
Traject naar een vernieuwde 
visie op stadsvernieuwing en 
stedelijkheid – Inclusieve stad



Welkom & programma



Doelstellingen van het traject

• Uitdieping van de geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden van 
2019 en de inzichten uit het project ‘Stad na Corona’ met bijzondere 
aandacht voor de laatste evoluties op vlak van ‘stedelijkheid’, om te 
komen tot een wervende visie en ‘hands-on tools’ rond stedelijkheid

• Komen tot een nieuwe wervende en kernachtige visie(tekst) rond 
stads- en stedelijke vernieuwing en de wijze waarop deze verder kan 
ondersteund worden vanuit het Vlaams stedenbeleid



Doelstellingen van het traject

Er is geen gebrek aan vernieuwende inzichten, maar er is noodzaak aan
• het verbinden van deze inzichten in een geïntegreerde visie 

op hedendaagse stedelijkheid 
• het herijken en verfijnen van de beleidsmatige 

ondersteuning ervan
• het hernieuwen van een praktijkgemeenschap rond de 

herijkte visies en ondersteuningsinstrumentarium 



Hearings

Via zes hearings met experten rond de thematische uitdagingen:
• Mobiliteit
• Wonen
• Inclusieve stad
• Slimme stad

• Klimaat en duurzaamheid
• Economie



Programma: voormiddag
09.00-09.30 Ontvangst

09.30-09.40 Welkom & programma 

09.40-10.00 Inleiding – Stijn Oosterlynck, dagvoorzitter

10.00-10.20 Kennismaking (korte tour de table)

10.20-10.40 Presentatie 1 – Toegankelijkheid – Peter Raeymaeckers

10.40-11.00 Presentatie 2 – Co-creatie – Tamara Laevaert

11.00-11.20 Presentatie 3 – Lokaal – Trees De Bruycker

11.20-11.40 > Pauze <

11.40-12.20 Collectief gesprek 1 – Wat is de opgave?

12.20-13.00 Collectief gesprek 2 – Welke rol kunnen steden opnemen?

13.00-13.30 >> Lunch <<<



Programma: namiddag
13.30-13.40 Inleiding Vlaams instrumentarium stadsvernieuwing – Stijn Oosterlynck

13.40-14.50 Collectief gesprek 3 – Welke hefbomen zijn nodig?

14.50-15.10 > Pauze <

15.10-16.20 Collectief gesprek 4 – Welke governance is nodig?

16.20-16.30 Slotreflecties



Inleiding
Stijn Oosterlynck, dagvoorzitter



Stedenbeleid en inclusieve stad
• Vlaams stedenbeleid ontstond als reactie op electorale opkomst van 

extreemrechts in sociaaleconomisch kwetsbare en multiculturele 
grootstedelijke buurten (VFIK en SIF, 1990s)

- territoriaal welzijnsbeleid, met sterke betrokkenheid van sociaal beleid en 
middenveld en onderbouwd door sociale statistieken (armoede-atlas)

• Omslag naar Stedenbeleid: van ‘problemen’ naar ‘kansen’
- focus op stadsontwikkeling, met stedenbouwkundige actoren, expertise en 

diagnoses in trekkende rol
- sociale doelstellingen worden één van vele (mogelijke) doelstellingen, maar rol 

van sociaal beleid en middenveld in stedenbeleid beperkt
- wel interesse voor en opbouw van expertise rond participatie en sociale 

inclusie bij stedenbouwkundige bureaus, maar ruimtelijke en sociale sector 
blijven grotendeels sectoren met eigen ‘taal’ en ‘focus’



Stedenbeleid en inclusieve stad
• Onder Vlaams Stedenbeleid vindt omslag plaats naar stedelijke 

(demografische) groei na decennia neergang: 

- grotendeels gedreven door externe migratie

- maar ook toegenomen populariteit van stad als woonmilieu bij 
(significant deel van) middenklasse (gentrificatie)

- toch blijven steden kampen met concentratie van kansarmoede en 
verarmen grootsteden (ten voordele van rand)

• Nieuwe sociaal-ruimtelijke concepten: aankomstinfrastructuren en -
zones, mensgerichte planning, tijdelijk ruimtegebruik en leefstraten, 
opkomst van woonexperimenten (co-housing, wooncoöperaties, CLT, etc.), …



Inclusieve stad: kinderarmoede
Kansarmoede-index per type gemeente (VRIND), 2020



Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, 2011

Inclusieve stad: 
inkomensarmoede naar herkomst



Inclusieve stad: wonen



Bron: Stadsmonitor 2017

Inclusieve stad: werkloosheid



Fiscale inkomens, 2019 (Statbel)

