2019). Het is 

daarnaast ook één van de kerntaken van het sociaal werk om vanuit sociale rechtvaardigheid 

structurele onderdrukking tegen te gaan via emancipatorische praktijken; “in solidarity with those 

who are disadvantaged, the profession strives to alleviate poverty, liberate the vulnerable and 

oppressed, and promote social inclusion and social cohesion” (IFSW, 2014).  
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4. Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 
Zoals duidelijk werd in een eerste deel van de literatuurstudie is sociale rechtvaardigheid voor 

zowel de huidige generatie als toekomstige generaties een belangrijke pijler van duurzame 

ontwikkeling. De zoektocht naar sociale rechtvaardigheid is tevens het uitgangspunt van de 

academische discipline van het sociaal werk: 

 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social 

change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. 

Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities 

are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social sciences, 

humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to 

address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at 

national and/or regional levels. (IFSW, 2014) 

 

De sociale pijler van duurzame ontwikkeling kan niet los gezien worden van de ecologische, al ligt 

de focus momenteel veel sterker op het ecologische aspect dan op het sociale aspect van 

duurzaamheid (Bijl, 2011; Block & Paredis, 2019; Quental & Lourenço, 2012). Duurzame 

ontwikkeling gaat in essentie ook over participatie en macht; “wie beslist wat voor wie, met welk 

doel, vanuit welke belangen, en wie verliest of wint?” (Block & Paredis, 2019, p. 62).  

 

In het tweede deel van het literatuuroverzicht werd daarom dieper ingegaan op het idee dat 

participatie al te vaak als middel of doel wordt ingezet om een duurzaamheidsdiscours van de stad 

op te leggen aan burgers. Onderzoek toont aan dat een dergelijke inzet van participatie niet 

duurzaam is, aangezien niet alle burgers het altijd eens zijn met het duurzaamheidsdiscours dat 

door de stad wordt uitgedacht en zich niet gehoord voelen in de vormgeving van hun wijk (Breukers 

et al., 2017; Roets et al., 2019). Bovendien leeft de veronderstelling dat kansengroepen (wie deze 

ook moge zijn) niet bezig zijn met duurzaamheid en met ecologie zowel in de publieke opinie 

(Goossens, 2019), als bij stedelijke actoren (Breukers et al., 2017). Het streven naar duurzame 

steden en de plannen voor verandering worden op die manier sneller top-down beslist door 

stedelijke actoren en experts rond duurzaamheid (Breukers et al., 2017; Roets et al., 2019). De 

macht voor verandering ligt met andere woorden veel sterker bij stedelijke actoren, dan bij de 

burgers die met/in (de gevolgen van (duurzame)) stedelijke verandering leven.  
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Daarnaast bleek uit het laatste deel van de literatuurstudie dat verschillende discoursen (zoals die 

van ‘the incapable tenant’) over sociale huisvesting de beweegruimte van sociale huurders, maar 

ook van andere actoren in de sociale huisvestingssector onder druk zetten (De Decker & 

Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996). De beweegruimte van sociale huurders wordt dus dubbel 

ingeperkt; zowel de top-down beslissingen in het vormgeven van de stad (Breukers et al., 2017; 

Goossens, 2019; Roets et al., 2019), alsook het feit dat sociale huurders als ‘incapable tenants’ 

worden gezien (De Decker & Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996), en er vanuit wordt gegaan dat ze 

‘niet bezig zijn met de meerwaarde die architectuur kan bieden’ (zie Marc Putman in Vervloesem 

& De Decker, 2008) beperkt mogelijkheden tot inspraak en participatie. Desalniettemin blijven 

mensen ‘in de marge’ manieren zoeken om toch invloed te hebben op zowel de eigen als de 

collectieve situatie waarin ze zich bevinden, en zijn deze tussenruimtes belangrijke plekken om te 

leren over stedelijke veranderingsprocessen (Vervloesem, 2019). 

 

Vanuit die probleemstelling zullen de (re)acties van burgers op beleidsbeslissingen centraal staan 

in dit onderzoek, meer concreet ingebed in de sociale huurwoningwijk Sint-Bernadette in Gent. De 

Sint-Bernadettewijk wordt namelijk gesloopt en buurtbewoners worden verplicht geherhuisvest. 

Buurtbewoners van deze sociale woonwijk kwamen echter in actie tegen deze beslissing. 

Onderzoek naar de beweegredenen en de beweegruimte van burgers die al dan niet met succes 

gecreëerd en ingenomen wordt is daarom interessant in het debat over sociale huisvesting en 

stedelijke verandering. De onderzoeksvragen van deze masterproef luiden daarom als volgt:  

 

Hoe kijken burgers (zowel buurtbewoners als andere burgers aanwezig in de wijk) naar de 

geplande stadsontwikkeling in de Sint-Bernadettewijk en op welke manier trachten ze invloed uit 

te oefenen op de huidige en toekomstige Sint-Bernadettewijk? Wat kunnen we leren uit de acties 

die burgers ondernemen om invloed te hebben op de eigen en de collectieve situatie in de Sint-

Bernadettewijk? En op welke muren botsen deze burgers bij het ondernemen van acties? 

 

Op die manier wil dit onderzoek bijdragen aan een diepgaand begrip van acties in ‘de marge’ als 

reactie op beleidsmatige keuzes voor (duurzame) stedelijke verandering, en wat dergelijke acties 

betekenen (voor theorievorming omtrent) de verwevenheid van het sociaal werk en duurzame 

ontwikkeling.  



 

 35 

5. Methodologie 
 

In wat volgt een gedetailleerde toelichting van de methodologie van dit onderzoek. Allereerst wordt 

een korte schets van de onderzoekscontext gegeven. De onderzoekscontext, en dus de 

woonomgeving van mensen, is echter geen statisch gegeven, maar is veranderbaar en beïnvloedt 

het leven van burgers.  Gezien de verwevenheid van de woonomgeving met het leven van burgers, 

gaat hoofdstuk zeven dieper in op de dynamieken in de Sint-Bernadettewijk Gent, waardoor de 

onderzoekscontext in dit hoofdstuk slechts zeer kort wordt besproken. Daarnaast wordt de 

benadering en de strategie van data-verzameling toegelicht, en vervolgens de benadering en 

manier van data-analyse. 

 

5.1 Onderzoekscontext 
 
Deze masterproef kadert in een initiatief van de Stadsacademie, een samenwerking tussen Stad 

Gent en Universiteit Gent waarbij masterproefstudenten samen met begeleiders vanuit zowel Stad 

Gent als Universiteit Gent inter- en transdisciplinair samenwerken rond een 

duurzaamheidsvraagstuk. De masterproefateliers startten met een open thema: diversiteit in 

sociale huisvesting. Na een eerste samenkomst werd beslist om de Sint-Bernadettewijk in Gent 

als focus te nemen van de masterproeven van de aanwezige studenten. De groep studenten 

bestaat uit studenten architectuur, architectuur en stedenbouw, conflict and development, 

moraalwetenschappen, politieke wetenschappen en sociaal werk. Deze masterproef is daarom 

slechts één onderdeel van een breder onderzoek in de Sint-Bernadettewijk te Gent. De andere 

masterproeven kunnen geraadpleegd worden op de site van de Stadsacademie: 

http://destadsacademie.be/  
 
De Sint-Bernadettewijk is een tuinwijk in het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij 

‘WoninGent’. De wijk is gebouwd in de jaren 1920 (Bogaert et al., 2016). In 2018 kwam de wijk als 

‘Schimmelwijk’ in de media (De Jaegere, 2018a) en WoninGent kondigde in 2020 aan dat de 

sociale woonwijk volledig gesloopt zou worden om een 21ste eeuwse tuinwijk te bouwen die als 

‘modern’ en ‘duurzaam’ wordt omschreven (WoninGent, 2020). Bewoners van de Sint-

Bernadettewijk kwamen echter in actie tegen deze beslissing en eind 2020 kraakte de actiegroep 

‘Bernadette Blijft!’ twee huizen in de Sint-Bernadettewijk om de acties van buurtbewoners kracht 

bij te zetten. De actiegroep ‘Bernadette Blijft!’ bestaat op die manier uit zowel ‘solidaire jongeren’ 

die de huizen hebben gekraakt, als uit buurtbewoners en andere geëngageerde burgers die het 
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doel van de actiegroep onderschrijven. Bernadette Blijft! wil op die manier, onder andere, de eis 

‘Blok per Blok’ nastreven; een gefaseerde sloop/renovatie van de Sint-Bernadettewijk, zodat 

buurtbewoners die in de wijk willen blijven wonen, de kans hiertoe krijgen. 

 

Het sterk activistische karakter in de wijk maakt van de Sint-Bernadettewijk een goede plek voor 

onderzoek naar bewegingen ‘in de marge’ bij stedelijke veranderingsprocessen. 

 

5.2 Data-verzameling: etnografisch onderzoek 
 

5.2.1 Etnografie als onderzoeksbenadering 
 

Etnografisch onderzoek in de Sint-Bernadettewijk vormt de basis voor de dataverzameling van 

deze masterproef. Etnografisch onderzoek, ofwel participatieve observatie, heeft geen vaste vorm; 

het gaat om ‘hands-on’ ervaring in een bepaalde sociale en culturele context. De onderzoeker is 

dus nooit louter een observeerder, maar wordt ‘ondergedompeld’ in, en maakt deel uit van de 

onderzoeks-omgeving en -situatie. Op die manier krijgt de onderzoeker meer inzicht in de geleefde 

realiteit van het onderwerp van het onderzoek (Howitt, 2010; Ocejo, 2019), in dit geval de Sint-

Bernadettewijk in Gent. Zowel buurtbewoners, als leden van de actiegroep, aanverwanten, 

voorbijgangers… maken deel uit van die (sociale) context. De rol van de onderzoeker kan 

omschreven worden als ‘participant als een observeerder’ (Howitt, 2010, p. 189); de onderzoeker 

participeerde in activiteiten van de actiegroep ‘Bernadette Blijft!’, was aanwezig in de wijk, en 

trachtte de aanwezigen meteen duidelijk te maken dat de observaties deel waren van een 

onderzoek. De manier waarop dit werd gedaan is verder uitgewerkt in ‘5.4 Ethiek’. 

 

Howitt (2010, p. 205) stelt: “Participant observation, because of its very nature and its resource 

intensiveness, realistically cannot be employed for representative work on major organizations or 

even national issues.” Dit onderzoek wil en kan daarom geen resultaten bespreken over ‘grotere’ 

gehelen die de Sint-Bernadettewijk omkaderen, zoals bijvoorbeeld het (sociaal) woonbeleid, maar 

kan wel diepgaand inzicht geven in de specifieke context van de Sint-Bernadettewijk en hoe 

bewoners en sympathisanten reageren en nadenken over de bredere context die de 

gebeurtenissen in de wijk omkaderen. Aangezien etnografisch onderzoek dus gaat over “social life 

in cities, chiefly how their inhabitants make sense of their lives and how they find themselves 

dealing with urban conditions beyond their control” (Ocejo, 2019, p. 2), is deze onderzoeksmethode 
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geknipt om meer inzicht te krijgen in hoe burgers in de Sint-Bernadettewijk kijken naar en actie 

ondernemen in een situatie waarop ze, op het eerste zicht, zelf weinig invloed hebben. 

 

Etnografisch onderzoek, net zoals sociaal werk onderzoek, is op die manier per definitie niet 

neutraal, maar heeft inherent een sterk maatschappelijk engagement in de zoektocht naar sociale 

rechtvaardigheid (Hermans & Roets, 2020). Deze masterproef wil op die manier bijdragen aan een 

discussie over wat ‘duurzame’ stedelijke ontwikkeling kan inhouden, als antwoord op de gestelde 

vragen in dit onderzoek.  

 

5.2.2 Data-verzameling in de praktijk 
 

Aangezien participatieve observatie nooit een strikt verloop kent, tracht volgende uiteenzetting een 

zo concreet mogelijk beeld te schetsen van het verloop van dataverzameling.  

 

De participatieve observatie startte in februari 2021 en eindigde datzelfde jaar in de maand april. 

‘Intensieve’ observaties, waarbij de onderzoeker ongeveer vijf dagen per week in de wijk aanwezig 

was en actief contact aanknoopte met mensen, startten op zondag 14 februari en eindigden op 6 

april 2021. Contact met de wijk, door het bijwonen van de democratische zondagen, bleef echter 

duren tijdens het neerschrijven van het onderzoek, van begin april tot eind mei 2021. Dit gaf de 

mogelijkheid om belangrijke veranderingen/observaties toe te voegen aan het onderzoek. Ook 

bleef het contact met de wijk op die manier in stand, wat het makkelijker maakte om 

neergeschreven bevindingen terug te koppelen aan participanten. 

 

De democratische zondagen, georganiseerd door de actiegroep ‘Bernadette Blijft!’, vormden het 

startpunt van het onderzoek. Democratische zondagen zijn wekelijkse buurtsamenkomsten waar, 

afhankelijk van de noden van bewoners en/of andere leden van de actiegroep, vragen, 

bekommernissen, en strategieën voor het verdere verloop van de acties worden besproken. Deze 

momenten vormden het ideale startpunt voor etnografisch onderzoek aangezien er heel wat 

bewoners van de wijk, alsook andere betrokken burgers, aanwezig zijn. De onderzoeker woonde 

(bijna) elke democratische zondag bij van februari 2021 tot en met mei 2021. Naast de 

democratische zondag heeft de actiegroep wekelijks een algemene vergadering; ook deze maakt 

deel uit van de participatieve observatie. De vergadering geeft meer inzicht in de organisatie en 

bewegingen binnen de actiegroep zelf. De (leden van de) actiegroep fungeerden op die manier als 

‘sleutelinformanten’ (vertaling ‘key informants’; Howitt, 2010, p. 199) in het onderzoek. Tijdens 
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dergelijke vergaderingen was het ook mogelijk om af te bakenen wat wel en niet mogelijk was om 

te ‘doen’ als onderzoeker. Zo werd de onderzoeker deel van het planbureau, niet als technisch 

expert voor het maken van plannen, maar wel als brugfiguur tussen planbureau en de buurt. De 

onderzoeker nodigde medestudenten uit de stadsacademie uit om deel uit te maken van het 

planbureau, alsook mailde de onderzoeker met een medewerker van de VMSW. Beide ervaringen 

zijn tevens deel van de data. Verder waren de acties van Bernadette Blijft! onderwerp voor data-

verzameling. De tabel op pagina 55 – 57 (in deel ‘6.3.1 Actiegroep: Bernadette Blijft!’) toont een 

tijdlijn van de acties van Bernadette Blijft!. De onderzoeker heeft deze allemaal bijgewoond, met 

uitzondering van ‘Piket Bernadette!’ op 12 februari 2021. 

 

Daarnaast zijn deur-aan-deur-gesprekken met bewoners deel van de data. Een eerste ‘soort’ 

gesprekken kwam tot stand wanneer de actievoerders meer informatie aan buurtbewoners wilden 

geven over hun acties en tegelijkertijd handtekeningen wilden verzamelen voor hun petitie. De 

onderzoeker woonde deze gesprekken bij, maar nam voornamelijk een meer observerende rol aan. 

Een tweede ‘soort’ deur-aan-deur gesprekken kwam tot stand wanneer de actiegroep meer in wilde 

zetten op het toewijzingsbeleid; heel wat buurtbewoners kregen toewijzingen voor een andere 

woning van WoninGent, en moesten dus binnenkort verhuizen. De onderzoeker besliste om deur 

aan deur langs te gaan bij mensen om te praten over hun situatie i.v.m. de toewijzing. Op die 

manier was het zowel mogelijk om mensen correcte informatie te geven over de verhuisplannen 

van WoninGent en het toewijzingsbeleid, als om gesprek aan te gaan met mensen over hun 

woonst, de verhuis en hun ervaringen met deze situatie. De onderzoeker kreeg zo meer zicht op 

verschillende stemmen in de wijk, en kon meer algemene vragen van bewoners teruggekoppelen 

aan de actiegroep. Een buurtbewoonster die een actieve rol speelde in de actiegroep vergezelde 

deze deur-aan-deur gesprekken. De ethische bekommernissen over deze fase van het onderzoek 

staan in het deel ‘5.4 Ethiek’ verder uitgewerkt.  

 

De deur-aan-deur gesprekken kregen door het meer ‘formele’ karakter van de ontmoeting (andere 

ontmoetingen zijn eerder ‘toevallig’ op straat of tijdens een actie), meer de vorm van een semi-

gestructureerd interview, al bleef de vorm van de gesprekken sterk afhankelijk van de bewoners 

en de gebeurtenissen aan de deur. Soms begon de onderzoeker het gesprek, soms begon de 

buurtbewoonster het gesprek. De vragen (zoals; hoe gaat het met u? Hoe kijk je naar de verhuis? 

Heb je al een toewijzing gekregen? Wat vind je van de actiegroep? Etc.) werden door zowel de 

onderzoeker als de buurtbewoonster gesteld en waren vaak eerder een aanzet voor verhalen van 

buurtbewoners dan strikt te beantwoorden vragen. Elk gesprek was daardoor helemaal anders, al 
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waren de meeste bewoners die de deur openden bereid om hun verhaal te delen, wat zorgde voor 

een brede dataverzameling. Daarnaast uitten verschillende buurtbewoners hulpvragen omtrent de 

verhuis, waar de onderzoeker op inspeelde door hulp aan te bieden bij praktische zaken zoals het 

uit elkaar halen van een kast, het verhuizen van dozen en het buitenzetten van grof huisvuil. 

Dergelijke momenten gaven ook openingen voor ‘dagdagelijks’ gesprek met buurtbewoners, wat 

tevens interessante onderzoeksdata opleverde. Ook momenten waarop de onderzoeker ‘gewoon 

aanwezig was’ in de wijk, leverden interessante gesprekken met buurtbewoners op, die tevens 

deel zijn van de onderzoeksdata. 

 

Contact met sociaal professionals in de wijk vormt een andere laag van het onderzoek; zowel 

informele gesprekken op straat met de buurtwerkster, een ex-medewerker en medewerker van 

Woonwijzer, alsook meer semi-gestructureerde interviews met de buurtwerkster, de wijkmonitor 

van WoninGent en een dokter met patiënten uit de wijk vormen deel van de data. Deze gesprekken 

kwamen meestal, net zoals al de andere gesprekken en observaties, eerder ‘toevallig’ op gang, al 

werd voor de semi-gestructureerde interviews wel een moment afgesproken om het interview te 

laten doorgaan. Dergelijke interviews werden opgenomen en getranscribeerd door de 

onderzoeker. 

 

5.3 Data-analyse: narratieve analyse 
 

5.3.1 Narratieve analyse als onderzoeksbenadering 
 
De contextuele inbedding van narratieven uit de Sint-Bernadettewijk is, gezien de etnografische 

aard van dit onderzoek, van groot belang bij de analyse van data. Daarom zullen, aan de hand van 

een narratieve analyse, zowel individuele als collectieve narratieven uit de Sint-Bernadettewijk 

centraal staan in dit onderzoek.  

 

Narrative methodology actually taps into a common feature of social interaction 

everywhere: as part of everyday life, people narrate their experiences to those around them, 

negotiating their meaning, evaluating their significance, assessing the next step for action. 

In doing so, people draw on the social relations and cultural repertoires at their disposal, 

making experience inter-subjective and ‘cultural to the core’ (Good 1994: 139, geciteerd in 

Eastmond, 2007, pp. 250 - 251) 
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Gezien de collectieve aard van actie in de Sint-Bernadettewijk, alsook het belang van individuele 

situaties en drijfveren voor het al dan niet deelnemen aan de acties, is het belangrijk aandacht te 

hebben voor zowel collectieve, als individuele narratieven. (Neergeschreven) narratieven zijn 

echter geen exacte afspiegeling van de werklijkheid, zoals Eastmond (2007, p. 249) stelt:    

 

Past experience is always remembered and interpreted in the light of the present as well as 

by the way that the future is imagined. What is remembered and told is also situational, 

shaped not least through the contingencies of the encounter between narrator and listener 

and the power relationship between them (e.g. Crapanzano 1980; Skultans 1999) . . . Thus, 

stories cannot be seen as simply reflecting life as lived, but should be seen as creative 

constructions or interpretations of the past, generated in specific contexts of the present.  

 

De analyse houdt daarom rekening met de manier waarop narratieven ontwikkeld, veranderd en 

geuit werden door participanten, binnen de specifieke context van de Sint-Bernadettewijk. Dit is 

enkel mogelijk wanneer de onderzoeker voldoende tijd spendeert in de onderzoekscontext. Een 

vooraf gedefinieerde focus voor onderzoek kan de nodige tijd in de onderzoekscontext inperken 

(Howitt, 2010); daarom focuste de onderzoeker voornamelijk op narratieven en acties van 

bewoners en de actiegroep over de verplichte verhuis en de sloop van de wijk. Dergelijke focus is 

resultaat van een cyclisch-iteratief proces waarbij de focus van het onderzoek (en dus ook de 

onderzoeksvraag) veranderde naargelang de literatuurstudie en het veldwerk vorderden. De 

literatuurstudie werd herschreven op basis van de analyse van data en onderzoeksvragen werden 

bijgesteld op basis van de realiteit in de wijk. Op die manier tracht dit onderzoek in te spelen op de 

concrete praktijk in de Sint-Bernadettewijk en op wat participanten als data van dit onderzoek 

aanreikten. Dergelijke flexibiliteit is eigen aan etnografisch en/of actie-onderzoek (zie bijvoorbeeld 

Ocejo, 2019; Samyn et al., 2020; Vianna et al., 2014). 

 

5.3.2 Narratieve analyse in de praktijk; onderzoek als deel van een collaboratief 
project 

 

De data die als basis dient voor analyse is breed, en omvat veldnotities van gesprekken op straat, 

observaties tijdens acties en democratische zondagen, meer semi-gestructureerde interviews met 

zowel buurtbewoners als sociaal professionals, alsook snel gemaakte foto’s van de omgeving, 

communicatie met een medewerker van de VMSW en de stadsacademie. De veldnotities werden 

gemaakt aan de hand van snelle notities in een notitieboek en stemopnames gemaakt door de 
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onderzoeker net na een gesprek of observatie. Dergelijke ‘snelle’ kapteringen van uitspraken van 

participanten werden aangevuld met herinneringen van de onderzoeker.  

 

Data-verzameling en data-analyse zijn op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden; de 

analyse is reeds deel van het neerschrijven van veldnotities aangezien de onderzoeker zowel 

descriptief als interpretatief te werk gaat bij het maken van veldnotities. Veldnotities zijn echter 

voornamelijk descriptief; interpretaties gemaakt door de onderzoeker worden zoveel mogelijk 

gescheiden van het descriptieve deel (Howitt, 2010). Een eerste analyse kreeg vorm doorheen het 

veldonderzoek; door in te gaan op belangrijke thema’s in de wijk (zoals bijvoorbeeld de nood aan 

informatie over toewijzingen), verzamelde de onderzoeker data omtrent dergelijke belangrijke 

thema’s in de wijk. Op die manier werden eerste thema’s die een belangrijke rode draad doorheen 

het onderzoek vormden afgebakend. In een tweede fase, wanneer het ‘intensieve’ veldwerk 

beëindigd was, werden de veldnotities herlezen en werden andere thema’s vanuit de veldnotities 

onttrokken. Gezien de complexiteit van, en de hoeveelheid aan, informatie in de veldnotities koos 

de onderzoeker ervoor om een narratieve analyse uit te voeren. Op die manier ligt de focus meer 

op citaten uit veldnotities en staan verschillende narratieven uit de wijk centraal. Belangrijke 

thema’s uit de wijk komen tevens aan bod, maar worden minder uit elkaar getrokken door het 

opsplitsen in thema’s. Op die manier blijft de analyse dichter bij de context van de wijk en de 

verschillende narratieven die hier spelen. Tegelijkertijd is de analyse sterk gevoed door de positie 

en het referentiekader van de onderzoeker en zijn bevindingen op die manier een explicitering van 

de manier waarop de onderzoeker de praktijk in de Sint-Bernadettewijk begrijpt. Of zoals Ocejo 

(2019, p. 5) het stelt: “the places urban ethnographers write about are more than descriptions, but 

constructed objects of analysis”. 

 

Het werk van Blunden (2010) diende in dat opzicht als belangrijk referentiekader om naar de – 

sterk activistische - praktijk in de Sint-Bernadettewijk te kijken. Blunden (2010) gaat ervan uit dat 

de samenleving uit verschillende collaboratieve projecten bestaat; projecten waar mensen met een 

bepaald doel in samenwerken om dingen in de samenleving te veranderen en er tegelijkertijd zelf 

door veranderd worden. Een bedrijf is een collaboratief project, maar evenzeer een actiegroep, 

een sportvereniging, etc. Een collaboratief project wordt uitgevoerd in de realiteit, verandert die 

realiteit en verandert tegelijkertijd het subject dat de realiteit veranderd. Het gaat over een doel dat 

mensen zich stellen doorheen hun activiteit, en het hangt samen met de motivatie van de mensen 

om deel te zijn van een welbepaalde activiteit (Blunden, 2010). 
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A project is an on-going, interconnected aggregate of actions, and contains nothing that is 

not contained in the constitutive actions, but is at the same time something more than the 

sum of its actions. A project is directed to some aim, but at the same time, a project is also 

not equated with its aim; on the contrary, the aim is implicit in the actions of which it is 

composed alone, and has no other existence; the participants may be quite mistaken in 

what they take to be the ultimate effect of the project. What this means is that the project 

has a concept, but every participant may have a different take on that concept (a personal 

meaning). (Blunden, 2010, p. 256) 

 

Wanneer mensen in de actiegroep Bernadette Blijft! actie ondernemen, kunnen dergelijke acties 

dus niet losgekoppeld worden van de bredere, collectieve actie, maar vallen individuele acties ook 

niet volledig samen met de collectieve actie. Bewoners en andere burgers die bezig zijn met de 

situatie in de Sint-Bernadettewijk hebben met andere woorden allemaal een bepaalde relatie met 

de actie(groep), al is die relatie voor iedereen anders en vormen individuele drijfveren en acties de 

basis voor het collaboratief project waar verschillende leden verschillend aan deelnemen, mee 

vormgeven aan, en zo zelf mee gevormd worden door het project. Het collaboratief project 

Bernadette Blijft! is op die manier meer dan de som van allemaal verschillende (individuele) acties, 

aangezien de verschillende acties samen een project vormen die de verschillende delen overstijgt. 

Tegelijkertijd verandert het collaboratief project ook de leden van het project; mensen delen 

informatie, bepalen strategieën voor acties en bepalen dus ook hoe naar een bepaalde 

werkelijkheid gekeken wordt. Bernadette Blijft! is met andere woorden dus een project dat niet 

wordt ‘getrokken’ door de solidaire jongeren, en ook niet door buurtbewoners, maar is een 

samenspel van individuele acties binnen een collectieve actie met een gemeenschappelijk doel: 

renovatie/sloop blok per blok en meer inspraak van burgers in het woonbeleid. Tegelijkertijd 

hebben leden van Bernadette Blijft! ook individuele doelen in dit collaboratief project, die niet 

noodzakelijk (volledig) samen vallen met de doelen van Bernadette Blijft!. Wanneer in deze 

masterproef dus over ‘actiegroep’ of ‘Bernadette Blijft!’ gesproken wordt, gaat het om dit samenspel 

tussen burgers die samen vormgeven aan en gevormd worden door dit collaboratief project. 

 

Onderzoek staat niet los van de context waarin het zich afspeelt, en zeker sociaal werkonderzoek 

is, gezien het maatschappelijk engagement en de zoektocht naar sociale rechtvaardigheid, 

normatief en niet neutraal (Hermans & Roets, 2020). Op die manier werd zowel de onderzoeker 

als het onderzoek deel van het collaboratief project en beïnvloedde het collaboratief project zowel 

de onderzoeker als het onderzoek. De onderzoeker was daarom deel van de actiegroep, maar had 
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hierbinnen een specifieke positie; de onderzoeker deelde bijvoorbeeld geen (persoonlijke) 

informatie van bewoners met de actiegroep, aangezien zij daar geen toestemming voor hadden 

gegeven, maar was wel aanwezig op vergaderingen van de actiegroep en kon algemene signalen 

vanuit de buurt delen met de actiegroep. Hetzelfde gold voor het planbureau. Dit uiteraard steeds 

in het belang en met inbegrip van anonimiteit van de bewoners. Daarnaast legde de onderzoeker 

de eigen positie meermaals uit aan bewoners, zodat ze ook vrij konden spreken over de (acties 

van de) actiegroep. Het onderzoek – zowel de dataverzameling als -analyse - werd op die manier 

dus deel van, en werd gevormd door, het collaboratief project in de Sint-Bernadettewijk, zonder de 

eigenheid en deontologie van onderzoek te verliezen. 

 

Zowel hoofdstuk zes ‘Biografie van de Sint-Bernadettewijk’, als hoofdstuk zeven 

‘Sloopaankondiging en verplichte verhuis: narratieven en acties uit de Sint-Bernadettewijk’, geven 

de bevindingen van de analyse weer. 

 

5.4 Ethiek 
 

In dit deel wordt zowel de procedurele als geleefde ethiek van dit onderzoek besproken, aangezien 

transparantie over genomen ethische keuzes belangrijk is in onderzoek, zeker wanneer 

voornamelijk geleefde ethiek, eerder dan procedurele ethiek, centraal staat. 

 

Een eerste vorm van procedurele ethiek die in een masterproefonderzoek aan bod kan komen is 

de goedkeuring van de ethische commissie van de faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen van de Universiteit Gent (Ethische Commissie Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, 2019). Na aftoetsing bij de promotor, tevens secretaris van de 

ethische commissie, is beslist dat deze aftoetsing niet nodig was op basis van het Algemeen 

Ethisch Protocol van de Faculteit. Bovendien vereist etnografisch onderzoek eerder een geleefde 

dan een procedurele ethiek en is het niet mogelijk om op voorhand te bepalen wat deze geleefde 

ethiek concreet zal inhouden. Dit impliceert dus niet dat er geen ethische overwegingen dienden 

gemaakt te worden. Alvorens het onderzoek te starten, las de onderzoeker teksten over 

etnografisch onderzoek om zoveel mogelijk verschillende invalshoeken van onderzoek te 

verkennen (zie bijvoorbeeld Goodley, 1999; Howitt, 2010; Ocejo, 2019; Samyn et al., 2020).  

 

Een tweede vorm van procedurele ethiek die gezien de omstandigheden niet geschikt was voor dit 

onderzoek, is een formele (papieren) versie van een informed consent. Desalniettemin was het 



 

 44 

belangrijk dat participanten het doel van het onderzoek kenden en de macht verkregen om hun rol 

in het onderzoek af te bakenen (Iphofen, 2015, p. 3, geciteerd in Samyn et al., 2020, p. 3).  De 

onderzoeker trachtte daarom in het begin van gesprekken de eigen positie als onderzoeker uit te 

leggen, het doel van het onderzoek te verduidelijken en duidelijk te maken dat de observaties deel 

waren van het onderzoek. Gezien de openheid van de onderzoekscontext (de observaties vonden 

voornamelijk plaats in de straten van de Sint-Bernadettewijk) en bijgevolg de mogelijkheid tot in- 

en uitstroom van mensen in (groeps)gesprekken, was dit niet altijd eenvoudig. Steeds wanneer 

iemand die niet op de hoogte was van het onderzoek in- of uitstroomde uit een contact, werd die 

persoon aangesproken door de onderzoeker zodat het onderzoek uitgelegd kon worden en 

gevraagd kon worden of mensen akkoord waren om deel te worden van het onderzoek, en dus de 

observatie. Alle mensen die opgenomen zijn in dit onderzoek hebben op die manier een verbale 

toestemming gegeven. Heel wat participanten stelden na het vragen om toestemming extra vragen 

omtrent het onderzoek, en een heel aantal bewoners lichtten hun specifieke situatie en mening 

over de situatie in de wijk verder toe nadat ze het doel van het onderzoek wisten. Aan de hand van 

dergelijke gesprekken, kon de onderzoeker inschatten of bewoners het doel van het onderzoek, 

en dus de aanwezigheid van de onderzoeker, goed begrepen. Wanneer de onderzoeker merkte 

dat iemand dit niet goed begreep, werd het onderzoek een tweede, derde, of vierde keer toegelicht. 

 

De “integrity, academic honesty and common sense of researchers” (Siegel en de Wildt, 2016, p. 

2, geciteerd in Samyn et al., 2020, p. 3), en dus een geleefde ethiek, is in etnografisch onderzoek 

van groter belang dan procedurele ethiek. Aangezien dit geen vaste procedure kent, trachten de 

volgende paragrafen enkele uitdagingen m.b.t. geleefde ethiek te beschrijven die de ethische 

overwegingen van dit onderzoek verder duiden. 

 

5.4.1 Notitieboek als symbool 
 
Aangezien veldnotities de voornaamste bron zijn voor analyse is het belangrijk dat deze zo goed 

mogelijk gemaakt worden. De veldnotities werden gemaakt aan de hand van de herinneringen van 

de onderzoeker, alsook notities die tijdens of net na observaties en/of gesprekken in een 

notitieboekje werden genoteerd. Het notitieboekje was zowel een hulpmiddel om zo gedetailleerd 

mogelijke veldnotities te maken, als een middel om aanwezigen duidelijk te maken dat observaties 

gebruikt werden als data voor het onderzoek. Sommige participanten keken tijdens gesprekken 

naar het notitieboekje, wat een opening gaf voor de onderzoeker om de notities toe te lichten en 

het doel van het onderzoek eventueel extra te duiden. Dergelijke (relatief korte) gesprekken over 



 

 45 

het notitieboekje waren zowel belangrijk voor de transparantie van het onderzoek, als voor verdere 

dataverzameling aangezien mensen vaak hun mening extra verduidelijkten of toelichtten wanneer 

ze merkten dat dit genoteerd en dus gebruikt werd in het onderzoek. 

 

Dit wil echter niet zeggen dat in elk gesprek en in elke situatie steevast in het notitieboekje werd 

geschreven. Naargelang het aantal personen aanwezig in het gesprek was er meer of minder de 

mogelijkheid om (veel) notities te nemen. Een gesprek tussen onderzoeker en bewoner laat 

bijvoorbeeld minder ruimte om notities te nemen dan wanneer twee of meer buurtbewoners met 

elkaar aan het praten zijn. Desalniettemin was het notitieboekje steeds zichtbaar; de onderzoeker 

had dit (bijna) altijd in de hand waardoor het een symbolisch karakter kreeg en het een duidelijke 

verwijzing werd naar de positie als onderzoeker. 

 

5.4.2 Buurtbewoonster als sleutelinformant 
 

Een buurtbewoonster die een actieve rol speelde in de actiegroep vergezelde de deur-aan-deur 

gesprekken omtrent de eventuele toewijzing van buurtbewoners, alsook het bredere gesprek 

omtrent hun (visie op de) situatie in de wijk. Een uitgebreid gesprek met de buurtbewoonster ging 

vooraf aan de deur-aan-deur gesprekken, zodat het zowel voor de onderzoeker als de 

buurtbewoonster duidelijk was wat de bedoeling was van deze gesprekken en hoe we ons 

verhouden ten opzichte van deze gesprekken. Aanvankelijk waren zowel de onderzoeker als 

buurtbewoonster onzeker over de eigen positie ten opzichte van de gesprekken; we waren allebei 

niet zeker of de aanwezigheid van de buurtbewoonster een positieve of een negatieve invloed zou 

hebben in gesprekken met andere buurtbewoners, aangezien de buurtbewoonster niet iedereen 

van de wijk kende en het voor andere buurtbewoners niet duidelijk zou zijn waarom ze bij deze 

gesprekken aanwezig was. Aangezien we ervan overtuigd waren dat het een meerwaarde kon zijn, 

maar we niet zeker wisten of het in de praktijk ook als een meerwaarde zou blijken, beslisten we 

om een aantal gesprekken te proberen en nadien te evalueren of we de gesprekken op die manier 

verder zouden zetten. Na enkele gesprekken waren we er allebei van overtuigd dat het een goede 

methode was, aangezien de gesprekken vlot verliepen en buurtbewoners voornamelijk positief 

reageerden op de aanwezigheid van zowel de onderzoeker als de buurtbewoonster. 

 

Als onderzoeker was het een verrijking om de gesprekken samen met een buurtbewoonster te 

voeren, aangezien zij meer inzage heeft in de gebeurtenissen in de buurt, bepaalde mensen kent 

en/of herkent en op die manier makkelijker diepgaand contact kan leggen met mensen uit de buurt. 
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De gesprekken namen dan ook vaak eerder de vorm aan van een gesprek tussen buurtbewoners, 

dan een formeel gesprek tussen buurtbewoner en onderzoeker. Desalniettemin bleef het cruciaal 

duidelijk te maken dat de informatie zou gebruikt worden in het onderzoek, wat zowel door de 

betrokken buurtbewoonster, als de onderzoeker werd toegelicht. Voor en na elke rondgang 

praatten de onderzoeker en de buurtbewoonster over de gesprekken die gevoerd waren met 

buurtbewoners, wat voor ons beiden een belangrijk moment was om af te toetsen hoe we ons 

verhielden ten opzichte van de gesprekken en hoe we de toekomstige gesprekken zouden 

aanpakken. De onderzoeker toetste ook meermaals af of de buurtbewoonster de gesprekken nog 

steeds mee wilde voeren, waarop de buurtbewoonster steeds aangaf dat de deur-aan-deur-

gesprekken ook verreikend waren voor haar en ze deze verder wilde zetten. Op die manier werd 

de buurtbewoonster ook een sleutelinformant in het onderzoek. 

 

5.4.3 Het uitschrijven van de analyse 
 
Om de anonimiteit van participanten zoveel mogelijk te verzekeren, werden namen in citaten 

vervangen door letters die niet gelinkt zijn met de naam van de persoon in kwestie. ‘Karel’ wordt 

bijgevolg niet K., maar wel, bij wijze van voorbeeld, F. De codering werd bijgehouden in een 

document dat enkel toegankelijk is voor de onderzoeker. Daarnaast werden enkel wanneer het de 

leesbaarheid bevorderd namen/letters toegevoegd, aangezien de onderzoeker niet elke participant 

bij naam kent en de anonimiteit verhoogt wanneer verschillende citaten niet aan elkaar gelinkt 

kunnen worden.  
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6. Biografie van de Sint-Bernadettewijk 
 
Gezien de grote verscheidenheid aan narratieven uit de Sint-Bernadettewijk, is het onmogelijk om 

alle data uitgebreid en in detail te bespreken. Een eerste deel van de analyse zal daarom een – 

korte – geschiedenis van de Sint-Bernadettewijk schetsen, om vervolgens, via enkele ‘belangrijke’ 

gebeurtenissen, over te gaan naar de huidige situatie in de Sint-Bernadettewijk. Deze uiteenzetting 

vertrekt voornamelijk vanuit zaken die in de media over de Sint-Bernadettewijk verschenen zijn en 

tracht een concreter beeld te schetsen van de dynamieken in de Sint-Bernadettewijk die (re)acties 

van buurtbewoners vormgeven. De onderzoekscontext, en dus de woonomgeving van mensen, is 

met andere woorden iets veranderbaar en beïnvloedt de levens van de burgers hier aanwezig, wat 

een explicitering van de context van de woonomgeving cruciaal, maar tevens zeer tijdelijk maakt. 

Onderstaande uiteenzetting behandelt daarom chronologisch: de bouw van de Bernadettewijk als 

sociale tuinwijk, de media-aandacht waarin de Sint-Bernadettewijk als ‘schimmelwijk’ werd 

gepercipieerd, de sloopaankondiging van WoninGent, en de reactie op de sloopaankondiging van 

buurtbewoners en actiegroep ‘Bernadette Blijft!’. 

 

Een tweede deel van analyse – in hoofdstuk zeven ‘Sloopaankondiging en verplichte verhuis: 

narratieven en acties uit de Sint-Bernadettewijk’ - behandelt vervolgens de meer geleefde realiteit 

van buurtbewoners en andere burgers actief in de Sint-Bernadettewijk, en bouwt dus verder op de 

onderzoekscontext en dynamieken die in dit hoofdstuk centraal staan. 
 

6.1  Een sociale woonwijk 
 
De Sint-Bernadettewijk in Gent is een tuinwijk 

met sociale woningen uit de jaren 1920. De 

tuinwijk is ontworpen door Oscar Van de 

Voorde op vraag van de Gentse 

Maatschappij voor Goedkope Woningen. De 

huizen werden in 1923 opgeleverd en in 1930 

werden 36 extra woningen en twee 

appartementsblokken (nummers 508-530 en 

536-558) bijgebouwd. Begin jaren 1930 

kwam er opnieuw een appartementsblok bij 

(nummers 348-370). Een laatste 

appartementsblok werd gebouwd in 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Onroerend Erfgoed (1979). Sint-
Bernadettestraat 194 – 600. 
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(nummers 272-294), deze werden niet door Oscar Van de Voorde, maar door Jules Trenteseau 

ontworpen. Een eerste renovatie van de wijk gebeurde in 1994 (Bogaert et al., 2016). 

Buurtbewoners vertelden dat op dat moment, onder andere, de keukens aan de achterkant van de 

huizen werden bijgebouwd en op die manier de huizen groter werden. 

 

Een buurtbewoonster vertelt dat ze sinds 1966 in de wijk woont. Ze vertelt hoe klein de 

huizen waren, en dat ze er met veel meer mensen in leefden, zonder een ‘echte’ keuken of 

badkamer. “Ik snap niet dat ze dat hier nu krotwoningen noemen. Dat waren hier 

krotwoningen, nu zijn dat geen krotwoningen meer”. (Veldnotities, 30/03/2021) 

 

Tussen 2013 en 2015 werd het appartementsblok uit 1953 vervangen door een nieuwbouw 

appartementsblok, ontworpen door Kurt Desoeten en L8 architecten BVBA (Gent). Volgens 

inventaris onroerend erfgoed zijn er op die manier een 200-tal woningen in de Sint-Bernadettewijk, 

waarvan 143 huizen. Aangezien de wijk een tuinwijk van begin jaren 1920 is, heeft het een 

stedenbouwkundige en architecturale waarde. De meersgezinswoningen die in de jaren 1930 

werden gebouwd en de verbouwingen in de jaren 1994 doen echter afbreuk aan de erfgoedwaarde 

van de wijk aangezien groenzones werden bebouwd en de huizen verbouwd (Bogaert et al., 2016). 

De wijk staat echter nog steeds op de lijst van hoge erfgoedwaarde (Agentschap Onroerend 

Erfgoed, 2016). 

 

De tuinwijk is steeds een sociale woningwijk geweest; initieel eigendom van de Gentse 

Maatschappij voor Goedkope Woningen, die in 1904 opgericht werd onder de naam ‘Gentse 

Maatschappij der Werkerswoningen’ met het doel goedkope arbeidershuurwoningen te bouwen. 

Sinds 1958 veranderde de naam naar ‘Gentse Maatschappij voor de Huisvesting’ en in 2008 naar 

‘WoninGent’. WoninGent fuseerde in 2011 met ‘Huisvesting Scheldevallei’ en ‘De Goede 

Werkmanswoning’. Later nam WoninGent ook sociale woningen van Stad Gent over, waardoor 

WoninGent met meer dan 9.300 woningen de tweede grootste sociale huisvestingsmaatschapppij 

in Vlaanderen werd (Agentschap Onroerend Erfgoed, z.d.). Enkele buurtbewoners van de Sint-

Bernadettewijk spraken over de fusie, en gaven hierbij aan dat de huizen sinds dat moment 

onvoldoende onderhouden werden: 

 

“Sinds dat ze samen zijn gesmolten doen ze niks meer, vroeger werden de deuren hier 

geverfd en wij mochten dat niet doen want dat moest allemaal in dezelfde kleur zijn, nu is 

dat al meer dan zes jaar niet meer gebeurd”. (Veldnotities, 21/02/2021) 
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6.2  ‘Schimmelwijk’ 
 
De Sint-Bernadettewijk kwam de afgelopen jaren meermaals in de media; in 2018, in het kader van 

het verkiezingsprogramma ‘Iedereen Kiest’, werd een korte documentaire gemaakt over sociale 

huurwoningen in Gent. Onder andere de woningen in de Sint-Bernadettewijk werden hierbij als 

‘schimmelwoningen’ gepercipieerd (De Jaegere, 2018a), wat voor heel wat media- en politieke 

aandacht zorgde. 

 

Sociale huurders vertellen ons hoe ze al maanden lang problemen aankaarten bij de 

woningmaatschappij, maar geen gehoor krijgen. En die problemen zijn nochtans niet mals. 

“De muren zitten vol vocht en staan vol schimmel.” Of: “Het regent binnen, er is geen 

verwarming en er is geen isolatie. In de winter is het hier ijskoud en vriest de dweil aan de 

grond.” (De Jaegere, 2018a) 

 

In de reportage komen bewoners van de Sint-Bernadettewijk aan het woord die hun huis aan de 

cameraploeg tonen. Sommige bewoners woonden in ongeschikt verklaarde woningen en 

betaalden hiervoor huur. In een eigen artikel in Bouw & Wonen (WoninGent, 2018) schrijft 

WoninGent een repliek op de reportage van Iedereen Kiest en stelt dat, in tegenstelling tot wat de 

reportage van Iedereen Kiest doet vermoeden, WoninGent begaan is met de problemen in de Sint-

Bernadettewijk en de renovatienood in de wijk erkent. WoninGent is daarom op zowel korte als 

langere termijn op zoek naar een betere toekomst voor de wijk. Dit is echter niet eenvoudig, stelt 

WoninGent (2018): 

 

Jammer genoeg is de Sint-Bernadettewijk een complex dossier, zowel op gebied van de 

financiëringsvoorwaarden als bouwkundig, omdat deze tuinwijk uit 1923 op de inventaris 

bouwkundig erfgoed staat. Dit zijn belemmeringen die een impact hebben op de snelheid 

waarmee de vernieuwing van de wijk kan starten . . . De voorbije jaren heeft WoninGent 

meer dan 900 sociale woningen gerenoveerd of vervangen . . . Daarnaast staan nog eens 

meer dan 700 woningen op korte termijn op de renovatieplanning of zijn de renovatiewerken 

in uitvoering . . . Willen we onze verouderde woningen renoveren, dan hebben we de 

volgende 10 tot 15 jaar zo’n 500 miljoen euro nodig. WoninGent trekt daarover al langer 

aan de alarmbel bij Vlaanderen dat deze situatie niet houdbaar is. Het probleem is 

overigens geen Gents probleem, maar een probleem waar meer Vlaamse (groot)stedelijke 
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sociale huisvestingsmaatschappijen mee te kampen hebben. Ook de Vereniging van 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) kaartte eind vorig jaar nog de discrepantie 

aan tussen de uitgaven en de inkomsten van de maatschappijen. 