Administratieve Eenheid Gemiddeld (netto 
belastbaar) inkomen per 

aangifte 2019

Mediaan (netto belastbaar) 
inkomen per aangifte 2019

Vlaams Gewest 36.108 25.475

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 29.441 20.427

Provincie Antwerpen 35.616 26.786

Arrondissement Antwerpen 35.009 25.906

Antwerpen 30.135 23.118

Borsbeek 33.598 26.844

Aartselaar 43.174 31.745

Boechout 41.036 29.332

Hove 49.666 31.168

Inclusieve stad: fiscale inkomsten



Vier perspectieven op de 
rechtvaardige stad 

(Edwin Buitelaar)



Rechtvaardige stad
• kan op verschillende manieren ingevuld worden (bv. verdeling 

van schaarse middelen of toekenning van rechten)
• helder zijn over specifieke invulling essentieel voor kwaliteit van 

debat
• verschillende invullingen niet altijd compatibel



Welvarende stad
• Focus op welvaartsvergroting
- in praktijk vergroten van woning- en vastgoedwaarden
- behoeftenbevrediging in termen van betalingsbereidheid van burgers 

voor goederen en diensten
• Welvaart optelsom van individueel welbevinden
- maatschappelijke kosten-batenanalyse
- individuele achteruitgang aanvaardbaar als totale sociale welvaart 

verhoogt (utilitarisme)
• Samengevat: maximaal!
• Kritiek: vaak eng monetaire focus op hier en nu en weinig aandacht voor 

verdelingskwestie



Egale stad
• Focus op gelijke verdeling 
- materiële invulling: geld, voorzieningen, ruimte, ...
- instrumenteel of intrinsiek perspectief
- vaak gekoppeld aan bezorgdheid omtrent segregatie
• op welk niveau gelijke verdeling realiseren?

• Samengevat: gelijk!
• Kritiek: gaat niet goed samen met selectiviteit en keuzes maken en 

is gelijk wel voldoende om rechtvaardig te zijn?



Voorzienende stad
• Focus op verdeling die voor iedereen voldoende is
- levensstandaard gekoppeld aan absolute norm, eerder dan aan 

levensstandaard van anderen
• Primaire ruimtelijke goederen: betaalbare en passende 

woning, bereikbaarheid van jobs, nabijheid van groen en 
veilige leefomgeving

• Samengevat: voldoende!
• Kritiek: wat als er onvoldoende middelen zijn om iedereen 

voldoende te geven (priotarisme) en zijn verschillen boven 
drempel echt irrelevant?



Vrije stad
• Focus op fundamentele vrijheden en rechten, niet op materiële 

orde
- vrijwaren van individuele rechten
- nadruk op negatieve regels (‘negatief’ gedrag elimineren)
• Beschermen eigendom tegen sturing op specifiek einddoel 

• Samengevat: vrij!
• Kritiek: weinig hedendaags beleid beantwoordt hieraan (veel 

‘positieve’ regels) 



Vrije stad
• op gespannen voet: 
- welvarend en egaal: clustering vs gelijke ruimtelijke spreiding
- welvarend en vrij: welvaart maximaliseren vergt dikwijls 

beknibbelen op individuele rechten en vrijheden
- egaal en vrij: beperking individuele rechten noodzakelijk om 

gelijkheid te creëren
• makkelijker combineerbaar:
- vrij en voorzienend: individuele rechten en minimale toegang tot 

primaire gelijke goederen



Kennismaking

Welk perspectief sluit meest aan bij de visie waarmee je 

in je praktijk werkt? 

Welke grenzen heb je al ervaren bij dit perspectief?



Presentatie Peter Raeymaeckers
Toegankelijkheid



Werken aan toegankelijkheid op lokaal 
niveau: enkele krachtlijnen

Peter Raeymaeckers
Master Sociaal Werk - UAntwerpen
CRESC



Structuur
• Context: onderbescherming en toegankelijkheid

• Toegankelijkheid realiseren: krachtlijnen

• En verder... enkele cruciale stappen in de (lokale) 
strijd tegen onderbescherming

26



Onderbescherming 

Onderbescherming = een situatie waarbij burgers hun
rechten niet gerealiseerd zien
• Minimale definitie: recht op financiële bijstand of een leefloon
• Maximale definitie: sociale grondrechten

27

Grondrechten

Arbeid

Sociale 
zekerheid

Bescherming 
van gezondheid

Onderwijs

Sociale, 
geneeskundige 

en juridische 
bijstand

Behoorlijke 
huisvesting

Bescherming 
van een gezond 

leefmilieu

Culturele en 
maatschappelijke 

ontplooiing

• Zet druk op de doelstellingen 
van sociaal beleid:
• Menswaardig bestaan voor iedereen
• Vroeg ingrijpen



28

Toegankelijkheid vanuit een 
grondrechtenperspectief

Géén eigenschap, maar een permanente 
opdracht

De schakel tussen het recht en 
rechtvaardigheid

Een dynamisch concept dat uit verschillende 
perspectieven benaderd kan worden



Probleem?