 

De media-aandacht die de Sint-Bernadettewijk net voor de gemeentelijke verkiezingen van 2018 

kreeg, resulteerde ook in politieke aandacht. Volgens Staes (2018) proberen de Vlaamse regering 

en het Gentse stadsbestuur “elkaar de zwarte piet door te schuiven voor de slechte toestand van 

enkele sociale woningen”. Ook in een artikel op VRT NWS (De Jaegere, 2018b), wordt aangegeven 

dat de Sint-Bernadettewijk oproer heeft veroorzaakt: “Overal werd er gesproken over de sociale 

woningen die in een erbarmelijke staat verkeren: in televisiestudio's, op partijhoofdkwartieren, in 

het parlement, op het parket,....”. Het Gentse stadsbestuur, WoninGent en de Vlaamse regering, 

met als minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), discussiëren over sloopvergunningen en 

toelatingen voor vervangbouw in de wijk. Homans stelt dat de Vlaamse regering in 2016 

sloopadviezen heeft gegeven, maar deze nooit zijn bekeken door het Gentse stadsbestuur. Het 

Gentse stadsbestuur stelt dat deze werken wel degelijk zijn uitgevoerd, maar niet de gehele wijk 

dekten; WoninGent geeft aan dat in 2012 een beschermd perseel gesloopt mocht worden, maar 

dat er pas in 2017 een onderzoek werd gedaan naar een gehele sloop van de wijk (Belga, 2018). 

 

Ook juridisch werden stappen ondernomen om een antwoord te formuleren op de media- en 

politieke aandacht omtrent sociaal wonen in Gent. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht of 

er in sociale huisvesting in Gent sprake was van strafbare inbreuken op de wooncode. NVA stelde 

zich burgerlijke partij in deze zaak. In januari 2020 werd WoninGent door de correctionele 

rechtbank van Gent veroordeeld voor het verhuren van onbewoonbaar verklaarde woningen. 

WoninGent kreeg hiervoor een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel. In totaal 

ging het over 17 onbewoonbaar verklaarde woningen van WoninGent, waarvan zeven in de Sint-

Bernadettewijk. Bewoners werden geherhuisvest en kregen een schadevergoeding. WoninGent 

kreeg twaalf maanden om de woningen volledig in orde te maken, elke dag vertraging zou de 

sociaalhuisvestingsmaatschappij 150 euro kosten (Redactie en Belga, 2020). WoninGent ging in 

beroep tegen deze beslissing. Marc Heughebaert, huidig voorzitter van WoninGent, stelt in een 

artikel van VRT NWS (Van Meer, 2020): 

 

Wij willen de schuld op ons nemen . . . We hebben fouten gemaakt, maar elke geldboete 

die uitgesproken wordt gaat ten koste van de investeringen die wij willen doen in sociaal 

wonen . . . Het heeft geen zin om één kamer in een groot flatgebouw te herstellen, als het 
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flatgebouw straks afgebroken wordt. Het heeft geen zin om dat geld te besteden aan een 

woning die niet meer verhuurd zal worden. 

 

Bovenstaande uitwerking toont dat ook de Sint-Bernadettewijk als sociale woonwijk onderdeel is 

van het discours van ‘the incapable tenant’, ‘slechte woningen’ en ‘een slecht systeem’ die het 

denken over sociale huisvesting domineert (zie De Decker & Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996); 

de huizen in de Sint-Bernadetteswijk worden afgebeeld als ‘schimmelwoningen’, de bewoners van 

deze woningen willen aantonen dat zij geen slechte huurders zijn, maar dat de sociale 

huisvestingsmaatschappij de huizen onvoldoende onderhoudt. WoninGent erkent de nood aan 

renovatie, en schuift het gebrek aan onderhoud af op het gebrek aan middelen die deel zijn van 

‘het bredere systeem’.  

 

6.3  Van sloopaankondiging naar actie 
 
Op 4 juli 2020 maakte WoninGent bekend dat de Sint-Bernadettewijk gesloopt zal worden. De 

sloop zou van start gaan in de zomer van 2022 en de eerste woningen zouden heropgebouwd 

worden tegen 2025. De huidige Sint-Bernadettewijk zou omgebouwd worden tot een 21ste eeuwse 

tuinwijk die als ‘modern’ en ‘duurzaam’ wordt omschreven, met verschillende woningtypologieën, 

meer groene ontmoetingsplaatsen en een betere integratie in de rest van de omgeving. Een 

concreet ontwerpplan voor de wijk zou tegen de zomer van 2022 klaar zijn (WoninGent, 2020).  

 

De aankondiging voor de sloop van de Sint-Bernadettewijk zorgde opnieuw voor veel ophef; deze 

keer van bewoners die in de wijk willen blijven. Buurtbewoners organiseerden acties tegen de 

beslissing voor sloop en pleitten voor een gefaseerd herstel van de wijk, zodat buurtbewoners in 

de wijk kunnen blijven3. PVDA en Vlaams Belang stonden de bewoners bij in hun acties4. De acties 

van de bewoners vielen stil in september 2020, door een familiale aangelegenheid van degenen 

die de acties voornamelijk organiseerden. Verschillende bewoners stelden dat ze de hoop op dat 

moment opgegeven hadden (Veldnotities, februari - maart 2021). Ook sociaal professionals uit de 

wijk stelden dat bewoners enorm triest waren, en velen nog steeds triest zijn. 

 

 
3 zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=rZ5YneUEI2g ; 
https://www.youtube.com/watch?v=d_7aDwXUnqc 
4 zie bijvoorbeeld https://vlaamsbelanggent.be/gent-vlaams-belang-steekt-hart-onder-riem-bewoners-sint-
bernadettewijk/ ; 
https://gent.pvda.be/pvda_gemeenteraadslid_tom_de_meester_komt_op_voor_de_bernadettewijk 
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Een sociaal professional vertelt over verschillende buurtbewoners dat “hun gemoed vol 

schiet” wanneer ze met hen praat over (het idee van) hun verhuis. Dit zowel bij mensen die 

reeds verhuisd zijn naar een goede woning “ze is haar familie kwijt”, als mensen die nog in 

de wijk wonen “dan hoor ik van zijn dochter dat hij continu zit te wenen.” (Veldnotities, 

10/03/2021) 

 

6.3.1 Actiegroep: Bernadette Blijft! 
 
Op 26 december 2020 kraakt de actiegroep ‘Bernadette Blijft!’ twee huizen (416 en 418) in de Sint-

Bernadettewijk. 

 
Diezelfde morgen hebben we . . . een tafel voor de deur gezet, een banner opgehangen en 

hebben toen de ganse namiddag met de buurtbewoners gepraat. We stelden onszelf voor 

als ‘solidaire jongeren’ die de buurtbewoners graag wilden ondersteunen. Er kwamen alleen 

maar positieve reacties. Het feit dat de bewoners voelden dat we hier kwamen werken heeft 

gemaakt dat we hier supermooi onthaald werden. We zijn een onderdeel van deze wijk 

geworden. (Lex, geciteerd in Willaert, 2021) 
 
Bernadette Blijft! als actiegroep werd opgestart nadat een student fotografie en een student film 

een kortfilm5 omtrent de wooncrisis in Gent maakten, en hiervoor met heel wat bewoners van 

sociale woningen in Gent spraken. In één van de gesprekken met buurtbewoners van de Sint-

Bernadettewijk stelt een buurtbewoner te hopen op een mirakel met Kerst, zodat ze toch in de wijk 

kunnen blijven. Gezien de activistische achtergrond van beide studenten, startten ze vanuit het 

Kriek Kraak-collectief een actie om de situatie in de Sint-Bernadettewijk aan te klagen; “zo’n 

verhalen konden we niet laten liggen” (Veldnotities, 25/02/2021) “We wilden dat mirakel realiseren” 

(Lex, geciteerd in Willaert, 2021).  

 
De actiegroep bestaat uit een kerngroep van vijftien, voornamelijk jonge, mensen die samen een 

tijdelijke invulling willen geven aan de twee gekraakte woningen in de Sint-Bernadettewijk. De 

actiegroep is geleidelijk aan uitgebreid, en bestaat uit een diverse groep mensen; “De meeste 

jongeren zijn Gentse jongeren die studeren – sommigen volgen sociaal werk, anderen zitten op 

het KASK – enkele jongeren zijn geen student en een paar komen uit andere steden, o.a. uit het 

Brusselse” (Lex, geciteerd in Willaert, 2021). 

 
5 De film over de wooncrisis in Gent resulteerde onder andere in de kortfilm “Het Verzet Van Bernadette”: 
https://vimeo.com/532376626  
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Wij komen hier niet de voyeur of provocateur uithangen. De ruimte die we hebben bezet 

heeft de bedoeling om als verbindingshuis te fungeren voor de buurt. De plek die we 

bezetten gebruiken we om bewoners centraal te plaatsen en hun verhalen, ervaringen en 

hoop als richtsnoer te gebruiken. We oefenen in democratisch burgerschap, niet in dure of 

moeilijke woorden, maar ronduit door een praktijk op te zetten en verder uit te bouwen. 

(Simon, geciteerd in Willaert, 2021) 

 

Dit is wat WoninGent niet doet: luisteren naar de buurt. Zij werken super bureaucratisch en 

geloven blijkbaar niet dat mensen een mening over of visie op deze buurt hebben. Ze 

negeren de bewoners . . . [C]ruciale vragen blijven: ‘Willen jullie in deze buurt blijven, wat 

zijn de mankementen aan jullie woningen en wat hebben jullie nodig?’ Dit zijn vragen die 

ons stadsbestuur en WoninGent zouden moeten stellen aan de wijkbewoners. (Lex, 

geciteerd in Willaert, 2021) 

 

Op basis van gesprekken met bewoners in de wijk, werd een open brief geschreven met daarin 

concrete eisen van Bernadette Blijft!:  

 

(1) Inspraak voor en respectvol rekening houden met sociale huurders en de gemeenschap 

die ze vormen. (2) Een gefaseerde vernieuwing van de Bernadette wijk met respect voor 

zowel de gemeenschap van sociale huurders als voor het karakter van de wijk. Dit scenario 

dient te worden onderzocht op basis van een nieuwe, onafhankelijke studie. (3) In 

afwachting moet de gedwongen verhuis van de bewoners van de wijk onmiddellijk 

stopgezet worden. Eens een gefaseerde vernieuwing opgesteld is, een verhuis binnen de 

buurt zodat ‘Blok per Blok’ mogelijk blijft met de huidige gemeenschap. (4) Meer 

inspanningen van de stad Gent om met sociale woningen een volwaardig, duurzaam 

alternatief te bieden naast de private woonmarkt. (Bernadette Blijft!, 2021) 

 

Gezien het feit dat buurtbewoners initieel zelf acties tegen de sloop van de Sint-Bernadettewijk 

organiseerden, en de ‘solidaire jongeren’ als actiegroep pas later inhaakten op de acties en noden 

in de wijk, is de opspliting ‘bewoners’ en ‘actiegroep’ een te binair gegeven. Verschillende 

buurtbewoners geven actief vorm aan de richting die de actiegroep ‘Bernadette Blijft!’ uitgaat, en 

de ‘solidaire jongeren’ werden mede-bewoners in de wijk. Wanneer in deze masterproef gesproken 

wordt over ‘de actiegroep’, en ‘Bernadette Blijft!’ gaat het dus niet enkel om de ‘solidaire jongeren’ 
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in de actiegroep, maar ook over de buurtbewoners die zich engageren in de actiegroep, en zich 

voordien ook reeds engageerden in hun eigen acties. De leden van de actiegroep zijn op die manier 

moeilijk af te bakenen; sommigen zijn op (bijna) elke democratische zondag en actie aanwezig, 

anderen zijn nooit aanwezig op dergelijke bijeenkomsten maar ondersteunen de actiegroep door 

spullen en/of eten aan de actiegroep te geven, en/of volgen de acties via Facebook, kopen koeken, 

bier, brood… van de actiegroep om hen financieel te steunen etc (Veldnotities, februari – april 

2021). Het is in dat opzicht dat Bernadette Blijft! gezien kan worden als een collaboratief project, 

zoals toegelicht in het onderdeel ‘5.3.2 Narratieve analyse in de praktijk; onderzoek als deel van 

een collaboratief project’. 

 

Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van acties van Bernadette Blijft!. Naast deze acties is 

de actiegroep ook bezig met het inzamelen van handtekeningen voor de petitie ‘Gents Corona 

Burgerinitiatief’. Met deze petitie wil Bernadette Blijft! 3000 handtekeningen van Gentenaars (1% 

van de Gentse bevolking) inzamelen, waardoor de actiegroep in de gemeenteraad mag spreken, 

en – onder andere – ook daar pleiten voor een blok per blok vernieuwing van de wijk, met inspraak 

van de bewoners (Burgerinitiatieven, 2021). Tijdens het ophalen van handtekeningen in zowel 

sociale wijken als op ‘drukke’ plaatsen in Gent (bijvoorbeeld aan het Zuid, of de Korenmarkt) blijkt 

dat heel wat mensen de situatie in de Sint-Bernadettewijk kennen. Op die manier starten ook op 

deze momenten gesprekken over (sociaal) wonen, en leert de actiegroep bij over ervaringen van 

andere Gentenaars (Veldnotities, 30/03/2021). 

 

Daarnaast hebben mensen met kennis omtrent (landschaps)architectuur en stedenbouw een 

planbureau opgestart. Dit planbureau heeft als doel om op basis van input van bewoners een 

alternatief plan voor de wijk te maken. Drie scenario’s worden hierbij uitgewerkt: (1) complete sloop 

en heropbouw, (2) renovatie van bestaande woningen en (3)  blok per blok afbraak en heropbouw. 

Het scenario van complete sloop en heropbouw wordt wel bekeken, maar niet uitgewerkt 

aangezien dit niet voldoet aan de wensen van de bewoners. De leden van het planbureau zijn 

doorheen de observaties veranderd; een ingenieur en een student stads- en tuinarchitectuur waren 

vanaf het begin van de acties betrokken en actief in het planbureau. Aangezien het planbureau 

ook een interessante meerwaarde vormde voor dit onderzoek, werd de onderzoeker deel van het 

planbureau. De onderzoeker nodigde tevens studenten architectuur (en stedenbouw) vanuit de 

stadsacademie uit. Zij hebben twee vergaderingen bijgewoond, maar hebben nadien beslist geen 

deel meer uit te maken van het planbureau. In het deel ‘7.2.1 Acties van (sociaal) professionals’ 

wordt dit verder uitgewerkt. Op de volksraad van 28 maart 2021 ontmoetten leden van het 
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planbureau een architect, die tevens informatie wilde delen met het planbureau, en ook twee 

studenten architectuur vervoegden het planbureau (Veldnotities, februari – maart 2021). 

 

Ten derde wil de actiegroep juridische stappen ondernemen tegen de beslissing voor sloop van 

WoninGent. Buurtbewoners engageerden zich om een gerechtelijke zaak te starten om het beleid 

van WoninGent te toetsen. Hiervoor is er een samenwerking opgestart tussen de actiegroep en de 

huurdersbond, al kan dergelijke ‘marginale toetsing’ slechts van start gaan wanneer WoninGent 

een sloopaanvraag indient bij Stad Gent, wat op het moment van dit schrijven (nog) niet het geval 

is. Daarnaast zijn verschillende aangetekende brieven verstuurd naar de toezichtscommissie en 

de ombudsdienst, om ook via dat kanaal de situatie van de wijk aan te klagen. Tenslotte zet de 

actiegroep in op sociale media; op de Facebookpagina ‘Bernadette Blijft!’ worden artikels m.b.t. 

(sociaal) wonen en de situatie in de Sint-Bernadettewijk gedeeld, waarbij ook verhalen van 

bewoners gedeeld worden (Veldnotities, februari – mei 2021). 

 

12/02/2021 Piket Bernadette! 

Twee actievoerders werden een eerste keer gedagvaard door WoninGent voor het 

kraken van twee woningen in de Sint-Bernadettestraat. Er was dus allereerst een 

actie aan het Vredegerecht. 

Vervolgens was er een actie voor het gebouw van WoninGent; een actievoerder 

en een buurtbewoonster gingen op gesprek met de voorzitter van WoninGent. Op 

die manier wil de actiegroep hun eisen aan WoninGent verduidelijken, zowel in 

gesprek als in een geschreven open brief. Verschillende middenveldsorganisaties 

ondertekenden deze open brief (zie Bernadette Blijft!, 2021). 

Daarnaast vraagt de actiegroep openbaarheid van bestuur en wil daarom toegang 

tot de haalbaarheidsstudie op basis waarvan WoninGent beslist heeft de Sint-

Bernadette volledig te slopen. WoninGent gaf deze haalbaarheidsstudie vrij, het 

planbureau voorzag deze van enkele kritieken en ging op basis daarvan verder 

aan de slag met het maken van alternatieve plannen. 

Tegelijkertijd stonden heel wat buurtbewoners en andere mensen die Bernadette 

Blijft! kenden buiten aan het gebouw van WoninGent, om de actie in de aandacht 

te brengen en kracht bij te zetten (Bernadette blijft, 2021a). 

26/02/2021 Zaak Bernadette 
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De actievoerders werden een tweede keer gedagvaard door WoninGent aangezien 

ze twee huizen in de Sint-Bernadettewijk hebben gekraakt. Buurtbewoners stelden 

zich tussenkomende partij als mede-belanghebbende bij deze zaak. De zitting 

werd op vraag van WoninGent uitgesteld (Veldnotities, februari 2021). 

01/03/2021 Bernadette (wijkt) niet! 

Een actie voor het stadhuis van Gent. De gemeenteraad behandelde die dag de 

vraag of de publieke OCMW-gronden verkocht mogen worden om op die manier 

sociale huisvesting te financieren. Bernadette Blijft! vindt dergelijke financiering niet 

duurzaam en wil met de actie opnieuw de eis ‘Blok per Blok’ in de aandacht 

brengen (Veldnotities, februari – maart 2021). 

05/03/2021 Zaak Bernadette 

De actievoerders werden een derde keer gedagvaard door WoninGent aangezien 

ze twee huizen in de Sint-Bernadettewijk hebben gekraakt. Buurtbewoners stelden 

zich tussenkomende partij als mede-belanghebbende bij deze zaak. De rechter 

besliste dat de krakers de rechtszaak verloren, maar wel zes maanden mogen 

blijven (Veldnotities, maart 2021). 

28/03/2021 Volksraad 

Bernadette Blijft! wil de acties in de Sint-Bernadettewijk verbreden richting het 

gehele woonbeleid. Elke laatste zondag van de maand willen ze daarom een 

volksraad houden om met de Gentse bevolking te spreken over (hun ervaringen 

met) het woonbeleid, en hoe dit democratischer kan. De eerste volksraad ging door 

onder de Stadshal, waarbij bewoners van verschillende sociale woonwijken, maar 

ook private huurders/kopers aanwezig waren.  

Ter voorbereiding van deze volksraden ging de actiegroep langs in andere sociale 

woonwijken waar WoninGent woningen verhuurt, om meer bekendheid te 

verkrijgen, mensen uit te nodigen voor de volksraad en verhalen van mensen over 

hun woonsituatie te delen. 

De actiegroep wil op die manier de eisen naar stad Gent, en/of WoninGent, 

afstemmen op basis van de verschillende ervaringen van mensen omtrent wonen 

in Gent (Veldnotities, maart 2021). 

25/04/2021 Volksraad: Bernadette 

De tweede volksraad vond plaats in de Sint-Bernadettewijk zelf. 

“Deze maal gaat de volksraad over de Bernadette kwestie. Over de vele beloftes 
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van WoninGent waar niets van waar komt, over een wijk die zich blijft verzetten 

tegen een beslissing die hun gemeenschap dreigt uiteen te scheuren, over hoe 

hun strijd anderen kan inspireren en voor een stem in het woonbeleid. Een luide 

stem die geen valse hoop verkoopt maar rechtvaardigheid eist. Een luide stem die 

blijft roepen voor Blok per Blok!” (Bernadette blijft, 2021b) 

Maar ook hier blijft het bredere woonbeleid in zicht: “Participatie in het woonbeleid, 

dat is waar de Bernadettewijk voor strijd [sic]” (Bernadette blijft, 2021b). 

 

 

6.3.2 WoninGent en Bernadette Blijft! 
 
Na heel wat acties en verschillende mediaberichten omtrent de acties van Bernadette Blijft!, 

reageerde WoninGent op 15 april 2021 in de media op de acties van Bernadette Blijft! door te 

stellen dat de sloop van de Sint-Bernadettewijk vaststaat: “De actiegroep die in december naar de 

wijk is gekomen, geeft de mensen valse hoop. De beslissing is genomen, de wijk wordt gesloopt. 

Een 20ste-eeuwse wijk ‘ombouwen’ naar een 21ste-eeuwse wijk, dat gaat gewoon niet.” (Marc 

Heughebaert, geciteerd in Van Damme, 2021). AVS (2021) maakte een korte documentaire over 

de situatie in de wijk, waarin Marc Heughebaert stelt:  

 

We beseffen dat het voor de huurders van de Sint-Bernadettewijk ondanks de zorg en 

begeleiding een moeilijke situatie oplevert en het pijnlijk is om de wijk te moeten verlaten  

. . . maar we hebben er in de voorbije maanden hard aan gewerkt om het 

herhuisvestingsproject meer af te stemmen op de behoeften en noden van de buurt. 

 

In een gastbijdrage in Apache (2021) reageert de actiegroep Bernadette Blijft! op deze 

communicatie. Zij stellen dat er drie slachtoffers zijn van het wanbeleid van WoninGent: (1) 

bewoners van woningen met technische gebreken, (2) bewoners van woningen in goede staat in, 

bijvoorbeeld, de Sint-Bernadettestraat die verplicht moeten verhuizen waardoor “de eigen buurt 

uiteengetrokken [wordt]” en (3) het architecturaal erfgoed dat aanwezig is in de Sint-Bernadettewijk.  

 

Om een rechtvaardige en verantwoorde beslissing te nemen over de toekomst van de Sint-

Bernadettewijk zijn zowel grondig studiewerk als breed overleg absoluut vereist. 

WoninGent heeft ondanks alle mooie woorden in de pers nog geen van beiden gedaan. Bij 

hun studiewerk zijn ze bijzonder kritisch voor elk alternatief plan maar blind voor elke 
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mogelijke valkuil in hun eigen plan. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat elk scenario 

eerlijk en evenwaardig onderzocht wordt op technische en financiële haalbaarheid en dat 

bij de eindbeslissing ook rekening gehouden wordt met de bewoners, de buurt, het erfgoed 

en de stedenbouwkundige visie op de omgeving. In een vooruitstrevende stad als Gent, die 

participatie hoog in het vaandel draagt, zou ook breed overleg vanzelfsprekend moeten zijn. 

WoninGent heeft de buurtbewoners nooit geraadpleegd over hoe zij de toekomst van de 

wijk zien. De bewoners werden louter geïnformeerd over de beslissing die ver weg van hen 

genomen werd. De beslissing afgelopen week door de raad van bestuur van WoninGent 

hebben de bewoners via de media vernomen. Voor de vele gewone burgers die proberen 

hun stem op een democratische manier te laten horen, was dit de zoveelste kaakslag. Een 

dergelijk misprijzen van een oprechte protestbeweging is een democratische samenleving 

onwaardig. De woede bij de buurtbewoners en de actievoerders is alleen nog maar 

toegenomen. De eis blok per blok af te breken zal luider en luider klinken. De actiegroep 

Bernadette Blijft doet daarom nog eens een oproep aan Stad Gent en WoninGent om 

enerzijds de gedwongen verhuizingen te pauzeren in afwachting van grondig en eerlijk 

studiewerk en om anderzijds overleg op te starten met alle betrokken partners en de 

bewoners van de wijk in het bijzonder. (Apache, 2021) 
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7. Sloopaankondiging en verplichte verhuis: narratieven en 
acties uit de Sint-Bernadettewijk 

 

Bovenstaande uiteenzetting van de context van de Sint-Bernadettewijk was voornamelijk 

gebaseerd op media-berichten, al werden enkele linken gelegd met de geleefde realiteit van 

buurtbewoners. In wat volgt staat deze geleefde realiteit van buurtbewoners en andere burgers 

actief in de Sint-Bernadettewijk centraal. Gezien de grote verscheidenheid aan narratieven uit de 

Sint-Bernadettewijk, is het onmogelijk om alle data uitgebreid en in detail te bespreken. Een eerste 

deel van dit hoofdstuk zal daarom focussen op enkele ‘uitgesproken’ narratieven van bewoners 

omtrent de verplichte verhuis. Op die manier wordt een concreter beeld van verschillende situaties, 

standpunten en verhoudingen in de wijk geschetst die belangrijk zijn om de dynamiek in de wijk, 

met het oog op de verplichte herhuisvesting en dus de top-down beslissing voor stadsontwikkeling, 

te begrijpen. Deze verhalen kunnen echter niet als veralgemening voor de gehele wijk gezien 

worden en fungeren daarom eerder als een kwalitatieve uitdieping van de situatie in de Sint-

Bernadettewijk, dan als een algemene, generaliseerbare bevinding. Citaten zijn daarom eerder 

‘sprekende voorbeelden’ dan veralgemeningen, en dekken niet de gehele lading aan verhalen uit 

de wijk, al tracht de analyse wel een diversiteit aan narratieven in de wijk weer te geven. De 

bevindingen zijn daarnaast ook zaken die de onderzoeker als ‘belangrijk’ achtte, en zijn dus een 

explicitering van de manier waarop de onderzoeker de situatie in de Sint-Bernadettewijk begrijpt. 

 

Aangezien heel wat bewoners in dergelijke verhalen articuleerden dat ze niet het gevoel hebben 

dat er naar hen geluisterd wordt, en ook (sociaal) professionals en leden van de actiegroep dit 

aangaven als reden waarom ze (collectieve) actie ondernemen, gaat het tweede deel van de 

analyse dieper in op wat mensen ‘doen’ vanuit en met hun specifieke individuele situatie en/of de 

collectieve situatie in de wijk. Het tweede deel van de analyse behandelt op die manier drie 

‘soorten’ acties die mensen ondernemen om grip op hun situatie te verkrijgen: (1) acties en (het 

gebrek aan) bewegingsruimte van (sociaal) professionals, (2) acties van buurtbewoners die 

voornamelijk gericht zijn op het beïnvloeden van de individuele situatie en (3) collectieve acties van 

de actiegroep. Bij deze collectieve acties ligt de focus voornamelijk op hoe een “collaboratief 

project” vorm kreeg, en op de spanning tussen de collectieve acties en de individuele situatie van 

buurtbewoners. 
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7.1 Verplichte verhuisbeweging 
 

7.1.1 Verplichte verhuis: onmenselijk of een kans? 
 
Het idee van de ‘verhuis’ maakt heel wat emoties los in de wijk. Zowel het moeten verlaten van de 

Sint-Bernadettewijk, als het verhuizen zelf brengt voor vele bewoners gevoelens van stress met 

zich mee. Zij die niet willen verhuizen praten over wat ze achter moeten laten, en hoe onzeker de 

toekomst is. Een oud koppel (van 85 en 88 jaar) had het bijvoorbeeld zeer moeilijk met (het idee 

van) de verhuis. 

 

Tijdens een deur-aan-deur gesprek met een actievoerder tekenen twee bewoners de petitie 

meteen en vertellen dat ze veel aan de verhuis denken, maar er niks aan kunnen 

veranderen. De vrouw doet teken dat hij veel moet wenen: “Het is niet de triestheid dat eruit 

loopt, maar de colère. Het zijn smeerlappen”. Ze vertellen dat ze uitgenodigd worden in het 

stadhuis, omdat ze 65 jaar getrouwd zijn “en tegelijkertijd gooien ze ons er hier uit. Zo 

cynisch dat het is, we gaan niet gaan, natuurlijk niet”. Ik las wanhoop en droefheid in hun 

ogen. De vrouw herhaalde een paar keer “en we weten niet waar we naartoe gaan he” . . . 

“Het is goed wat [de actiegroep] doet, dat er toch iets gebeurt . . . er is niks aan ons huis, 

geen spikkeltje. Ik heb altijd alles zelf geregeld hierbinnen, alles vermaakt, alles alles.” 

(Veldnotities, 23/02/2021) 

 

Gesprekken tussen buurtbewoners gingen regelmatig over het oudere koppel, aangezien veel 

buurtbewoners wisten dat ze het erg moeilijk hadden met (het idee van) de verhuis. De situatie van 

het oude koppel werd op die manier een soort ‘bewijs’ voor de onrechtvaardigheid van de verplichte 

verhuis en volledige sloop van de wijk. 

 

“Ze zeggen dan dat ze de oudste eerst gaan doen, dat zij voorrang krijgen om in de buurt 

te blijven, en dan steken ze ze zo ver in het centrum, dat is toch niet menselijk? . . . dat 

komt niet goed als die daar zo ver zitten. Ik ben even naar binnen moeten gaan roepen 

toen ik dat hoorde, ik kon niet bij hen blijven staan”. (Veldnotities, 19/03/2021) 

 

Niet alle buurtbewoners zijn verslagen over de verhuis. Verschillende buurtbewoners die tevreden 

zijn met de toewijzing die ze reeds hebben gekregen, zijn blij dat ze mogen verhuizen en benoemen 

de voordelen van hun nieuwe woonst. Verschillende oudere mensen geven daarbij aan dat een 
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kleinere woning beter gaat zijn, aangezien de trap moeilijker wordt om te betreden, en het 

onderhoud van het huis en tuin te intensief is geworden. Sommige mensen geven daarnaast aan 

dat hun situatie beter gaat worden door de verhuis. 

 

Een man vertelt dat hij in een appartement woont, en nu naar een klein huisje kan. “Het is 

tof. Ik zie het zitten, met dat tuintje! Ik zie dit echt als een kans.” Hij vertelt dat de Sint-

Bernadettewijk vuil is, omdat het net naast een fabriek ligt. “Al dat fijn stof, ik snap echt niet 

dat ze wijken bouwen zo dicht bij van die vuile fabrieken.” Zijn nieuwe woonst ligt in die zin 

op een veel properdere plaats. Hij vertelt dat hij dus blij is om te verhuizen “maar ik snap 

wel echt dat dat niet voor iedereen zo is. Ik weet wel dat er dingen niet juist zijn enzo, maar 

ik ga mijn energie daar niet insteken”. (Veldnotities, 15/03/2021) 

 

7.1.2 Verplicht verhuizen: ‘ik slaap niet’ 
 
Niet alle buurtbewoners zijn dus even verslagen over (het idee van) de verhuis, al omschreven 

bijna alle buurtbewoners waarmee gesproken werd de verhuis op zich als stresserend. Dit om 

verschillende redenen: buurtbewoners spreken over wat ze moeten achterlaten; de vriendschap, 

hulp en zorg die ze van andere buurtbewoners kregen wordt door de verhuis minder 

vanzelfsprekend.  

 

Ik vervang de batterij van A.’s rookmelder. “Zie, van die onnozeligheden he, daar heb ik 

dan weer iemand voor nodig. En hier in de wijk zou ik gewoon eens naar L. bellen, of naar 

D. ofzo en dan is dat direct geregeld maar… ja…” (Veldnotities, 08/03/2021) 

 

Daarnaast spreken mensen over de stress van de verhuis zelf; het moeten inpakken, spullen 

weggooien, grote kasten die waarschijnlijk niet mee kunnen naar een kleinere woonst, en dus de 

nood om ook nieuwe meubels te kopen. Verhuizen is op die manier voor velen een (grote) kost. 

Ook het toewijzingsbeleid brengt heel wat stress met zich mee: wanneer mensen een eerste 

woning weigeren, moeten ze de tweede woning nemen. Verschillende bewoners geven aan dat ze 

daarom niet meteen een eerste toewijzing durven weigeren: “want misschien is het volgende wel 

slechter, je weet het niet… en dan?” (Veldnotities, 17/03/2021).  Daarnaast zijn mensen bang dat 

ze naar een duurdere woning zullen moeten verhuizen, aangezien de marktwaarde van de huizen 

in de Sint-Bernadettewijk veel lager is dan de meeste andere woningen. “Als ik nu weet dat de prijs 
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goed is, dan kan ik wat rust hebben, maar nu… ik slaap niet, ik denk heel de tijd: ‘wat als het te 

duur is?’” (Veldnotities, 31/03/2021). 

 

Een laatste reden voor stress omtrent de verhuis, die door bijna alle bewoners die nog geen 

toewijzing verkregen wordt uitgesproken, is de onduidelijkheid over wanneer en naar waar ze zullen 

verhuizen, en of deze woning wel aan hun noden zal voldoen. 

 

Ze zeggen dan dat het hier allemaal gaat platgegooid worden, en dat we gaan moeten 

verhuizen, op zo’n infomoment. En nu? Tussendoor niks van informatie, geen brief, geen 

mail, niks niks niks. We weten helemaal niks. Dus allez, dan ga ik maar weer eens naar die 

pippo [de wijkmonitor van WoninGent] he, om nog eens informatie te gaan vragen. 

Misschien weet hij nu wel meer, we zullen zien. (Veldnotities, 19/03/2021) 

 

7.1.3 De wijkregisseur als informatiebron en kans voor inspraak? 
 

Zoals duidelijk gesteld in bovenstaand citaat uiten buurtbewoners de nood aan meer informatie 

over de individuele (verhuis)situatie. Om meer zekerheden te hebben, en een zo goed mogelijke 

toewijzing te verkrijgen, gaan heel wat buurtbewoners daarom regelmatig naar de wijkregisseur 

van WoninGent. Verschillende buurtbewoners geven echter aan dat dit hen niet verder helpt, 

aangezien de wijkregisseur hen geen concretere informatie (kan) geven/geeft, en ze moeten 

wachten tot ze een toewijzing krijgen. Daarnaast spreken buurtbewoners veelal negatief over de 

houding die de wijkregisseur tegenover hen aanneemt. Zo toonde een buurtbewoner bijvoorbeeld 

zijn opname-apparaatje en vertelde dat hij heeft opgenomen hoe de wijkregisseur tegen hem riep 

en hem zei om zelf maar iets anders te zoeken als hij hier niet content was (Veldnotities, 

25/02/2021). Anderen geven aan dat ze regelmatig boos worden op de wijkregisseur en naar hem 

roepen, of net vriendelijk blijven om toch een goede toewijzing te krijgen: “ik blijf er poepvriendelijk 

tegen, want het is een lijpe smeerlap” (Veldnotities, 22/03/2021). Sommige buurtbewoners geven 

aan dat ze niet meer naar de wijkregisseur durven gaan. 

 
“Hij luistert niet, hij spreekt alles tegen en dan durf ik niet meer gaan, mijn zoon is nu bij 

hem geweest en hij moest er ook niks van weten”. Ze vertelt dat ze op die manier niets weet 

over haar verhuissituatie. (Veldnotities, 11/03/2021) 
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Niet alle buurtbewoners hebben echter een slechte relatie met de wijkregisseur, sommige 

buurtbewoners benadrukken daarom dat ze weten hoe de wijkregisseur tegen andere mensen 

doet, maar dit bij hen niet het geval is (Veldnotities, februari – april, 2021). Daarnaast uitten enkele 

buurtbewoners en actievoerders tegelijkertijd ook begrip voor de positie waarin de wijkregisseur 

zit. Mensen spreken over de jonge leeftijd van de wijkmontor; “onervaren, net afgestudeerd, en hij 

krijgt de moeilijkste job van heel Gent” (Veldnotities, 25/02/2021), of dat hij een job moet doen die 

je normaal met vier of vijf mensen zou moeten doen “hij mag zijn job hebben, ik moet hem niet 

hebben” (Veldnotities, 11/03/2021). WoninGent, als werkgever van de wijkregisseur, wordt 

verantwoordelijk gesteld voor de zaken die de wijkregisseur doet, al discussiëren buurtbewoners 

hier vaak over en blijft een consensus hieromtrent uit.  

 

S. stelt dat de wijkregisseur enkel doet wat degenen boven hem beslissen “en als 

[WoninGent] al zo omgaat met hun huurders, wat is dat dan met hun personeel”. A. reageert 

hierop: “maatschappelijk werkers moeten in eerste instantie luisteren, empathisch zijn en 

proberen oplossingen zoeken. Hij doet geen één van de drie!” Volgens A. zou de 

wijkregisseur dus op zijn minst goed om moeten gaan met de buurtbewoners. D. reageert 

hierop dat de ommegang met mensen inderdaad beter kan, maar dat hij gewoon een 

onmogelijke job krijgt. “En hij kan ook niet echt iets zeggen tegen zijn bazen dan he . . . hij 

kan het ook maar doen met wat hij krijgt.” (Veldnotities, 17/03/2021) 

 

Niet alle ‘slechte’ zaken worden dus afgeschoven op de wijkregisseur. Buurtbewoners spreken 

vaak over het wanbeleid van WoninGent en het gebrek aan goed patrimonium, wat ervoor zorgt 

dat mensen geen goede toewijzing (kunnen) krijgen; “ze hebben geen aanbod om met de mensen 

hun wensen rekening te houden” (Veldnotities, 27/03/2021) “als ze ons al niet kunnen geven waar 

we recht op hebben, dan houd ik mijn hart vast voor de wensen van mensen” (Veldnotities, 

15/03/2021). Volgens enkele buurtbewoners ligt de reden van protest dan ook in het gebrek aan 

(kansen op) een goed toewijzing: 

“Ik snap niet dat ze de mensen hier niet gewoon een beetje hun goesting geven, dan heb 

je toch zoveel problemen niet? . . . mijn ma moet hier niet protesteren, ze heeft iets goed 

voor haar, ze is content.” Een andere buurtbewoonster reageert hierop dat ze inderdaad 

niet zo veel zou protesteren wanneer ze zou krijgen waar ze recht op heeft; “Ik had 

misschien wel nog geprotesteerd voor de rest van de wijk, maar niet zo veel opgezocht voor 

mezelf”.  (Veldnotities 16/03/2021) 
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Desalniettemin is, voor veel bewoners, de wijkmonitor het meest laagdrempelige aanspreekpunt 

van WoninGent om frustraties te uiten, al beseffen mensen dat de wijkmonitor niet de ‘boosdoener’ 

is. 

Een buurtbewoonster vertelt dat ze wetgeving omtrent toewijzen had gelezen, en dat 

WoninGent foute informatie geeft over de rechten van bewoners. “Ik ben toen zo kwaad 

geworden dat ik vanachter in mijn tuintje ben moeten gaan brullen”. De wijkmonitor kwam 

een halfuur later voorbij haar raam, ze is naar hem gegaan en riep: “Amai jij hebt een 

schone job, voor zo’n bedriegers werken!” (Veldnotities, 03/03/2021) 

 

7.1.4 Verplichte verhuis als deel van een groter geheel 
 

Zoals bovenstaande uiteenzetting van de positie van de wijkregisseur toont, is de verhuis geen op 

zichzelf staand gegeven. De geschiedenis van de wijk, alsook de verwevenheid van de situatie in 

de wijk met het bredere (sociaal) woonbeleid, heeft invloed op hoe buurtbewoners over hun situatie 

spreken. Aangezien de Sint-Bernadettewijk een sociale woonwijk is die veelvuldig in de media is 

gekomen als ‘schimmelwijk’, is ook hier het discours van ‘the incapable tenant’ (De Decker & 

Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996) voelbaar. De verhouding tussen de buurt en de 

woningmaatschappij is daarom, evident, ouder dan de beslissing voor afbraak, en bewoners 

bekijken deze beslissing dan ook vanuit een meer historisch kader. Zowel nostalgische verhalen 

over de wijk, alsook spanningen met de woningmaatschappij vanuit het verleden vinden met 

andere woorden ook in het heden opnieuw grond. Zowel mensen die niet willen verhuizen, als 

mensen die dat wel willen wijzen in dat opzicht op de zin en onzin van het volledig slopen van de 

wijk; de meeste bewoners begrijpen niet dat de wijk volledig gesloopt wordt, en zijn eerder 

voorstander van een blok per blok renovatie. Mensen halen zowel technische als emotionele 

argumenten aan om dergelijk standpunt te staven. 

 

Verschillende buurtbewoners spreken zeer nostalgisch over de wijk; over de Dekenij die actief was 

in de wijk, hoe ze als kind op straat speelden, met hoeveel ze vroeger in de huizen woonden, wat 

ze met het buurtwerk deden… Mensen die dergelijke nostalgische verhalen vertelden, spraken 

vaak emotioneler over de onzin van het slopen van de wijk. Naast technische argumenten, 

bijvoorbeeld het feit dat de woningen in de jaren ’90 nog gerenoveerd zijn, spreken ze over het 

netwerk dat zich in de wijk bevindt: “Laat ons samen blijven, laat ons samen één familie zijn. Er zijn 

er echt geen woorden voor, hoe dat ze met ons doen” (Veldnotities, 18/04/2021). 
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Mensen die minder voeling hebben met het netwerk in de wijk, doordat ze bijvoorbeeld nog niet zo 

lang in de wijk wonen, of zich altijd al minder ‘deel’ van de gemeenschap hebben gevoeld, spreken 

eerder technisch over de onzin van het slopen van de wijk. Zij wijzen bijvoorbeeld vaak op het idee 

dat WoninGent de woningen doorheen de jaren te weinig heeft onderhouden, al blijft ook hier de 

emotionele impact voor andere bewoners niet onbesproken. 

 

“Ze zeggen dan dat er te weinig woningen zijn, tuurlijk zijn er te weinig woningen als je niks 

onderhoudt en het allemaal afsmijt”. Hij vertelt dat hij veel aan zijn auto werkt in de straat, 

en dat mensen dan met hem komen praten: “ze zeggen dan dat ze het wel erg vinden dat 

ze weg moeten. Ik snap dat ook wel, als je hier al lang woont, dat dat dan voor mensen wel 

moeilijk is”. (Veldnotities, 27/03/2021) 

 

Enkele buurtbewoners geven echter aan dat hun huis weldegelijk gerenoveerd moet worden; 

mensen tonen vochtplekken, of spreken over het gebrek aan dubbel glas en verwarming op de 

eerste verdieping. Deze mensen willen wel in de wijk blijven, maar kaarten tegelijkertijd de nood 

aan renovatie aan. Anderen willen net aantonen dat hun huis in perfecte staat verkeert, en vragen 

de onderzoeker meermaals binnen om dit te tonen “we zouden niet vechten voor krotten he, we 

zijn niet gek!” (Veldnotities, 14/02/2021). De mensen die in een woning in goede staat leven, 

verwijzen ook vaak naar de impact van de reportage waarin de wijk als ‘schimmelwijk’ werd 

bestempeld. 

 

Een buurtbewoonster vertelt dat haar kinderen worden nagekeken op school omdat ze in 

‘de Schimmelwijk’ wonen. “Wij zitten er nu wel mee he, terwijl dat onze huizen wel perfect 

in orde zijn omdat we er zelf voor zorgen”. Later nuanceert ze deze stelling door aan te 

geven dat zij geld en kennis hebben om hun huis te kunnen onderhouden “het is niet voor 

iedereen hetzelfde, en de maatschappij onderhoudt het ook niet”. (Veldnotities, 08/03/2021) 

 

Ook mensen in de actiegroep zijn veel bezig met hoe de wijk in de media geportretteerd wordt, 

aangezien berichten in de media de actie kunnen ondersteunen, dan wel ondermijnen. Zo geeft 

een buurtbewoonster aan dat media-berichten over de acties van Bernadette Blijft! de publieke 

opinie positief beïnvloed hebben. 

 
“Eerst was het ‘de schimmelwijk’, dan met de sloop ‘ze moeten toch blij zijn dat ze naar een 

betere woning gaan’, en nu zien mensen dat het niet just is wat er in de wijk gebeurt, hebben 
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ze wel meer sympathie voor de mensen die hier wonen en de strijd die gevoerd wordt.” 

(Veldnotities, 28/02/2021). 

 

Op 15 april 2021 schreef WoninGent echter in een mediabericht dat de sloop doorgaat en dat de 

actievoerders moeten stoppen met de buurtbewoners valse hoop te geven (Van Damme, 2021). 

Het bericht werd door verschillende buurtbewoners met veel boosheid ontvangen aangezien 

dergelijke beeldvorming de acties ondermijnt; “nu moeten we weer opnieuw beginnen. Dat is niet 

waar he, alles wat WoninGent daar belooft is niet waar, maar mensen weten dat niet en zijn weer 

mee in dat verhaal van ‘ze zouden blij moeten zijn met de nieuwe woonst die ze krijgen’”. De 

actiegroep heeft diezelfde dag daarom een “karavaan” door de wijk gemaakt, om te laten zien dat 

ze zich niet verloren geven (Veldnotities, 18/04/2021). 

 

De stigmatisering van de Sint-Bernadettewijk als ‘schimmelwijk’, alsook de criminalisering van de 

actiegroep die buurtbewoners valse hoop zou geven, sluit perfect aan bij de algemene tendens in 

de beeldvorming over sociale huisvesting; passieve, ‘incapable tenants’ krijgen hoop door een 

externe actiegroep om in hun ‘slechte woningen’ te kunnen blijven wonen (zie Sahlin, 1996 en De 

Decker & Pannecoucke, 2004). Zoals eerder toegelicht bestaat de actiegroep echter voor een groot 

deel ook uit buurtbewoners die eerder ook zelf actie ondernamen. Dergelijke mediaberichten zetten 

sommige buurtbewoners in de actiegroep dan ook aan om net meer actie te voeren, en dergelijke 

stigma’s en denkwijzen te weerleggen. 

 

7.1.5 ‘Ik zou zo graag meer te zeggen hebben’ 
 

Er leven dus heel wat frustraties over (het beleid van) WoninGent en over de beeldvorming van de 

wijk. Buurtbewoners geven aan dat blok per blok renovatie/sloop beter is dan een volledige sloop. 

Tegelijkertijd zijn heel wat buurtbewoners van mening dat er niets aan de beslissing tot sloop 

gedaan kan worden, aangezien “ze” toch niet naar hen luisteren. Wie deze “ze” is, varieert; mensen 

spreken over WoninGent, stad Gent, de burgemeester, maar ook (in mindere mate) over Vlaamse 

en federale ministers. 

 

Een buurtbewoonster zegt dat iedereen liever zou blijven, maar dat ze er niks meer aan 

kunnen doen. “Dat is zo, ze beslissen dat en wij moeten maar volgen . . . Dat vind ik nog 

het ergste, dat ze ook niet gewoon luisteren”. Ze vertelt dat ze altijd een goede huurder is 

geweest “en dan gooien ze ons zo weg, ik snap dat niet goed”. (Veldnotities, 11/03/2021) 
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Het gevoel van niet gehoord te worden is bij zeer veel bewoners die niet willen verhuizen aanwezig, 

en werkt ofwel stimulerend, dan wel verlammend. Het is namelijk niet altijd even eenvoudig om 

actie te ondernemen, zoals ook door enkele bewoners wordt aangegeven: “Ik wil ook gewoon niet 

te veel problemen met de maatschappij. Als zij iets vinden, ik ga dan niet al te moeilijk doen. Want 

het is uw huisbaas he” (Veldnotities, 17/03/2021). Heel wat buurtbewoners ondernemen daarom 

niet ‘zichtbaar’ actie tegen de sloop, ook al geven ze wel aan dat ze het niet eens zijn met de sloop 

en de verplichte herhuisvesting. Het zijn voornamelijk buurtbewoners die ook actief zijn in de 

actiegroep Bernadette Blijft! die meer zichtbaar, collectief, actie ondernemen. Desalniettemin 

nemen verschillende buurtbewoners ook meer ‘onzichtbaar’ actie in de individuele situatie, zoals 

in het deel ‘7.2.2 Buurtbewoners: individuele acties’ wordt uitgediept. Tegelijkertijd zijn er ook 

buurtbewoners die, zoals hierboven aangegeven, ook in de individuele situatie weinig actie durven 

ondernemen. 

 

Om toch gehoord te worden, gebruiken buurtbewoners kanalen die in het verleden hun stem naar 

buiten brachten, al blijken deze niet langer effectief. Bewoners spreken in dat opzicht over de 

onbereikbaarheid van de burgemeester en ministers, die voorheen via mail altijd bereikbaar waren. 

“Nu stuur je een mail en ze antwoorden niet eens. Ze komen hier niet eens zien in de wijk” 

(Veldnotities, 27/03/2021). Daarnaast duidden bewoners op de onbereikbaarheid van WoninGent.  

 

Een buurtbewoner doet teken dat ik moet opschrijven wat hij zegt: “zet mijn naam er maar 

bij en schrijf dan: ‘WoninGent is één grote bullshit’ . . .  dat ze vooral de verantwoordelijke 

zelf eens sturen, om eens te komen luisteren naar de mensen. Maar dat durven ze niet.” 

(Veldnotities, 01/04/2021) 
 
De actiegroep tracht daarom andere kanalen te zoeken om de situatie in de wijk te veranderen. 

Een van de buurtbewoners in de actiegroep stelt echter de toegankelijkheid van dergelijke kanalen 

in vraag, en raakt daarmee een fundamentele vraag over democratie en burgerinspraak aan. 

 

We praten over de rechtszaak. A. vertelt dat de rechter aangaf dat ze altijd naar hem 

mochten komen om te bemiddelen aangezien dat zijn job is.  “Is dat dan democratie? Dat 

als je een probleem hebt, dat je naar de rechter moet gaan om het op te lossen?” Ze vertelt 

dat veel mensen de weg naar de rechtszaal niet vinden; zowel fysiek lukt dat voor velen 

niet, en ook een advocaat aanstellen is niet vanzelfsprekend. “En het enige wat je dan nog 
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kunt doen is stemmen op een partij waar dat je van denkt dat ze misschien voor u gaan 

opkomen, die misschien iets goed doen voor u”. (Veldnotities, 11/03/2021) Later spreek ik 

haar opnieuw: “ik ben maar een gewone burger he, ik sta zo machteloos tegen dat 

klotegedoe, ik heb niet aan de universiteit gestudeerd, maar dat maakt toch niet dat ik ook 

niet weet hoe bepaalde dingen werken? Ik zou zo graag meer te zeggen hebben”. 

(Veldnotities, 16/03/2021) 

 

Verschillende buurtbewoners kijken dus verschillend naar de individuele en collectieve situatie in 

de wijk – van buurtbewoners die tevreden zijn over de verhuis, tot de buurtbewoners die absoluut 

niet wil verhuizen, en alle nuances daartussen. Deze verschillende zienswijzen zorgen ook voor 

verschillende visies op hoe hun individuele, de collectieve situatie in de wijk en ook het bredere 

woonbeleid beter kan, al leeft voornamelijk het onbegrip over het volledig slopen van de wijk, en 

geven buurtbewoners aan dat ze een gefaseerde sloop en/of renovatie verkiezen boven een 

volledige sloop. Buurtbewoners zijn dus niet onverschillig over de situatie in de wijk, en zijn op hun 

eigen manier geëngageerd om actie te ondernemen voor de eigen, dan wel de collectieve situatie. 

Dit toont dat bewoners geen passieve ontvangers zijn van een beleid, maar hier actief betekenis 

aan verlenen en, binnen de mate van het mogelijke, op reageren. 

 

7.2 DUS ACTIE!? 
 
Het gebrek aan informatie over de (individuele) verhuis, frustraties omtrent de wijkregisseur maar 

ook (het beleid van) WoninGent en de beeldvorming van de wijk, samen met het gevoel niet 

gehoord te worden stimuleert sommige bewoners om individueel, dan wel collectief, actie te 

ondernemen. Dit deel van de analyse gaat dieper in op acties die mensen ondernemen om grip te 

krijgen op en verandering te krijgen in de situatie van de Sint-Bernadettewijk. Allereerst een inkijk 

in wat (sociaal) professionals ((niet)kunnen) ondernemen in de wijk, aangezien zij een specifieke 

positie innemen tussen bewoners en de sociale huisvestingsmaatschappij en/of stad Gent en net 

zoals bewoners het gevoel hebben ‘niet gehoord te worden’. Vervolgens focussen de twee laatste 

delen van deze analyse zich op wat buurtbewoners doen: allereerst acties om grip te krijgen op de 

individuele situatie, om dan over te gaan naar collectieve acties van de actiegroep, waar 

voornamelijk de focus ligt op de spanning tussen de collectiviteit van de eis ‘blok per blok’ en de 

individuele situaties van betrokken buurtbewoners. 
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De term ‘acties’ wordt hier in de breedste vorm van het woord gehanteerd; alles wat mensen 

aangeven dat ze doen of wat de onderzoeker zag dat mensen doen om (meer) invloed te krijgen 

op zowel de individuele als de collectieve situatie wordt hierbij opgenomen. Dergelijke invloed wordt 

ook zeer breed geïnterpreteerd: ook de keuze om bijvoorbeeld geen uitgesproken actie te voeren, 

is een actie aangezien ook ‘niets doen’ een reactie is op de situatie in de wijk. 
 

7.2.1 Acties van (sociaal) professionals 
 

Sociaal professionals6 geven aan dat stad Gent en WoninGent weinig tot niet naar zowel de 

bewoners, alsook naar sociaal professionals in de wijk luisteren. Dit ‘luisteren naar’ wordt echter 

als iets zeer belangrijk gezien door de sociaal professionals. 

 

Een sociaal professional vertelt dat ze de mensen van Stad Gent en WoninGent heel graag 

eens wil meenemen in de wijk, om naar de mensen te luisteren “zodat ze het begrijpen”. Ze 

zegt dat het enorm belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd 

wordt “al is het maar alleen het gevoel hebben dat er geluisterd wordt”. (Veldnotities, 

10/03/2021) 

 

De signalen uit de wijk (nood aan ondersteuning, maar ook de eis ‘blok per blok’) worden door 

verschillende sociaal professionals als legitiem beoordeeld, alsook trachten ze een antwoord te 

formuleren op ondersteuningsnoden en ondersteunen ze, in de mate van het mogelijke, de acties 

die buurtbewoners ondernemen. Professionals geven aan dat ze veel signalen trachten door te 

geven aan bevoegde instanties - zowel aan hun eigen dienst, als aan WoninGent, of bevoegde 

schepenen. Ze hebben echter het gevoel dat ze, net zoals de bewoners, niet gehoord worden bij 

instanties die verandering kunnen brengen “alles wordt boven u beslist en je kunt niets doen” 

(Veldnotities, 30/03/2021). De signalen om zaken structureel aan te kaarten, blijven dan ook vaak 

onbeantwoord. 

 

Een sociaal professional vertelt dat ze reeds gebeld heeft met WoninGent, maar dat ze 

enkel de vervanger van de wijkmonitor aan de lijn kreeg “en die zei dat letterlijk: ‘dit is 

politiek’. Maar ja, daar zijn wij niets mee”. Ze heeft een mail naar een Gents schepen 

 
6 Sociaal professionals zijn mensen die vanuit WoninGent of Stad Gent als sociaal werker in de wijk 
werken, alsook een dokter met patiënten in de wijk die actie ondernam. Één ex-sociaal werker (die ook zo 
wordt genoemd in dit overzicht) heeft in het verleden als sociaal werker in, onder andere, de Sint-
Bernadettewijk gewerkt. 
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gestuurd “van hem kreeg ik dan het antwoord dat hij daar niet voor bevoegd was, punt” en 

contact opgenomen met de sociaal regisseur “maar die kerel, hij kan hij ook niets doen, 

mensen hebben allemaal goede bedoelingen en al die dingen, maar als het boven u beslist 

wordt dan wordt dat beslist”.  (Veldnotities, 30/03/2021) 

 

Aangezien de reguliere manieren van verhalen naar buiten brengen niet werken, trachten sociaal 

professionals ook op andere manieren de situatie in de Bernadettewijk aan te kaarten. Zo was, 

onder andere, deze masterproef voor een sociaal professional ook een manier om zaken te 

signaleren. 

 

Een sociaal professional zegt dat ze nog veel aan mij heeft gedacht, we spreken af om op 

een ander moment te praten over hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Ze vertelt dat ze 

met een kunstenares gesproken heeft die haar werk over de Sint-Bernadettewijk of over 

Sint-Amandsberg wilde doen. Ze zou graag hebben dat ze het over Sint-Bernadette doet, 

“het kan nooit kwaad om hier met veel mensen te zijn en de actie mee te maken, het is net 

goed dat er zoveel mensen zijn die hier iets rond doen.” (Veldnotities, 28/02/2021) 

 

Omdat het zoeken naar contact met bevoegde diensten en/of actoren moeilijk verloopt, vallen de 

sociaal professionals terug op individuele hulp- en dienstverlening aan bewoners, die 

desalniettemin als enorm belangrijk wordt ervaren. “Ik ben voor een stuk toch wel blij met corona, 

dat ik nu echt individueel bij die mensen kan gaan en ondersteunen, omdat dat echt nodig is. Je 

hebt mensen die van geen hout pijlen weten te maken” (Veldnotities, 10/03/2021). Ook de 

wijkmonitor van WoninGent geeft aan dat hij voornamelijk focust op individuele dienstverlening van 

bewoners: “de beslissing is genomen om de wijk hier volledig te slopen, en ik ben hier eigenlijk om 

de praktische zaken te helpen regelen”. Hij geeft echter aan dat dit niet altijd even eenvoudig is: 

“het is een groot bureaucratisch gegeven en emotioneel voor de bewoners. En, als mens, is dat 

soms moeilijk . . . maar moest er dan niemand zijn waarbij dat je terecht kunt dan wordt het eigenlijk 

nog erger” (Veldnotities, 16/03/2021). 

 

De sociaal professionals geven echter aan dat het kader waarin ze werken hen beperkt in de acties 

die ze, zowel voor individuen als voor de collectieve situatie in de wijk, kunnen betekenen. Zo gaf 

een sociaal professional bijvoorbeeld aan dat hij niet over politiek gevoelige zaken mocht spreken. 

Een ander sociaal professional vertelt dat ze niet aanwezig mag zijn bij de acties van de actiegroep.  
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“Maar ik ben daar gewoon om de buurtbewoners te ondersteunen, want dat is heel knap 

wat ze aan het doen zijn . . . Ik ben super blij met de activisten . . . zij doen waar wij een 

stuk te kort schieten, dus dan wil ik ook tonen dat ik de buurtbewoners daarin ondersteun.” 

(Veldnotities, maart 2021) 

 

Het beperkende kader van een dienst of organisatie, was voor een ex-sociaal professional de reden 

om te stoppen met haar officiële functie. Vanuit haar meer ‘onafhankelijke’ positie als burger, neemt 

ze opnieuw haar rol als sociaal professional op, dit keer binnen de actiegroep. Ze geeft signalen 

door aan bevoegde instanties, en neemt zelf zaken in handen wanneer dergelijke instanties niet 

ingaan op de noden in de wijk. 

 

“Eigenlijk moet de dienst Wonen van de stad hen daarin bijstaan, maar dat doen ze niet. 

Dus nu ga ik wat gegevens verzamelen, zodat ik [tegen dienst wonen] kan zeggen van: ‘bel 

die mensen eens’. En als zij het niet doen dan schiet ik wel in actie, want ik kan dit niet 

meer aan zien”. (Veldnotities, 27/03/2021). In een ander gesprek vertelt ze dat ze sinds juni 

signalen naar dienst Wonen doorstuurt over de wijk “maar dat blijft daar precies allemaal 

steken”. De Woonwijzer liet haar weten dat ze niet pro-actief kunnen werken, en dat zij 

geen signalen kunnen doorsturen naar het beleid; “de actoren in de wijk moeten dat doen. 

Maar ja, wie zijn dat dan? Ik heb net hetzelfde gedaan? Ik heb namen, adressen, 

telefoonnummers doorgegeven en erbij gezet wat ermee moest gebeuren”. Ze vertelt dat 

ze vanuit haar vroegere functie normaal geen directe mails mocht sturen naar directeurs of 

schepenen, maar dat ze dat nu wel gaat doen. “Ik ga een mail naar Tine Heyse sturen van: 

‘is het dan de bedoeling dat de actiegroep al het werk oplost? Dat kan toch ook niet?’ Ik zal 

wel zien of ze antwoordt.” Ze vertelt dat ze er heel gefrustreerd door wordt, dat dit net de 

reden was waarom ze uit haar vorige job is gestapt “nu zit ik terug in dezelfde miserie 

(lacht)”. Ze vertelt dat ze mensen in de Woonwijzer kent, en dat die ook niet van slechte wil 

zijn “die willen ook echt, maar die zitten ook weer in een kader, en ik durfde mijn mond 

opentrekken, maar niet iedereen kan of durft dat, en je merkt ook dat hun ruimte kleiner 

wordt”. (Veldnotities, 06/04/2021) 

 

(Sociaal) professionals ondernemen dus heel wat acties om de situatie in de wijk aan te klagen, en 

bieden tegelijkertijd ook hulp- en dienstverlening aan buurtbewoners. Op die manier worden sociaal 

professionals inherent deel van het collaboratief project (zie Blunden, 2010) in de wijk; vertrekkend 

vanuit een individuele positie, trachten ook sociaal professionals op een verschillende, maar 
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betekenisvolle manier bij te dragen aan de collectieve actie in de Sint-Bernadettewijk, en worden 

ze ook beïnvloed door dit collaboratief project. De visie van sociaal professionals wordt met andere 

woorden gevoed door verhalen en acties van buurtbewoners en andere leden van de actiegroep, 

alsook door hun eigen positie in de praktijk van de Sint-Bernadettewijk. Zoals blijkt uit 

bovenstaande bevindingen is deze positie echter niet altijd eenvoudig, en gaan acties vaak samen 

met onzekerheid en het nemen van individuele risico’s. Het kader waarbinnen de sociaal 

professionals zich bevinden maakt namelijk weinig beweging mogelijk, waardoor ze zelf beweging 

en openingen trachten te creëren. De ene sociaal professional heeft bovendien een meer 

beperkend kader om in te werken dan de andere, en ook de eigen overtuiging en slagkracht om 

openingen te (willen) creëren bepalen de beweeg(on)mogelijkheden van professionals. Maar ook 

de ex-sociaal professional, die niet binnen een ‘professioneel kader’ van een dienst valt, kan 

slechts de kanalen gebruiken die door bevoegde diensten als legitiem gezien worden om zaken uit 

de wijk te signaleren en veranderen. 

 

Grenzen van (sociaal) professionals als sturing van dit onderzoek  
 

Ook in dit onderzoek werden een aantal grenzen van actoren in het (sociaal) woonbeleid duidelijk; 

‘de gevoeligheid’ van het thema, maar ook de (beperkte) beweegmogelijkheden van organisaties 

stuurden dit onderzoek. In wat volgt twee, korte, concrete voorbeelden. 
 
Allereerst startte een discussie in de Stadsacademie naar aanleiding van het interview met de 

actiegroep en Victoria Deluxe (Willaert, 2021). Een actievoerder stelde hierin dat de actiegroep, 

via het planbureau, samenwerkt met de Stadsacademie. Deze uitspraak deed heel wat stof 

opwaaien binnen de Stadsacademie (Persoonlijke communicatie Stadsacademie, 2021). Als 

reactie liet de Stadsacademie een toevoeging onder het artikel zetten om duidelijk te maken dat 

de Stadsacademie als onafhankelijk kennisontwikkelingsorgaan niet samenwerkt met de 

actiegroep (Willaert, 2021). De studenten architectuur en stedenbouw kwamen vervolgens niet 

meer naar het planbureau, aangezien “de situatie iets te gevoelig ligt om mee te werken in het 

planbureau” (Veldnotities, 20/03/2021). Om de ‘onafhankelijke’ positie van de Stadsacademie te 

bestendigen, werd de bewegingsvrijheid van enkele studenten in de Stadsacademie met andere 

woorden ingeperkt. Tegelijkertijd bleven andere studenten wel actief als onderzoekers in de wijk; 

de openheid van betrokken promotoren, alsook verschillende onderzoeksbenaderingen kunnen 

hiervoor, mogelijks, een verklaring bieden. 
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Ten tweede wilde het planbureau een samenwerking starten met de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen (VMSW), waar de onderzoeker de vraag aan de VMSW stelde om een experiment 

voor participatief traject in de Sint-Bernadettewijk op te starten. Deze vraag werd negatief 

beantwoord door een medewerker van de VMSW, aangezien een dergelijk experiment vanuit zijn 

ervaring enorm moeilijk te verwezenlijken is en het niet binnen het werkveld van de VMSW valt om 

samen te werken met bewoners en/of een actiegroep, aangezien hun cliënten sociale 

huisvestingsmaatschappijen zijn. Wel gaf de medewerker van de VMSW aan dat meer openheid 

voor experiment in (sociaal) wonen het woonbeleid, en dus ook bewoners, ten goede zou komen, 

al kon hij hier zelf niet meteen een antwoord op bieden. “De kans is groot dat het hierbij zal blijven 

wat mij betreft (ook al zou ik zelf veel meer willen doen)” (Persoonlijke communicatie VMSW, april 

2021). 

 

Beide situaties, alsook de verhalen van (sociaal) professionals tonen dus het spanningsveld tussen 

enerzijds organisaties die onmachtig zijn om zaken die ze belangrijk vinden te doen/bepaalde 

standpunten in te nemen, en anderzijds privépersonen die toch risico’s nemen om net die zaken 

wel te doen en op die manier wel standpunt in te nemen. Ook al is het dus een uitdaging om ‘grotere 

structuren’ binnen het (sociaal) wonen te laten bewegen, blijven zowel buurtbewoners, als andere 

leden van de actiegroep en (sociaal) professionals op verschillende manieren invloed uitoefenen 

op hun eigen, individuele situatie en/of op de collectieve situatie in de wijk. In wat volgt daarom 

allereerst een onvolledig overzicht van verschillende individuele acties van bewoners om meer grip 

te krijgen op de eigen situatie, om in het laatste deel dieper in te gaan op de spanning tussen 

individuele situaties en collectieve actie. 

 

7.2.2 Buurtbewoners: individuele acties 
 
Heel wat buurtbewoners hebben het gevoel dat de beslissing tot sloop vaststaat, maar doen toch 

inspanningen om de eigen situatie te verbeteren. Dit neemt, naargelang de specifieke situatie van 

mensen en de plaats in het ‘proces’ van verhuis (wel dan niet een (goede) toewijzing gehad), zeer 

verschillende vormen aan. Volgende uitwerking van reacties van mensen is daarom niet volledig, 

maar geeft wel een beeld van hoe mensen, vanuit een verschillende maar toch gelijkaardige 

situatie, verschillende reacties op de situatie in de Sint-Bernadettewijk ontwikkelen. Opvallend is 

dat buurtbewoners voornamelijk hun afhankelijkheid van de sociale huisvestingsmaatschappij 

trachten te veranderen, en dus op verschillende manieren de macht over de eigen situatie trachten 

terug te winnen. Opnieuw is deze analyse een forse selectie uit de grote hoeveelheid aan data in 
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dit onderzoek en zijn citaten die als voorbeeld dienen slechts één enkel voorbeeld uit vele andere 

voorbeelden. Daarnaast ondernemen buurtbewoners meestal verschillende acties tegelijkertijd, en 

is de opsplitsing in het overzicht hieronder artificieel, maar voor de leesbaarheid toch essentieel. 

 

Naar de private markt of een andere sociale huisvestingsmaatschappij 
 
Buurtbewoners geven aan dat ze niet langer afhankelijk willen zijn van WoninGent. Sommigen 

zoeken daarom naar woningen op de private markt, en/of schrijven zich in bij andere sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Beide acties zijn echter niet vanzelfsprekend. De huurprijs van 

woningen op de private markt zijn hoger dan die in sociale huisvesting, wat ervoor zorgt dat veel 

bewoners dit niet als optie zien; “ik kan dat wel even trekken, maar na 2 jaar is het op, en dan?” 

(Veldnotities, 25/02/2021). En ook de lange wachtlijsten bij andere sociale 

huisvestingsmaatschappijen, samen met het feit dat ze reeds in een sociale woning wonen, maakt 

het moeilijk effectief een sociale woning te verkrijgen bij een andere sociale 

huisvestingsmaatschappij. Enkele buurtbewoners waren reeds verschillende jaren ingeschreven 

bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij, wat opnieuw aantoont dat frustraties tussen 

bewoners en WoninGent reeds langere tijd aanwezig waren, en dus niet enkel te verklaren zijn 

door de sloopaankondiging. 

 

Ik ben het niet eens met hoe ze doen tegen de mensen, en de Volkshaard heeft veel betere 

huizen en appartementen, dus dan kunnen we maar proberen, ik zou super content zijn als 

ik weg ben bij WoninGent. (Veldnotities, 11/03/2021) 
 
 
Zelf proberen bepalen waar naartoe, met wie, en wanneer 
 
Verschillende buurtbewoners trachten binnen het patrimonium van WoninGent een zo goed 

mogelijke toewijzing te verkrijgen. Dit door zelf woningen voor te stellen aan de wijkmonitor van 

WoninGent, door ‘mantelzorgers’ op te geven in de buurt waar ze willen wonen “niet dat ik hun 

namen weet hoor, maar ze moeten voor mij zorgen he (lacht)” (Veldnotities, 08/03/2021), of door 

rechtstreeks naar de Volkshaard te bellen om een woning op het Westveld te verkrijgen 

(WoninGent mag een 50-tal woningen van andere sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken 

om mensen in te herhuisvesten (AVS, 2021), onder meer woningen op het Westveld van De 

Volkshaard). De Volkshaard kan echter zelf geen mensen van WoninGent huisvesten, waardoor 

buurtbewoners die rechtstreeks naar de Volkshaard bellen geen gehoor krijgen; “die zeggen: ’ja 
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onze mensen gaan voor meneer’, en boef, ze legt toe. Ja dan moeten ze niet zeggen dat ze 

samenwerken he, als dat niet zo is” (Veldnotities, 29/03/2021). 

 

Gesprekken tussen buurtbewoners gaan vaak over woningen die vrijgekomen zijn. Buurtbewoners 

zijn op die manier zeer goed op de hoogte van waar er potentiële vrije woonsten zijn die voor hen 

zouden kunnen dienen, en die ze bijgevolg kunnen vragen aan de wijkmonitor. Of ze dergelijke 

woning effectief krijgen is echter steeds onzeker en afhankelijk van de positie van de buurtbewoner 

binnen het toewijzingsbeleid van WoninGent. 

 

Tijdens een groepsgesprek op straat vertelt een ex-buurtbewoonster die in de nieuwe 

appartementen aan de overkant van de straat woont, dat het appartement boven haar vrij 

komt. Een oudere buurtbewoonster, die tevens haar ex-buurvrouw is, reageert meteen: 

“Dat ze dat dan maar aan mij geven! Ik zal eens naar [de wijkmonitor] gaan dan. Ik ga dat 

gaan vragen he!”. Twee dagen later spreek ik haar opnieuw. Ze vertelt dat ze op het 

zitmoment van de wijkmonitor langs is gegaan, de wijkmonitor was er niet, dus heeft de 

buurtwerkster twee mensen gestuurd die haar vertelden dat ze het appartement 

waarschijnlijk zou krijgen. Een andere ex-buurtbewoonster die ook in de nieuwe 

appartementen woont had haar ook al opgebeld, “ze zei ook al: ‘kom maar naar hier, ik 

hoop dat je naar hier komt’ . . .  Ik hoop het echt dat ik het krijg. Dan zit ik weer bij mijn 

buurvrouw.” (Veldnotities, 01/04/2021) 
 
Enkele buurtbewoners trachtten het moment van de verhuis te beïnvloeden, zodat dit, voornamelijk 

voor de kinderen, beter zou zijn. Op die manier hopen ze zelf ook iets zekerder te zijn over de 

termijn waarbinnen ze moeten verhuizen. 

 

“Ik heb gevraagd om het zeker niet voor 16 augustus te doen, want tot dan is de kleine van 

mijn broer hier nog . . . En ook, dat ik mijn zwembad niet vul en dan een week later te horen 

krijg dat ik moet verhuizen, allez, dat ik toch een beetje zeker ben, maar ja, we zullen nog 

moeten zien of het echt zo gaat zijn”. (Veldnotities, 08/03/2021) 
 
Verhuisbrief niet indienen 
 
Om een toewijzing te krijgen, moesten buurtbewoners een brief waarop ze hun wensen voor een 

nieuwe woning invulden indienen. Volgens WoninGent zijn er zeven buurtbewoners die deze brief 

(nog) niet hebben ingediend (Van Damme, 2021). Drie van hen zitten in de data van dit onderzoek, 
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en gaven alle drie verschillende redenen op om dit te doen. Een oudere vrouw zegt dat ze niet gaat 

verhuizen; “Ik woon hier al die jaren al” (Veldnotities, 01/04/2021). Een andere buurtbewoner stelt 

dat hij zijn brief niet heeft ingediend aangezien  

 

“ik het niet eens ben met hoe de dingen lopen . . . mensen zomaar uit hun huizen zetten, 

dat kan niet . . . je wordt gebonden aan de plek waar je woont, emotioneel gebonden”. Hij 

zegt dat WoninGent geen goed aanbod heeft “alles is slechter dan wat we nu hebben.” 

(Veldnotities, 08/03/2021) 

 

De derde buurtbewoner stelt dat ze geen toewijzing kan aanvaarden die geen rekening houdt met 

haar medische toestand. 

 

Ze willen mij een woonst aansmeren voor iemand rolstoelafhankelijk, maar ik ben niet 

rolstoelafhankelijk, dat heb ik de voorzitter laten zien, ik ben blijven rechtstaan in zijn 

bureau, om te tonen dat ik niet rolstoelafhankelijk ben . . . En als ik een rolstoelafhankelijke 

woning zou krijgen, dan is mijn woning net niet aangepast aan mij, dan kan ik mijn toestellen 

niet zetten en beland ik in een rolstoel. (Veldnotities, 03/03/2021) 

 

Juridische stappen 
 
Enkele buurtbewoners zetten juridische stappen tegen een specifieke actie van WoninGent. Veelal 

gaat het om geweigerde toewijzen die door WoninGent als ‘ongegrond geweigerd’ worden 

geklasseerd, en dus meetellen als eerste toewijzing. Buurtbewoners kunnen dergelijke 

klasseringen aanklagen door een aangetekende zending naar de toezichtscommissie te sturen. 

Verschillende buurtbewoners die een toewijzing weigerden aangezien een woning niet was 

aangepast aan hun (medische) situatie, of niet binnen hun opgegeven wijken lag, stuurden brieven 

naar de toezichtscommissie, of vroegen begeleiding aan via de huurdersbond. Onderstaand citaat 

van een buurtbewoonster stelt echter, terecht, dat dit voor heel wat bewoners niet de meest voor 

de hand liggende actie is. Heel wat mensen verkregen daarom ook hulp van de actiegroep wanneer 

ze juridische stappen wilden ondernemen (Veldnotities, maart – april 2021). 

 

Een buurtbewoonster vertelt dat ze meerdere keren aan de wijkmonitor heeft uitgelegd 

waarom ze voor haar medische situatie een extra slaapkamer nodig heeft. Ze heeft hier ook 

officiële documenten van. Zonder deze tweede slaapkamer verliest ze haar zelfstandigheid 
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en “nie-mand kan dat nog van mij afpakken, ook WoninGent niet! Dat laat ik niet gebeuren.” 

Ze ziet geen andere optie dan juridische stappen te zetten. “Maar ik blijf dan altijd denken, 

wat met de mensen die dat allemaal niet kunnen of willen doen? Dat zijn de allerzwaksten. 

Die doen dit niet he.” (Veldnotities, 15/03/2021) 

 

‘Niets doen’ als actie 

 

Er zijn ook buurtbewoners die zich minder openlijk verzetten tegen de beslissing voor sloop en de 

verplichte herhuisvesting, aangezien ze niet geloven dat ze invloed kunnen hebben op de situatie. 

Ook dit telt als een actie aangezien ook ‘niets doen’ een reactie is op de situatie in de wijk, al heeft 

dit een relatief kleine impact op de individuele, dan wel collectieve situatie in de wijk. Tegelijkertijd 

kunnen dergelijke acties wel zeer waardevol zijn voor de mensen waarover het gaat aangezien 

dergelijke buurtbewoners vaak aangeven dat ze “er geen energie in willen steken” (Veldnotities, 

maart – april 2021). “Het is goed dat [de actiegroep] daar is, ze mogen dat doen. Ik geloof gewoon 

niet dat dat iets gaat doen. Ze mogen niet verwachten dat ik daarbij ga staan” (Veldnotities, 

19/03/2021). Ook kiezen waar je je energie in steekt, is dus een zeer waardevolle actie en reactie 

op de situatie in de wijk, en toont tegelijkertijd de machteloosheid die sommige mensen in de eigen 

situatie voelen. Bijna alle buurtbewoners die ‘niks doen’ gaven immers aan dat ze het niet eens 

waren met de volledige sloop en de verplichte verhuis. 

 

Buurtbewoners ontwikkelen aldus veel verschillende manieren om invloed uit te oefenen op de 

individuele situatie in de Sint-Bernadettewijk. Opnieuw tonen deze bevindingen dat mensen niet 

onverschillig zijn ten opzichte van de situatie in de wijk, en dat buurtbewoners actief vorm geven 

aan en invloed trachten te verkrijgen over hun eigen situatie. Buurtbewoners zijn met andere 

woorden geen passieve ontvangers van het beleid, maar actieve betekenisverleners, en 

ondernemen acties – in de breedste zin van het woord - om deze betekenisverlening ook om te 

zetten in (een) reactie(s). Het effect van dergelijke individuele acties is, binnen het bestek van deze 

masterproef, moeilijk te determineren. Niet iedereen verkreeg reeds een toewijzing en de 

onderzoeker kon niet elke buurtbewoner opvolgen in hun traject. Toch wierpen enkele individuele 

acties van buurtbewoners reeds vruchten af: sommige buurtbewoners verkregen reeds een 

toewijzing die ze gevraagd hadden, ongegronde weigeringen werden als gegrond geklasseerd etc. 

Al is dit niet altijd een ‘succeservaring’ voor buurtbewoners; een goede toewijzing is niet voor alle 

buurtbewoners de ‘ideale’ situatie, maar eerder een manier om ‘de minst slechte optie’ te 

verkrijgen, en ook een gegronde weigering is slechts een manier om de tweede toewijzing niet 
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meteen te moeten nemen. De ‘ideale’ oplossing is voor velen echter nog steeds een gefaseerde 

sloop en/of renovatie van de wijk, al zijn er ook buurtbewoners die tevreden zijn met hun toewijzing. 
 

7.2.3 Collectieve acties: collaboratief project 
 
Voorgaande delen van de analyse gaven reeds aan dat bewoners, maar ook andere leden van de 

actiegroep en (sociaal) professionals, het gevoel hebben niet gehoord te worden. Er werd reeds 

dieper ingegaan op hoe (ex-)sociaal professionals hier mee omgaan, en hoe bewoners actie 

ondernemen om de individuele situatie te beïnvloeden. Tegelijkertijd ondernam de actiegroep 

Bernadette Blijft!, zoals reeds uitgebreid besproken in hoofdstuk zes ‘Biografie van de Sint-

Bernadettewijk’, collectief actie om de situatie in de Bernadettewijk aan te klagen en te veranderen. 

In dit laatste deel van de analyse staat het collaboratief project ‘Bernadette Blijft!’ daarom centraal. 

 

Met ‘collaboratief project’ wordt verwezen naar de theorie van Blunden (2010) die uitgewerkt staat 

in het onderdeel ‘5.3.2 Narratieve analyse in de praktijk; onderzoek als deel van een collaboratief 

project’. Bewoners en andere burgers die bezig zijn met de situatie in de Sint-Bernadettewijk 

hebben een bepaalde relatie met de actie(groep), al is die relatie voor iedereen anders en vormen 

individuele drijfveren en acties de basis voor het collaboratief project. De verschillende leden 

nemen hier op verschillende manieren aan deel, geven mee vorm aan het project en worden er 

tegelijkertijd door gevormd. Het collaboratief project Bernadette Blijft! is op die manier meer dan de 

som van allemaal verschillende (individuele) acties, aangezien de verschillende acties samen een 

project vormen die de verschillende delen overstijgt. Tegelijkertijd verandert het collaboratief 

project ook de leden van het project; mensen delen informatie, bepalen strategieën voor acties en 

bepalen dus ook hoe naar een bepaalde werkelijkheid gekeken wordt. De focus ligt in 

onderstaande analyse daarom voornamelijk op hoe burgers (zowel bewoners, als ook andere 

burgers in de actiegroep) vanuit hun individuele situatie vorm geven aan het collaboratief project 

met de collectieve eis ‘blok per blok’, en hoe die collectieve eis ook individuele situaties vorm geeft. 

 

Allereerst een (korte) schets over de manier waarop de ‘solidaire jongeren’ onthaald zijn in de wijk, 

om dan over te gaan naar hoe de actiegroep een kanaal voor verhalen en kennis is geworden, 

zowel voor bewoners als voor andere burgers die – op één of andere manier – betrokken zijn met 

het thema ‘(sociaal) wonen’. Het laatste deel focust op de spanning tussen individuele situaties van 

bewoners en de collectieve eis ‘blok per blok’ die, zo blijkt, moeilijk te verwezenlijken is. Opnieuw 

is dit slechts een selectie uit een grote hoeveelheid data en kunnen deze bevindingen niet 

gegeneraliseerd worden. 
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Bernadette Blijft!: welkom? 
 
Buurtbewoners vertellen dat de ‘solidaire jongeren’ mede-bewoners van de Sint-Bernadettewijk 

zijn geworden. Zowel mensen die actief zijn in de actiegroep, als buurtbewoners die dit minder 

uitgesproken zijn, brengen meubels, kledij en voedsel naar de huizen van de actiegroep. De 

actiegroep wist echter niet of ze positief onthaald zouden worden, en was voorbereid op een 

eventuele afwijzing van de wijk (Veldnotities februari – april 2021). In eerste instantie gebeurde dat 

ook, zoals een sociaal professional stelt:  

 

Een sociaal professional vertelt dat een buurtbewoner de politie belde wanneer de 

actiegroep de twee huizen kraakten. Dezelfde buurtbewoner heeft zich later, in het voordeel 

van de actiegroep, als tussenkomende partij opgegeven in de rechtszaak. “Ongekend is 

onbemind . . . en vrij snel hebben buurtbewoners gezien van ‘oke die mensen ondersteunen 

ons’.” Ze vertelt dat de actiegroep meubels en eten krijgen van buurtbewoners, en enkele 

buurtbewoners doen een koekenverkoop om de actiegroep financieel te steunen “dat zegt 

toch genoeg?”. (Veldnotities, 30/03/2021) 

 

Vanuit de deur-aan-deur gesprekken met bewoners die niet (uitgesproken) actief zijn in de 

actiegroep, blijkt dat niemand van de gesproken buurtbewoners problemen heeft met de 

aanwezigheid van de actiegroep. Wel stellen heel wat buurtbewoners zich vragen bij de 

slaagkansen van de actiegroep. Hiervoor redeneren ze, zoals in het eerste deel van deze analyse 

reeds bleek, vanuit het gevoel dat niemand naar hen luistert, en dat de actiegroep daar niet veel 

verandering in kan brengen: “dat is goed dat ze hier zijn, het zijn sympathieke gasten als ik ze zo 

tegenkom, maar ik denk niet dat dat iets gaat uithalen” (Veldnotities, 29/03/2021). 

 

Het feit dat de actiegroep niet wist of ze zouden aanvaard worden in de wijk, maar doorheen het 

proces wel aanvaard zijn en deel zijn geworden van de buurt, laat zien dat het collaboratief project 

‘Bernadette Blijft!’ steeds in beweging is. Die openheid voor verandering en beweging maakt ook 

dat verschillende individuen verschillend kunnen vormgeven, en deelnemen aan het collaboratief 

project. Niet enkel buurtbewoners gehuisvest in woningen die gesloopt zouden worden maken deel 

uit van de actiegroep, ook bijvoorbeeld bewoners die in de nieuwe appartementen in de wijk wonen 

doen beroep op en worden deel van de actiegroep om hun verhalen naar buiten te brengen. 
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Een buurtbewoner vertelt dat de wijkmonitor tegen hem zei: “als het u niet aanstaat moet 

je maar in de privé gaan huren, je hebt een woonst, wees blij.” Hij toont een potje met 

beestjes in: “kijk, ik heb ze gevangen, om te tonen wat er daar allemaal uit die vuilbak naast 

mij komt, en langs de deur naar binnen.” Hij heeft ook een zak vol brieven van WoninGent 

mee, en toonde die aan verschillende mensen. Na de democratische zondag komt hij 

opnieuw naar mij, en geeft mij een kaartje met daarop zijn naam, adres en gsmnummer. Hij 

vraagt of ik van de pers ben. Ik leg uit dat ik een onderzoekster ben; hij vertelt wat er 

allemaal fout gaat in zijn woning. Hij woont in de nieuwe appartementen in de wijk, degenen 

die niet afgebroken worden. (Veldnotities, 21/02/2021)  

 

De verhalen van bewoners uit nieuwbouwwoningen gaan veelal over de problemen die zij in hun 

woning ondervinden. Daarnaast gaven ook buurtbewoners die moeten verhuizen aan dat ze veel 

verhalen horen over slechte nieuwbouwprojecten. Een buurtbewoonster, die actief deel uit maakt 

van Bernadette Blijft! zegt daarom dat ze niet naar een nieuwbouw wil verhuizen; “Ik wil [de petitie] 

niet tekenen want ik wil geen nieuwbouw” (klopt op de muur), “dit blijft teminste staan. Ik wil heel 

graag blijven als het dit blijft, maar niet als het nieuwbouw wordt” (Veldnotities, 24/02/2021). 

Dergelijke uitspraken tonen dat buurtbewoners die de collectieve eis ‘blok per blok’ steunen en 

deel uit maken van het collaboratief project, toch andere doelen kunnen hebben dan de doelen 

vooropgesteld in het collaboratief project. Bernadette Blijft! streeft namelijk (onder andere) een 

gefaseerde renovatie of sloop na, en dus niet enkel renovatie van de originele woningen, wat wel 

het doel is dat deze buurtbewoner voor ogen heeft. 

 

Daarnaast gaf een buurtbewoonster aan dat de actiegroep een kanaal was om alle informatie die 

ze over de situatie in de wijk had, te delen. “Google is mijn vriend, ik las vanalles en ik zag dat er 

vanalles niet klopte, maar ik wist geen weg met mijn informatie, dus nu kan ik mijn informatie geven 

aan die mannen hier” (Veldnotities, 14/02/2021). Dezelfde bewoonster werd als ‘detectieve’ van de 

actiegroep omschreven, aangezien ze met haar opzoekingswerk ook de actiegroep sterk vooruit 

heeft geholpen. Een actievoerder stelt: “zij werd op die manier de jurist, waarop ook de actiegroep 

steunde, want wij kenden daar ook niks van” (Veldnotities, 22/04/2021). 

 

Een aantal leden van de actiegroep die geen buurtbewoners zijn, zijn ook lid van de actiegroep 

vanuit de vaststelling dat mensen in sociale woningen, of slechte private huurwoningen niet 

gehoord worden. Aangezien ze de (acties van de) actiegroep, en dus het collaboratief project, 

hiervoor als een opening zien, willen ze hieraan bijdragen. Deze mensen kwamen eerder via-via 
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terecht bij de actiegroep; sommigen zijn (ex-)leden van de Gele Hesjesbeweging of Extinction 

Rebellion, en vonden via dergelijke groepen ook hun weg naar de Sint-Bernadettewijk. Anderen 

wonen niet ver van de Sint-Bernadettewijk en/of kenden mensen van de actiegroep. Ook mensen 

die actief zijn in andere acties (zoals bijvoorbeeld De Hongerige Stad7) zagen de situatie in de Sint-

Bernadettewijk als een onderdeel van het verzet tegen het huidige woonbeleid en de huidige 

financiering van sociale huisvesting. Op die manier heeft iedereen in de actiegroep een eigen 

reden/doel om deel uit te maken van de actiegroep, en is onderstaand citaat slechts één van de 

vele expliciteringen van redenen voor actie. 

 

Het probleem is dat je als je in zo’n sociale woonwijk woont, of je huurt van huisjesmelkers, 

dan weet je heel goed wat de gebreken en problemen zijn, maar er is niemand die daarnaar 

luistert, want alle mensen die macht hebben om daarover te beslissen, die wonen in een 

koopwoning, of een private huurwoning die goed is. Dat heeft volgens mij heel erg veel te 

maken met empathie. Ik ben daar nu al 30 jaar mee bezig, omdat ik zelf ook altijd in een 

sociale woonwijk heb gewoond, ook zo’n tuinwijk als hier, en dan bij heel wat 

huisjesmelkers, en dit is nu de eerste keer dat ik weet dat er eens iets mee gebeurt. Dat 

het naar buiten komt, ik vind dat fantastisch. (Veldnotities, 25/04/2021) 

 

Gezien de verscheidenheid aan mensen in de actiegroep, en de verschillende kennis en 

perspectieven die deze mensen in de actiegroep brengen, is het mogelijk om in te spelen op 

verschillende noden in de wijk en in de actie. Zoals reeds toegelicht in hoofdstuk zes ‘Biografie van 

de Sint-Bernadettewijk’, onderneemt de actiegroep verschillende zaken om de situatie in de 

Bernadettewijk te beïnvloeden (het planbureau tracht een alternatief plan te maken voor de wijk, 

verschillende wegen binnen het juridische veld worden onderzocht om de beslissing tot sloop tegen 

te houden etc). Dergelijke acties vragen heel wat kennis en voorbereidingswerk. Op die manier is 

Bernadette Blijft! “een soort ‘open school’” (actievoerder, geciteerd in Willaert, 2021).  

 

Door allereerst met de bewoners te praten, oprecht naar hun verhalen en ervaringen te 

luisteren, door het lezen van de vele documenten hebben we stap na stap onze 

deskundigheid opgebouwd. We hebben heel veel bijgeleerd. Dit is voor ons de echte 

definitie van ‘leren’. (Lex, geciteerd in Willaert, 2021) 

 

 
7 Meer informatie op: http://dehongerigestad.be/  
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Daarnaast vertrekt Bernadette Blijft! eerder vanuit een visie op hoe de samenleving eruit zou 

moeten zien, in plaats van hoe deze er vandaag uit ziet, wat verschillende visies over 

rechtvaardigheid, democratie, burgerinspraak etc. voedt. Dergelijke normatieve visies op ‘hoe het 

zou kunnen/moeten zijn’, zijn een drijfveer om 

ook in de Sint-Bernadettewijk verandering te 

bewerkstelligen, al hebben individuele leden 

van de actiegroep ook verschillende doelen 

en/of drijfveren om dat collectieve doel na te 

streven. Ook dit toont dat het collaboratief 

project niet per se een strikt afgebakende 

insteek heeft, maar wel een collectief doel heeft 

(de eis blok per blok) dat voortdurend gevormd 

wordt door de individuele drijfveren en acties 

van de leden, en dus steeds in beweging is. 

 

De emotionele basis voor collectieve actie 
 
De buurtbewoners die actief zijn in de actiegroep tonen zowel heel wat ‘strijdbaarheid’, alsook heel 

wat twijfel. Deze strijdbaarheid komt bij verschillende bewoners vanuit een onmacht over de eigen 

situatie. “Wij willen niet verhuizen, wij moeten verhuizen, dat is niet onze keuze” (Veldnotities, 

07/03/2021). Bewoners trachten met andere woorden opnieuw grip te krijgen op hun eigen situatie, 

aangezien het alternatief – verplichte herhuisvesting – voor hen geen optie lijkt. Het voeren van 

actie gaat echter gepaard met heel wat onzekerheden. Naarmate WoninGent bijvoorbeeld startte 

met het toewijzen van andere woningen aan, voornamelijk oudere, bewoners kwam de spanning 

tussen de collectieve strijd ‘blok per blok’ en individuele situaties duidelijker op de voorgrond. Het 

feit dat bewoners moeten reageren op voorstellen voor een toewijzing, en mensen slechts één keer 

kunnen weigeren, zette buurtbewoners in de actiegroep voor een moeilijke keuze; wat als ik een 

goede of slechte toewijzing krijg? Ook het zien verhuizen van buurtbewoners, en het feit dat heel 

wat buurtbewoners toewijzen krijgen, zorgde voor een verhoogde (tijds)druk op de acties. 

Bewoners zijn langs de ene kant afhankelijk van (het toewijzingsbeleid van) WoninGent, en worden 

verplicht om te reageren op een toewijzing, wat voor de meeste bewoners zoeken is naar de ‘beste’ 

of ‘minst erge’ optie. Langs de andere kant willen ze strijden voor de ‘ideale’ optie; blok per blok 

renovatie/sloop. De basis voor collectieve actie is voor buurtbewoners dus een zeer persoonlijk en 

emotioneel gegeven. Iets wat zowel kracht en creativiteit in het zoeken naar ‘oplossingen’, alsook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: in het huis van de actievoerders. 
(09/05/2021). 
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kwetsbaarheid met zich meebrengt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie ‘vechten’ 

buurtbewoners dus voor een betere situatie, of laten ze ‘alles even rusten’. 

 

De dochter van een buurtbewoonster vertelt dat ze tijdens de eerste acties in de wijk aan 

WoninGent heeft laten weten dat er slachtoffers zouden vallen door het teveel aan stress. 

“Ik had nooit gedacht dat de eerste mijn eigen pa ging zijn.” Ze vertelt dat ze contact op 

nam met WoninGent om dit te melden; Marc Heughebaert belde hen op en beloofde hen 

dat ze ervoor zouden zorgen dat haar mama een goede toewijzing kreeg. “Ik heb mij dan 

wat koest gehouden, wat meer op de achtergrond, want ja, ik dacht dat ze het dan wel goed 

gingen doen . . . En dan nu krijgt mijn ma hier een toewijs, met alles wat we niet hadden 

gevraagd . . . waar zijn ze dan met hun mooie woorden? Het zijn gewoon leugenaars. Dus 

ja, nu ben ik weer helemaal in gang geschoten he, natuurlijk. Dat is echt, zo’n vuil gedoe.” 

(Veldnotities, 17/03/2021) 

 

Het vertrekken vanuit (de situatie van) de buurtbewoners, en dus het democratische karakter van 

de acties, is op die manier een sterkte, maar ook een grote uitdaging. De spanningen tussen de 

energie die buurtbewoners in acties steken en het gevoel dat er weinig concrete beweging teweeg 

is gebracht weegt bijvoorbeeld zwaar. Tegelijkertijd zijn er verschillende discussies geweest over 

het ‘verbreden’ (de actie opentrekken naar het gehele woonbeleid en andere (sociale) woonwijken) 

dan wel het ‘verdiepen’ (voornamelijk focussen op de situatie in de Sint-Bernadettewijk) van de 

acties in de Sint-Bernadettewijk. Op het moment van onderstaande discussie, was de actiegroep 

reeds naar verschillende andere sociale woonwijken geweest en was de eerste volksraad een feit. 

Beide acties zijn voorbeelden van ‘verbreding’, om op die manier niet enkel de situatie in de Sint-

Bernadettewijk aan te klagen, maar ook het bredere (sociale) woonbeleid. 

 

Bewoners praten over de actie in Brussel8. Een van hen geeft aan dat die actie specifiek 

over de situatie in de wijk moet gaan “en niet over het klimaat of weet ik wat”. De dochter 

van de bewoonster beaamt dit, en zegt dat de actiegroep goed bezig is, maar doordat ze 

de actie verbreden kunnen ze de situatie in de wijk niet bijhouden “het gaat over de mensen 

hier verder helpen . . .  als ons ma nu weigert, de volgende moet je dan pakken . . . We 

hebben er niks aan om al die andere wijken erbij te betrekken als het hier gewoon blijft 

verder gaan . . . En ik denk eigenlijk dat het bijna niet meer te doen is om er echt nog iets 
 

8 De actiegroep plande een actie voor de toezichtscommissie, waarbij de slechte toewijzen aangeklaagd 
zouden worden, en de eis ‘blok per blok’ opnieuw zou gesteld worden. 
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aan te doen, want bij WoninGent gaat het allemaal snel, te snel, en het gaat dan te traag 

om dat tegen te houden.” De andere bewoonster beaamt dit “we zouden eigenlijk echt 

moeten zeggen in Brussel, kijk, stop die toewijzen, stop met mensen te verhuizen, en als 

dat lukt, dan kunnen we weer verder doen, maar nu niet, het gaat zo rap allemaal.” 

(Veldnotities, 17/03/2021) 

 

Ook tijdens democratische zondagen wordt dit debat gehouden, waarbij enkele buurtbewoners de 

meerwaarde van het verbreden van de actie articuleren “want dat versterkt ons hier ook. Je hebt 

dan een veel groter krachtveld”, maar tegelijkertijd de nood aan verdieping in de wijk aankaarten 

“we gaan hier rapper resultaat moeten hebben, anders gaat het hier niet lukken” (Veldnotites 

04/04/2021). 

 

“Als je werkelijk een put graaft naar beneden, dan stuikt hij in, dus je moet hem ook 

verbreden.” Mensen applaudisseren. Een andere buurtbewoonster reageert hierop: “Ja wij 

leggen de basis, en daarop kunnen [andere wijken] verderbouwen. En vooral volhouden. 

Ze moeten volhouden.” (Veldnotities, 04/04/2021) 

 

Tegelijkertijd zijn enkele leden van de actiegroep, die geen initiële buurtbewoners zijn, onder 

andere actief in Het Pand9, en/of bezig met acties tegen de verkoop van publieke landbouwgronden 

van stad Gent10. Informatie over dergelijke acties, en het belang ervan voor de situatie in de Sint-

Bernadettewijk worden regelmatig op democratische zondagen besproken. Een bewoonster 

verduidelijkt haar visie op de relatie tussen dergelijke ‘verbredende’ acties en haar individuele 

situatie: 

 

Een buurtbewoonster vertelt ze dat ze vooral bang is geworden, aangezien WoninGent in 

haar geval geen goede toewijzing zal geven; “het gaat om mijn gezondheid, mijn 

zelfredzaamheid en mijn vrienden kunnen bewaren . . . Woningent laat zich niet zomaar 

 
9 Verschillende jongerencollectieven bezetten ‘Het Pand’ in het Patershol in Gent. Stad Gent wil dit 
publieke gebouw verkopen, zij trachten dit te voorkomen en zowel de buurtbewoners die in de sociale 
woningen in Het Pand wonen, alsook Gentenaars, inspraak te geven in de plannen. Voor meer info: 
https://www.facebook.com/pandemisten en ook 
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/05/07/kraakactie-tegen-verkoop-van-het-hart-van-de-stad-
interview-met-vier-actievoerders/  
10 Stad Gent wil publieke landbouwgronden verkopen om met de opbrengst te investeren in sociale 
woningen. Acties tegen de verkoop van publieke gronden zijn reeds lange tijd aan de gang. Voor meer info: 
http://dehongerigestad.be/  
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bougeren, dus ik ben bang, omdat er te weinig bougement is voor de situatie in de wijk, en 

dat heeft wel invloed op mijn toekomst.” Ze zegt dat het woonbeleid eigenlijk aangepakt 

moet worden, en dat ze dus de verbreding van de acties wel snapt “maar dat is niks dat je 

van vandaag op morgen doet . . . die landbouwgronden, dat Pand, dat is belangrijk, maar 

het mag niet ten koste gaan van hier”. (Veldnotities, 06/05/2021) 

 

De bezorgdheden van zowel bewoners, alsook de andere acties waarmee sommige leden in de 

actiegroep bezig zijn, zijn dus belangrijke richtingaanwijzers voor acties van de actiegroep. Beide 

insteken en/of belangen worden daarom vaak besproken en op elkaar afgestemd en zorgen voor 

de voortdurende ontwikkeling van denkwijzen, doelen en acties van de actiegroep. Zo bleef de 

actiegroep manieren zoeken om te reageren op toewijzen; mensen zochten de regelgeving omtrent 

toewijzing op en begeleidden mensen zowel individueel als collectief binnen het toewijzingsbeleid. 

Wanneer iemand een slechte toewijzing verkreeg, werden brieven naar de toezichtscommissie en 

de ombudsdienst verstuurd. Op die manier kon een toewijzing als ‘terecht geweigerd’ geklasseerd 

worden, in plaats van onterecht, waardoor dit niet als eerste toewijzing zou gelden. Het geschreven 

antwoord van de toezichtscommissie op individuele brieven kon daarnaast als kennisbasis gebruikt 

worden voor het opmaken van andere brieven etc. Daarnaast werden zowel individuele als 

collectieve bezwaarbrieven tegen de sloop naar ombudsdiensten verstuurd en werden 

voorbereidingen getroffen om, in samenwerking met de huurdersbond, een juridische zaak op te 

starten om het beleid van WoninGent te toetsen; een marginale toetsing die, in het beste geval, 

ervoor zou kunnen zorgen dat WoninGent hun beslissing voor sloop moet herbekijken11. De 

bezorgdheden van buurtbewoners fungeren dus als richtingaangever voor acties, al lukt het ook 

collectief niet altijd om macht te verkrijgen die alle bezorgdheden van buurtbewoners wegwerken; 

“we kunnen alleen maar proberen” (Veldnotities, 04/05/2021). De wil die in de actiegroep leeft om 

een meer rechtvaardig en democratisch woonbeleid af te dwingen, dat ook concreet vorm krijgt in 

de Bernadettewijk, botst met andere woorden op een (sociaal) woonbeleid dat weinig flexibel is en 

waar weinig ruimte is voor tegenspraak. Verschillende mensen met contacten binnen Stad Gent 

en WoninGent geven echter aan dat stedelijke actoren “bang zijn van de actievoerders”, en dat er 

op die manier wel discussieruimte geopend wordt (Veldnotities, 20/03/2021). Dergelijke 

verschuivingen zijn gedeeltelijk ‘voelbaar’ in de wijk, al bieden ze weinig gerichte ‘oplossingen’ voor 

de toewijzen en de sloop; WoninGent gaf bijvoorbeeld aan dat ze opnieuw op gesprek willen komen 

 
11 Later bleek dat dit enkel mogelijk is wanneer WoninGent een sloopvergunning aanvraagt, wat 
op het moment van dit schrijven (nog) niet het geval is. 
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– al is dat op het moment van dit schrijven nog niet gebeurd en zijn buurtbewoners sceptisch over 

die belofte. Gezien het gebrek aan meer collectieve, snelle antwoorden op de situatie in de wijk, 

valt Bernadette Blijft!, net als de sociaal professionals, gedeeltelijk terug op individuele dienst- en 

hulpverlening, al wordt de collectieve actie tegelijkertijd verdergezet. 

 

Verschillende leden van de actiegroep gaan er in sommige conversaties dan ook van uit dat ze 

zullen moeten verhuizen, of geven aan dat ze “op twee paarden wedden” door zowel de collectieve 

acties mee vorm te geven, alsook bezig te zijn met het verkrijgen van een zo goed mogelijke 

toewijzing (Veldnotities, 09/05/2021). Het spanningsveld tussen de ‘ideale’ oplossing (blok per blok 

renovatie of sloop) en de realiteit waarin toewijzingen gebeuren en WoninGent bericht dat de sloop 

door gaat, blijft bij de buurtbewoners dus sterk aanwezig. “De ene dag ben je al wat strijdbaarder 

dan de andere” (Veldnotities, 03/03/2021) is, gezien de emotionele basis voor de acties die 

buurtbewoners in de actiegroep ondernemen, merkbaar bij heel wat buurtbewoners. De burgers in 

de actiegroep zoeken in die zin niet enkel naar manieren om de situatie in de Sint-Bernadettewijk 

aan te klagen, maar vinden ook steun bij elkaar, zoals een buurtbewoonster uitlegt: 

  

Ik vind dat nog gezellig, zo die pannenkoeken, ik had ook een thermos koffie gegeven deze 

zondag, wat fruitsap, sangria… dat is ook gewoon leuk, je kunt wat babbelen, en er wordt 

tenminste iets gedaan . . . dat is niet alleen maar protesteren hé, dat is ook gewoon in plaats 

van een dutje te doen op zondag, zitten wij daar. (Veldnotities, 05/03/2021) 

 

Ondanks de moeilijke situatie waarin buurtbewoners zich bevinden, blijven mensen op die manier 

energie vinden om toch door te gaan met de acties. Verschillende buurtbewoners zetten zich 

bijvoorbeeld in om handtekeningen voor de petitie in te zamelen, waardoor ze op de gemeenteraad 

in juni mogen spreken, verkopen koeken, kopen bier en/of kombucha... om de acties financieel te 

ondersteunen, zijn bereid om mee te stappen in de ‘marginale toetsing’ van het beleid van 

WoninGent en blijven mee richting geven aan acties van de actiegroep. Daarnaast hebben 

buurtbewoners vaak ‘informele babbels’ met zowel buurtbewoners als ‘de solidaire jongeren’ in de 

actiegroep, die als zeer waardevol worden omschreven (Veldnotities, februari – mei 2021). 

Bernadette Blijft! als collaboratief project is daarom niet alleen een protestbeweging, maar ook 

“[een groep mensen die] luisteren, en er ondertussen iets aan proberen te doen” (Veldnotities, 

25/02/2021). En het was net die notie van ‘luisteren naar’ die, in het begin van deze analyse, door 

(bijna) alle gesproken bewoners, burgers en sociaal professionals naar voren kwam als iets wat ze 

misten bij stad Gent, WoninGent, de burgemeester en/of Vlaamse en federale ministers. 
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Bernadette Blijft! is dus een duidelijk voorbeeld van hoe collaboratieve projecten een som zijn van 

individuele acties en denkbeelden, en deze tegelijkertijd overstijgen. Het illustreert tevens hoe 

individuele burgers mee vorm geven aan, maar ook gevormd worden door het collaboratief project. 

De individuele situaties van buurtbewoners bepalen dus hun eigen positie en betrokkenheid in het 

collaboratief project, maar (de verwezenlijkingen in) het collaboratief project hebben ook een 

invloed op de individuele situaties van buurtbewoners. Een actievoerder maakt dit duidelijk 

wanneer hij spreekt over waarom mensen verbonden zijn met elkaar, de wijk, en de actiegroep: 

 

Uiteindelijk is het de liefde die ons verbindt, de liefde voor elkaar, voor deze plek, voor die 

stenen, maar niet voor die individuele steen hier, maar voor wat de stenen samen maken. 

Dat is wat buurtbewoner x, met buurtbewoner y, met buurtbewoner z en mensen in de 

actiegroep met elkaar verbindt. Het is die liefde die ook acties doet bloeien. (Veldnotities, 

16/05/2021) 
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8. Discussie 
 

Deze masterproef tracht dieper in te gaan op verschillende denkwijzen, acties en beweegruimtes 

van burgers (al dan niet als deel van de actiegroep Bernadette Blijft!) in de Sint-Bernadettewijk in 

Gent. Om recht te doen aan de complexiteit eigen aan de praktijk in de Sint-Bernadettewijk, tracht 

volgende discussie de belangrijkste discussiepunten en leerkansen uit te werken die zich vanuit 

de praktijk van de Sint-Bernadettewijk aandienen. De discussiepunten zijn tegelijkertijd inherent 

verbonden met theoretische inzichten over (sociale) huisvesting en ‘duurzame ontwikkeling’. 

 

In het eerste deel van deze discussie zullen enkele discussiepunten die vanuit de praktijk in de 

Sint-Bernadettewijk naar voren kwamen in een theoretisch kader besproken worden. Een tweede 

deel bespreekt enkele beleidsmatige bijdragen van de bevindingen in deze masterproef. Ten slotte 

zullen enkele sterktes en beperkingen van dit onderzoek, alsook kansen voor toekomstig 

onderzoek besproken worden. 

 

8.1 Theoretische bijdrage 
 

8.1.1 Het woonvraagstuk als duurzaamheidsvraagstuk 
 

De beweegruimte van sociale huurders wordt dubbel ingeperkt; zowel de top-down beslissingen in 

het vormgeven van de stad (Breukers et al., 2017; Goossens, 2019; Roets et al., 2019), alsook het 

feit dat sociale huurders als ‘incapable tenants’ worden gezien (De Decker & Pannecoucke, 2004; 

Sahlin, 1996), en er vanuit wordt gegaan dat ze ‘niet bezig zijn met de meerwaarde die architectuur 

kan bieden’ (Marc Putman in Vervloesem & De Decker, 2008) beperkt mogelijkheden tot inspraak 

en participatie van sociale huurders. Voornamelijk de beeldvorming over ‘the incapable tenant’, 

‘slechte woningen’ en ‘het slechte systeem’ geven richting aan hoe er omgegaan wordt met huidige 

en toekomstige sociale woningen, en legt de verantwoordelijkheid voor problemen in de sociale 

huisvestingssector eerder bij individuele sociale huurders, dan bij structurele problemen (De 

Decker & Pannecoucke, 2004; Sahlin, 1996). Sociale huisvestingsmaatschappijen kiezen, door de 

moeilijke werkcontext, alsook het idee dat sociale huurders niet bezig zijn met hedendaagse 

architectuur, eerder voor routineuze nieuwe bouwprojecten dan vernieuwende projecten waardoor 

de kans die in sociale huisvesting schuilt als mede-vormgever van de stad minder wordt benut 

(Vervloesem & De Decker, 2008). Verschillende – academische - stemmen in de (sociale) 

woonsector zijn dan ook steeds meer overtuigd van de nood aan verandering in het algemene 
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woonbeleid, willen we goede huisvesting voor iedereen nastreven (zie bijvoorbeeld ‘Woonnood in 

Vlaanderen’ van De Decker et al., 2015; De Meulder et al., 2008).  
 
Tegelijkertijd wordt de Sint-Bernadettewijk als een toekomstige ‘duurzame’ wijk omschreven. Wat 

deze ‘duurzaamheid’ net inhoudt, wordt niet verder toegelicht, maar wordt wel door stedelijke 

actoren top-down opgelegd aan burgers; de beslissing voor sloop is zonder inspraak van bewoners 

genomen en mensen worden verplicht geherhuisvest. Net zoals uit eerder onderzoek over 

duurzame stedelijke ontwikkeling blijkt (zie Breukers et al., 2017; Roets et al., 2019), zijn burgers 

het vaak niet eens met de stedelijke verandering die beleidsmakers als ‘duurzaam’ definiëren. Het 

vraagstuk over ‘wonen’ is op die manier een fundamenteel duurzaamheidsvraagstuk aangezien 

het gaat over hoe we onze samenleving willen organiseren zodat deze ‘rechtvaardig’ is voor zowel 

de huidige, als toekomstige generaties. Deze zoektocht naar ‘rechtvaardigheid’, ligt aan de basis 

van duurzame ontwikkeling (Block & Paredis, 2019; Haughton, 1999; Waas et al., 2011). Wat 

‘rechtvaardig’ is in het woonvraagstuk, is bijgevolg voer voor maatschappelijk, wetenschappelijk en 

politiek debat aangezien de invulling hiervan steeds normativiteit inhoudt (Block & Paredis, 2019; 

Sneddon et al., 2006). Dit politieke karakter van duurzame ontwikkeling is cruciaal aangezien 

machts(on)evenwichten bepalen wie een invulling mag en kan geven van wat ‘duurzaamheid’ 

betekent (Block & Paredis, 2019; Sneddon et al., 2006). 

 

De signalen van burgers die tonen dat ze gehoord willen worden, en het duidelijke standpunt om 

de Sint-Bernadettewijk niet volledig te slopen, maar deze gefaseerd te renoveren/slopen, is aldus 

een invulling van wat door buurtbewoners en andere burgers in de Sint-Bernadettewijk als 

‘rechtvaardig’ gezien wordt. Daarnaast geeft WoninGent ook verschillende argumenten waarom 

een sloop wel de ‘beste’ optie is. Block en Paredis (2019) pleiten in dat opzicht voor een 

‘voorzichtigheid’ bij beslissingen in duurzaamheidsvraagstukken, aangezien elke actor zaken 

benoemt, maar ook blinde vlekken heeft en elke stem bijgevolg een bescheiden positie in het debat 

omtrent duurzaamheidsvraagstukken – en in dit geval dus het woonvraagstuk - moet innemen. Er 

blijft echter slechts een beperkte openheid om het perspectief van burgers mee te nemen in 

stedelijke veranderingsprocessen. 

 

8.1.2 Burgers als mede-vormgevers van duurzame stedelijke verandering; 
participatie als uitgangspunt? 

 
Buurtbewoners, maar ook andere burgers die zich engageren in de situatie van de Sint-

Bernadettewijk ondernemen veelal actie vanuit het gevoel ‘niet gehoord te worden’, en vanuit een 
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ongenoegen met de (onrechtvaardigheid van de) volledige sloop en verplichte herhuisvesting. Door 

zowel individuele acties alsook meer collectieve acties trachten buurtbewoners en andere burgers 

opnieuw invloed te verkrijgen over de individuele, dan wel de collectieve situatie in de wijk. Enkele 

individuele acties wierpen reeds hun vruchten af: sommige buurtbewoners verkregen een 

toewijzing die ze gevraagd hadden, ongegronde weigeringen werden als gegrond geklasseerd etc. 

Dergelijke ‘successen’ blijven voor vele buurtbewoners echter eerder een antwoord op hun 

zoektocht naar de ‘minst erge’ oplossing, dan dat ze aanleunen bij de ‘ideale situatie’; in de wijk 

kunnen blijven wonen. De druk die de actiegroep collectief tracht te zetten op beleidsmakers, wierp 

– tot nu toe – weinig concrete vruchten af voor de doelstelling ‘blok per blok’. Dit neemt niet weg 

dat hun engagement geen effecten heeft; verschillende mensen met contacten binnen Stad Gent 

en WoninGent geven aan dat stedelijke actoren “bang zijn van de actievoerders” en er op die 

manier “wel wat aan het verschuiven is” (Veldnotities, maart – april 2021). De gevolgen van de 

acties van Bernadette Blijft! zijn daarom voor een deel zichtbaar te determineren; buurtbewoners 

vinden steun en zoeken en vinden samen manieren om de eigen situatie te beïnvloeden. 

Tegelijkertijd zijn dergelijke acties ook deel van een groter debat omtrent sociale huisvesting en de 

plaats daarvan in stedelijke verandering, waardoor de acties enkele pijnpunten van het (sociaal) 

woonbeleid laten zien zonder deze meteen ‘op te lossen’. Alle acties die buurtbewoners, maar ook 

andere burgers, ondernemen om meer grip te krijgen op de situatie in de Sint-Bernadettewijk geven 

blijk van een sterke verwevenheid van burgers met de ruimtelijke omgeving waarin ze leven. 

Burgers zijn hierbij actieve betekenisverleners van die ruimte, en dus geen passieve ontvangers 

van het beleid, al krijgen ze – tot op heden – weinig gehoor binnen beleidsmakende kringen. 

 

De beperkte openheid voor inbreng van burgers staat haaks op het idee van ‘participatie als 

uitgangspunt’; de participatie die burgers ondernemen om invloed uit te oefenen op het beleid wordt 

niet als legitiem gezien waardoor de aanwezige ongelijkheid in (beslissings)mogelijkheden 

onveranderd blijft. Daarnaast staat de beperkte openheid voor inbreng van burgers ook haaks op 

het idee dat wat ondernomen wordt in ‘de marge’ leerkansen biedt voor stedelijke verandering 

(Vervloesem, 2019). 

I make a definite distinction between that marginality which is imposed by oppressive 

structures and that marginality one chooses as site of resistance – as location of radical 

openness and possibility. This site of resistance is continually formed in that segregated 

culture of opposition that is our critical response to domination. (Hooks 1989, geciteerd in 

Vervloesem, 2019, p. 146) 
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De plaats die buurtbewoners in hun individuele situatie, maar die ook de actiegroep meer collectief 

opeist, kan dus gezien worden als een ‘site of resistance’ waar meer openheid gecreëerd wordt 

voor het bedenken van mogelijkheden en alternatieven, en waar dus ook leerkansen liggen voor 

(stedelijke) verandering. We zouden daarom kunnen stellen dat acties zoals die van buurtbewoners 

buiten de actiegroep, alsook buurtbewoners en burgers in Bernadette Blijft!, cruciaal zijn om het 

woonbeleid in vraag te stellen en alternatieve pistes naar voren te schuiven. Dergelijke acties zijn 

met andere woorden signalen die in een duurzaamheidsvraagstuk ter harte moeten genomen 

worden aangezien ze vertrekken vanuit burgers die anders weinig te zeggen krijgen over wat 

‘duurzaamheid’ inhoudt. In de situatie van de Sint-Bernadettewijk breken sociale huurders 

bijvoorbeeld radicaal met het discours dat de sociale huisvesting houdt waar die staat: ‘the 

incapable tenant’ in ‘slechte huisvesting’. Op die manier trachten burgers zelf deuren te openen 

om perspectieven die ondervertegenwoordigd zijn in (duurzame) stedelijke ontwikkeling centraal 

te stellen in stedelijke besluitvorming. Wanneer stedelijke actoren dus participatie als uitgangspunt 

nemen, en er dus van uit gaan dat iedereen altijd participeert en een legitieme inbreng heeft in het 

debat, opent dit deuren voor een (her)verdeling van de aanwezige ongelijkheden in 

(beslissings)mogelijkheden (Bouverne-De-Bie, 2008; Deceur, 2017), en bijgevolg meer duurzame 

stedelijke verandering.  

 

8.1.3 Duurzame stedelijke verandering: de plaats van het sociaal werk? 
 

Vanuit het politieke karakter van duurzame ontwikkeling en het idee dat ‘duurzaamheid’ een 

openheid voor verschillende perspectieven vergt, is het daar waar sociaal werkonderzoek, zeker 

in het licht van duurzaamheidsvraagstukken, een meerwaarde betekent voor duurzame 

ontwikkeling, en omgekeerd. Het sociaal werk heeft immers belangrijke stappen gezet in zowel 

theorievorming als praktijkwerk omtrent participatie en blijft leren van wat mensen ‘in de marge’ 

‘doen’ (Bouverne-De-Bie et al., 2014; Deceur, 2017). Tegelijkertijd slagen ook sociaal professionals 

in de Sint-Bernadettewijk er op dit moment niet in om signalen omtrent (sociale) huisvesting vanuit 

burgers hogerop te krijgen; sociaal werkers die het opnemen voor burgers hebben het gevoel niet 

gehoord te worden, en samen met sociale huurders aan de kant geschoven te worden. Dergelijke 

gevoelens van ‘niet gehoord te worden’ duiden op een ongelijkheid in macht; burgers krijgen veel 

minder de kans om mee te praten over de Sint-Bernadettewijk, en bij uitbreiding de stad, van 

morgen, dan dat beleidsmakers dit kunnen. Het sociaal werk heeft echter als mandaat om net die 

ongelijkheden in macht in vraag te stellen, zoals blijkt uit de globale definitie van het sociaal werk: 

“in solidarity with those who are disadvantaged, the profession strives to alleviate poverty, liberate 



 

 92 

the vulnerable and oppressed, and promote social inclusion and social cohesion” (IFSW, 2014). 

Zoals blijkt uit de bevindingen uit de Sint-Bernadettewijk, hebben en/of nemen sociaal werkers 

echter weinig de ruimte om meer structurele acties te ondernemen, en vallen ze voor een groot 

deel terug op individuele hulp- en dienstverlening. Tegelijkertijd hebben ze wel het doel om ook 

structureel zaken te veranderen in functie van de zoektocht naar meer sociale rechtvaardigheid. 

Het werk dat sociaal werkers doen wordt daarom wel eens als ‘Sisyfusarbeid12’ omschreven, ofwel 

het idee dat het werk dat sociaal werkers doen onbeheersbaar en complex is, en dus ‘nutteloos’ 

en ‘zwaar’. Het is echter net die onbeheersbaarheid en complexiteit van het sociaal werk dat 

openingen voor maatschappelijk engagement creëert (Roose, 2019);  

 

We hebben nood aan sociaal werkers die én de onvolmaaktheid [van het sociaal werk] zien 

én geëngageerd blijven . . . de werkelijke frustratie voor sociaal werkers ligt in de idee dat 

ze succesvol moeten zijn, dat sociaal werk vlot moet verlopen, dat ze geen fouten mogen 

maken, dat ze resultaat moeten boeken, ... Niet de complexiteit van de sociale problemen 

op zich leidt tot frustratie en eventueel burnout, maar de idee dat het niet complex mag zijn. 

De sociaal werker als blije Sisyfus betekent dat sociaal werk net de onvolmaaktheid van het 

werk aanvaardt en als uitgangspunt neemt. Net dit geeft ruimte om met nieuwe energie en 

geëngageerd zinvol om te gaan met zeer complexe situaties. (Roose, 2019, p. 6) 

 

De constante zoektocht van het sociaal werk naar sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk 

engagement maakt van de professie en academische discipline dus een analytische 

aangelegenheid die voorbij gaat aan het louter ‘inzetten’ van sociaal werk als een instrument voor 

het bewerkstelligen van participatie (Bouverne-De-Bie et al., 2014). “De verbinding van duurzame 

ontwikkeling met sociaal werk [gebeurt] via het realiseren van interventies die duurzaam bijdragen 

tot de mogelijkheden een menswaardig bestaan te leiden en tot een grotere gelijkheid in deze 

mogelijkheden” (Bouverne-De Bie et al., 1990, geciteerd in Bouverne-De Bie et al., 2014). 

Tegelijkertijd is meer debat over de plaats van ecologische uitdagingen in het sociaal werk nodig. 

Dominelli’s (2013) theorie omtrent ‘groen sociaal werk’ is in dat opzicht zeer waardevol in de 

 

12 “Sisyfus is een figuur uit de Griekse mythologie die gestraft is door de goden. Hij moet in de Tartarus 
(een deel van de onderwereld) een zware rotsblok een steile berg opduwen. Telkens als hij boven is rolt 
het rotsblok echter weer naar beneden en moet hij van voor af aan beginnen. Dit verwijst dus naar een 
oneindige kwellingen Sisyfusarbeid verwijst dan naar nutteloos, zwaar en onmogelijk werk.” (Roose, 2019, 
p. 5) 
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context van de Sint-Bernadettewijk. Ze maakt namelijk een opsplitsing tussen natuurlijke rampen; 

bijvoorbeeld aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s… en rampen veroorzaakt door de 

mens; bijvoorbeeld armoede, conflicten, over-urbanisatie, industriële pollutie… Dergelijke 

opsplitsing wordt door klimaatopwarming vervaagd aangezien ‘natuurlijke rampen’ niet langer puur 

‘natuurlijk’ zijn, maar wel worden uitgelokt door menselijke activiteit (Dominelli, 2013). ‘Armoede’, 

dat nog steeds de reden is voor het bestaan van sociale huisvesting (De Decker & Pannecoucke, 

2004), is met andere woorden een ‘ramp’, veroorzaakt door menselijke activiteit. Dergelijke sociale 

problemen zijn echter niet los te zien van klimaatverandering, aangezien beide problemen gegrond 

zijn in de manier waarop de mens de samenleving organiseert (Dominelli, 2013). De nood om ‘de 

samenleving te herdenken’ komt zowel in duurzaamheidsdenken, als in sociaal werk aan bod 

aangezien de sociaal-ecologische crisis om verandering vraagt (Peeters, 2009). Dergelijke 

‘herdenking’ steunt echter wel op enkele ‘basisprincipes’ die discussieruimte over wat 

‘duurzaamheid’ is afbakent; “een goed leven voor iedereen (zowel nu als later), sociale 

rechtvaardigheid, ecologische grenzen en participatie van alle betrokkenen” (Block & Paredis, 

2019, p. 47), maar ook normativiteit, rechtvaardigheid, integratie en dynamiteit (Waas et al., 2011). 

Dergelijke afbakening is nodig; “as long as a concept is used to validate whichever action, it does 

not serve to justify any action at all” (Christen & Schmidt, 2012, p. 401). Ook het sociaal werk heeft 

uitgangspunten die de professie richting geven, die tevens aansluiten bij de uitgangspunten van 

duurzame ontwikkeling, zoals: “[social work] prioritizes socio-structural and economic 

development, and does not subscribe to conventional wisdom that economic growth is a 

prerequisite for social development” (IFSW, 2014). Zowel de normatieve uitgangspunten van 

duurzame ontwikkeling, als deze van het sociaal werk vertrekken vanuit een maatschappelijk 

engagement en zijn cruciaal in duurzaamheidsvraagstukken. Dit aangezien dergelijke normatieve 

uitgangspunten het mogelijk maken om, in essentie, te streven naar, en na te denken over, een 

‘meer rechtvaardige samenleving’. Ook dit streven naar een ‘meer rechtvaardige samenleving’ ligt 

aan de basis van de acties van Bernadette Blijft!. 

 

Duurzame ontwikkeling is daarom, gezien het politieke karakter en de constante nood aan dialoog 

met verschillende actoren, per definitie een “destiny-oriented long voyage”, zonder hierbij 

maatschappelijk engagement te verliezen (Waas et al., 2011), net zoals het sociaal werk steeds in 

beweging blijft om, samen met burgers, te kunnen reageren op situaties van onrechtvaardigheid 

(IFSW, 2014). Duurzame ontwikkeling en sociaal werk zijn daarom enorm sterk verweven met 

elkaar, en hebben elkaar nodig om in het streven naar een meer rechtvaardige samenleving, zowel 

sociaal als ecologisch streven betekenisvol met elkaar te verbinden. 
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8.2 Praktische en beleidsrelevante bijdrage 
 
Buurtbewoners, maar ook andere burgers die zich engageren in de situatie van de Sint-

Bernadettewijk ondernemen veelal actie vanuit het gevoel ‘niet gehoord te worden’, en vanuit een 

ongenoegen met de (onrechtvaardigheid van de) volledige sloop en verplichte herhuisvesting. Een 

alternatief die buurtbewoners daarom voorstellen is een gefaseerde sloop en/of renovatie van de 

wijk, zodat bewoners die in de wijk willen blijven, kunnen blijven. 

 

Stemmen in de Sint-Bernadettewijk wijzen aldus op zaken die zij onrechtvaardig vinden, zowel in 

de eigen, maar ook in de bredere maatschappelijke situatie, en bedenken alternatieven. Mensen 

willen inspraak, mensen vragen en trachten inspraak af te dwingen, al krijgen ze – tot nu toe – 

weinig tot geen gehoor. Opnieuw dus – in lijn met het onderzoek van Roets et al. (2019) - een 

pleidooi voor (stedelijke) verandering gevoed ‘van onder uit’; vanuit de mensen die leven in de 

woningen en wijk(en) waarover het gaat. Hiervoor is het ‘vertragen’ en ‘omkeren’ van het 

beleidsproces bij het vormgeven van stedelijke verandering nodig. Wanneer reacties van burgers 

gezien worden als legitieme reacties op beleidsbeslissingen, opent zich ruimte waarin burgers 

vanaf het begin mee vormgeven aan stedelijke verandering, en ook tijdens het veranderingsproces 

plaats krijgen om de plannen voor verandering te sturen. Op die manier kan de ‘macht’ die tot op 

heden sterk bij beleidsmakers ligt, opnieuw meer verdeeld worden richting burgers en wordt 

duurzaam sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap mogelijk. “Hierbij worden opgaves omtrent 

programma, ruimtelijke indeling en sociale dynamieken niet apart behandeld, maar bekeken als 

sociaal-ruimtelijke opgaves die een duurzaam en zo democratisch mogelijk beleid vergen” (Roets 

et al., 2019, p. 62). Dit is van belangrijke waarde aangezien burgers leven in, en betekenis geven 

aan, de ruimte waarin stedelijke verandering plaatsvindt, en zij bijgevolg heel wat kennis hebben 

over wat samenleven daar betekent. 

 

Ook de sociaal professionals in de wijk kunnen een cruciale rol spelen bij het inspelen op en 

signaleren van signalen uit de buurt. Het sociaal werk heeft zowel een agogische als structurele 

opdracht om sociale rechtvaardigheid na te streven, en tracht, zoals reeds bleek uit de bevindingen 

van dit onderzoek, ook onrechtvaardigheid structureel aan te klagen. In de context van de Sint-

Bernadettewijk, maar ook in andere sociaal werkcontexten, blijkt dat deze structurele opdracht van 

het sociaal werk in de praktijk niet al te eenvoudig is. Het sociaal werk is in dat opzicht dus een 

‘blije Sisyfus’ die, ondanks de complexe en onbeheersbare aard van sociale problemen, de 
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onvolmaaktheid van de eigen professie met het oog op het zoeken naar meer sociale 

rechtvaardigheid koestert (Roose, 2019). “Net door deze te koesteren kunnen we immers 

geëngageerd blijven in zeer moeilijke situaties” (Roose, 2019, p. 5). Het zal in de toekomst dus de 

vraag zijn hoe ook beleidsactoren als partner in het streven naar meer sociale rechtvaardigheid 

kunnen fungeren. 

 

Concreet is er slechts één, uitgebreide, aanbeveling aan het beleid van WoninGent en Stad Gent: 

om een ‘duurzame 21ste eeuwse tuinwijk’ vorm te geven, is dialoog met burgers (zowel 

buurtbewoners als sociaal professionals en andere betrokken burgers) in de Sint-Bernadettewijk 

nodig. Aangezien er nog geen sloopvergunning gegeven is en er nog geen concrete plannen voor 

verandering op tafel liggen, is dit nog steeds mogelijk. Het standpunt van veel van de bewoners 

hierin is, vanuit de bevindingen van dit onderzoek, duidelijk: ga in dialoog en sloop de volledige 

wijk niet in één keer, maar doe dit gefaseerd, zodat mensen die in de wijk willen blijven, de kans 

hiertoe krijgen. Alleen wanneer ook burgers als mede-vormgevers van stedelijke ontwikkeling 

worden gezien, is ‘duurzaamheid’ geen buzz-word dat enkel positief klinkt, maar ook een kans om 

duurzame (stedelijke) verandering na te streven. ‘Duurzaamheid’ kan dus niet top-down 

geïnstalleerd worden; het is een kans om samen, als burgers, na te denken over hoe de stad van 

vandaag, met alle relaties en samenlevingsvormen die hierin aanwezig zijn, de stad van morgen 

kan inspireren en vormgeven. 
 

8.3 Sterktes en beperkingen van onderzoek 
 
“Participant observation, because of its very nature and its resource intensiveness, realistically 

cannot be employed for representative work on major organizations or even national issues” 

(Howitt, 2010, p. 205). Dit onderzoek wil en kan daarom geen resultaten bespreken over ‘grotere’ 

gehelen die de Sint-Bernadettewijk omkaderen, zoals bijvoorbeeld het (sociaal) woonbeleid, maar 

kan wel diepgaand inzicht geven in de specifieke context van de Sint-Bernadettewijk en hoe 

bewoners en sympathisanten reageren op, en nadenken over de bredere context die de 

gebeurtenissen in de wijk omkaderen. In wat volgt daarom enkele uitdagingen en genomen keuzes 

die zowel de sterktes als de beperkingen van dit onderzoek duiden, die voornamelijk ingaan op de 

positionaliteit van de onderzoeker. 
 

Observation is a research method which perhaps more than any other relies on the capacity 

of the researcher to interpret a situation as it unfolds around him/her[/them] . . . [it] is perhaps 

the most demanding of research methods, necessitating a great deal of thought and practice. 
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The problem here, of course, is that practice can only effectively occur in real research 

situations. (Pole & Lampard, 2003, p. 71, geciteerd in Howitt, 2010, p. 205) 

 

De zoektocht naar een positie als onderzoeker, als actievoerder, als mens… is een constante 

evenwichtsoefening die voor elke onderzoeker en voor elk onderzoek geldt, maar die in de context 

van participatieve observatie extra uitgesproken is. De nood om ‘ondergedompeld’ te worden in de 

onderzoekscontext, en dus het kunnen meegaan in die context, maakt dat elke onderzoeker met 

ethische vragen geconfronteerd wordt (Howitt, 2010; Ocejo, 2019). Het bewust zijn van de eigen 

positie en reflexiviteit als onderzoeker blijft echter van belang, waardoor regelmatige communicatie 

met promotor, co-promotoren en Sophie Samyn (doctoraatsstudent aan de vakgroep Sociaal werk 

en Sociale Pedagogiek van de Universiteit van Gent) cruciaal was om het onderzoek ethisch en 

betrouwbaar te laten verlopen. 
 
De gevoeligheid van de discussie omtrent de Sint-Bernadettewijk bij beleidsmakers en 

Stadsacademie – wat in het deel ‘7.2.1 Acties van (sociaal) professionals’ werd toegelicht - alsook 

de verschillende meningen en visies van bewoners en actiegroep maakte het moeilijk een ‘correcte’ 

positie in te nemen als onderzoeker. De onderzoeker trachtte daarom een positie in te nemen 

ergens tussen bewoners, actiegroep, Stadsacademie, WoninGent, beleid… en niet te pretenderen 

dat deze positie neutraal is. Aangezien het etnografisch onderzoek zich voornamelijk afspeelde in 

de Sint-Bernadettewijk, werd de onderzoeker voornamelijk meegenomen in het narratief dat in de 

wijk leeft, wat tevens de doelstelling is van etnografisch onderzoek (Howitt, 2010; Ocejo, 2019). 

Door het sterk activistische karakter van de Sint-Bernadettewijk kreeg het onderzoek een 

uitgesproken maatschappelijk engagement aangezien het gaat om onderzoek in een context met 

politieke en maatschappelijke gevoeligheden, en waar maatschappelijk engagement inherent 

aanwezig is in (de context van) het onderzoek (Hermans & Roets, 2020). Deze masterproef is 

daardoor fundamenteel sociaal werkonderzoek, ingebed in een traditie van 

duurzaamheidsonderzoek. 

 

The uniqueness of social work research and theories is that they are applied and 

emancipatory.  Much of social work research and theory is co-constructed with service 

users in an interactive, dialogic process and therefore informed by specific practice 

environments. (IFSW, 2014) 
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Tegelijkertijd volgde de onderzoeker het vak ‘Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare 

zorg’ van professor dr. Griet Roets, waarin verschillende stemmen die aanwezig zijn in het (sociaal) 

woonbeleid aan bod kwamen. Daarnaast zorgde de Stadsacademie voor informatie omtrent de 

Sint-Bernadettewijk en academische inzichten omtrent het (sociaal) woonbeleid. Dit gaf de 

onderzoeker de nodige achtergrond om genuanceerd naar de gebeurtenissen in de wijk te kijken, 

zonder het perspectief van de bewoners en de actiegroep te minimaliseren. De onderzoeker deelde 

daarom sporadisch ideeën met bewoners en actiegroep, die eerder als discussie-opener 

fungeerden dan als ‘waarheden’. Op die manier verkreeg de onderzoeker diepgaande inzichten en 

data en kon een wisselwerking ontstaan tussen bewoners en onderzoeker, wat ten gunste kwam 

voor de vertrouwensrelatie met bewoners en actiegroep. 

 

Het kader vanwaaruit de onderzoeker naar de praktijk in de wijk keek, biedt echter geen 

antwoorden op kwesties die zich doorheen het onderzoek aanbieden. Doorheen gesprekken met 

mensen deur-aan-deur, dienden zich bijvoorbeeld vragen aan omtrent hulp- en dienstverlening 

voor mensen die onvoldoende informatie hadden over de verhuis. 

 

Een man doet de deur open. Hij verstaat niet wat ik zeg, dus ik probeer via google translate 

te communiceren. Wanneer ik mijn boodschap had ingetypt heeft hij al een vriend gebeld 

die kan vertalen. De man wist niet dat hij moest verhuizen. Dus ik leg de beslissing tot sloop 

en verhuis uit. Ik zeg dat ik onderzoekster ben, en dat ik ook niet alle informatie heb, dus 

dat hij beter naar de wijkmonitor van WoninGent gaat. Ik schrijf de gegevens van de 

wijkmonitor en de momenten waarop hij in het ‘kantoor’ in de wijk zit op en geef dit aan de 

man. Ik schrijf er ook mijn gsmnummer op, zodat hij mij kan bellen wanneer dat nodig is. 

(Veldnotities, 27/03/2021) 

 

Wanneer de onderzoeker merkte dat bepaalde mensen over onvoldoende informatie beschikten 

omtrent de situatie in de wijk, de verhuis, toewijzing… werden deze signalen doorgegeven aan 

(ex)medewerkers van de Woonwijzer en bleef de onderzoeker in contact met deze bewoners. Op 

die manier ontstond er opnieuw een wisselwerking tussen bewoners en onderzoeker. Tegelijkertijd 

kon ingespeeld worden op noden van bewoners die zonder tussenkomst van de onderzoeker niet 

of later bij de desbetreffende diensten voor hulp- en dienstverlening terecht zouden komen. 

 

Dit alles maakt dat het onderzoek per definitie niet neutraal is, wat tevens niet de insteek is van 

sociaal werk onderzoek, maar een sterk maatschappelijk engagement in zich draagt in de 
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zoektocht naar sociale rechtvaardigheid (Hermans & Roets, 2020). Deze masterproef wil op die 

manier eerder bijdragen aan een discussie over wat ‘duurzame’ stedelijke ontwikkeling kan 

inhouden, dan een sluitend antwoord te bieden op de gestelde vragen in dit onderzoek. 

 

8.4 Relevante scenario’s voor toekomstig onderzoek 
 

De sociale pijler van duurzame ontwikkeling kan niet los gezien worden van de ecologische, al ligt 

de focus momenteel veel sterker op het ecologische aspect dan op het sociale aspect van 

duurzaamheid (Bijl, 2011; Block & Paredis, 2019; Quental & Lourenço, 2012). Bijgevolg is meer 

onderzoek vanuit de ‘sociale pijler’ van duurzame ontwikkeling, en de verbinding met de 

ecologische pijler nodig. Dit onderzoek is slechts een aanzet om dergelijke verbinding verder te 

onderzoeken, al leende de context van de Sint-Bernadettewijk zich er voornamelijk toe om 

‘participatie’ en ‘macht(sonevenwicht)’ in duurzaamheidsvraagstukken verder te onderzoeken, en 

lag de focus daarom minder op de verbinding met de ecologische pijler van duurzaamheid. Meer 

onderzoek naar de rol van sociaal werk in duurzame ontwikkeling is, gezien de weinige literatuur 

die beide disciplines verbindt (Bexell et al., 2019), noodzakelijk in de zoektocht naar sociale 

rechtvaardigheid in duurzaamheidsvraagstukken. 

 

Daarnaast is meer onderzoek naar het perspectief en de leefwereld van sociale huurders in sociale 

huisvesting opportuun, aangezien hun perspectief nog steeds ondervertegenwoordigd is in het 

debat omtrent sociale huisvesting. Zijn sociale huurders zo tevreden als dat wordt beweerd? En 

wat zijn, volgens hen, zaken die beter zouden kunnen, met het oog op meer sociale en ecologische 

rechtvaardigheid? Met andere woorden: er is meer onderzoek nodig naar hoe sociale huurders 

kijken naar hun situatie, waardoor beslissingen ook meer vanuit hun geleefde realiteit kunnen 

genomen worden, in plaats van vanuit aannames van beleidsmakers over wat sociaal huurders al 

dan niet belangrijk zouden vinden. Ook dergelijk onderzoek is inherent duurzaamheidsonderzoek; 

het gaat over de cruciale vraag: wie beslist wat voor wie, met welk doel, vanuit welke belangen, en 

wie verlies of wint?” (Block & Paredis, 2019, p. 62).  
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