‘Het gaat niet goed met het welzijnswerk, er is te veel 
versnippering, het kost te veel, het levert te weinig rendement 
op, het staat te ver van de mensen’ (Achterhuis, 1983)



Integratie van hulp- en dienstverlening

§ Integrated care: geïntegreerde zorg voor kwetsbare doelgroepen 
door diverse professionals (Huisartsen, verpleegkundigen, 
apothekers & sociaal werk)

§ One stop shops: geïntegreerde begeleiding en activering
§ Integrated services: integratie van diverse beleidsdomeinen social 

policy, labour market policy and health care en hun respectievelijke
hulpverleningsorganisaties

§ Integrated services op het terrein van opvoedingsondersteuning en 
strijd tegen kinderarmoede

Leren kennen, samenwerking, afstemming....

30



Enkele krachtlijnen

Proactief werken
Generalistisch
Outreachend
Informaliteit: plekken van verbinding en ontmoeting
Beleidspraktijk

31



Proactief

32

Het initiatief en de 
verantwoordelijkheid 
verschuiven van de 
rechthebbende burger naar 
de aanbiedende overheid



Proactief rechten verkennen en realiseren

• Drempels in de toegankelijkheid naar hulp en dienstverlening!

• Kennis van (kwetsbare) burgers over hun rechten te verhogen

• De rechten van (kwetsbare) burgers actief te verkennen en te 
realiseren

• Resultaten te boeken op niveau van rechten, maar ook sociaal 
welbevinden

33



Generalistisch werken

Integraal
§ Bekijkt de cliënt vanuit een breed perspectief
§ Krijgt zicht op het kluwen van problemen waar cliënten mee worstelen op 

verschillende levensdomeinen
§ Ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen
Netwerker en onderhandelaar

§ Informatie uitwisselen & Contextualiseren
§ Schakelen
§ Onderhandelen

§ Werkt drempelverlagend: bijvoorbeeld Modem/wijkteams (CAW)

34



Outreachend handelen

• Onderbescherming bij niet-gekende maar hulpbehoevende burgers te 
detecteren

• De rechten van (kwetsbare) burgers te verkennen en te realiseren in 
hun eigen leefomgeving

• De drempels naar de hulp- en dienstverlening te overbruggen
• Belang van samenwerking tussen partners: burgers in vertrouwde 

leefomgeving op te zoeken 

35



Informaliteit: plekken van verbinding

• Een open onthaal realiseren om mensen de eerste stap te laten zetten

• Inzetten op keuzevrijheid door:
§ Mensen zelf betekenis te laten geven 
§ Mensen zelf activiteiten te laten kiezen
§ Mensen begeleiden ondersteunen in ambitie (niet talent)

• Responsieve & nabije professional
• (Buurtwerking, publieke ruimte)

36



Beleidspraktijk...

… activiteiten, uitgevoerd door sociaal werkers als een integraal onderdeel van 
hun professionele activiteit binnen verschillende velden en types van praktijken, 
waar gefocust wordt op de formulering en implementatie van nieuw beleid, 
evenals voorgestelde wijzigingen op bestaand beleid op organisatorisch, lokaal, 
nationaal en internationaal niveau.



De superstrategie: coalitievorming



Hoe realiseren van rechten: het GBO

39

toegankelijkheid

OnderbeschermingNetwerken & integratie

Generalistisch ParticipatiefOutreach Pro-actief Empowerend

CGW

HI

PCSW



De stek, een sterke zet tegen onderbescherming

Praktijken van opbouwwerkers op het buurtniveau

... focus op strijd tegen onderbescherming

... Vanuit informele contacten op het buurtniveau

... Focus op individuele hulpvragen/noden en beïnvloeding van beleidsmakers

40
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Maar?

Vertaalslag naar de lokale context
1. Omgevingsanalyse vanuit rechtenbenadering
2. Werk aan netwerken en governance
3. Evidence-based praktijkontwikkeling en evaluatie

42



Stap 1: Omgevingsanalyse vanuit rechtenbenadering

• Grondrechten als DNA van lokaal sociaal beleid
• Met welke sociale problemen en uitdagingen wordt de lokale context

geconfronteerd?
• Welke doelgroepen zijn er lokaal aanwezig?
• Wat zijn de sterkten van de lokale context?

• Welke actoren zijn aanwezig?
• Welke good practices zijn reeds actief?

• Vanuit kwantitatieve en kwalitatieve data: niet alleen cijfers, maar ook verhalen
vanuit leefwereld

43



Stap 2: Werk aan netwerken en governance met aandacht voor 
diversiteit

Hoe groter de diversiteit aan actoren, hoe meer meningsverschillen en 
perspectieven

Geef verschil en conflict een platform, zonder te beheersen

Breng synthese en wees besluitvaardig

44



… en volledige consensus is onmogelijk

• Zelfs bij conflict is samenwerking mogelijk

• Legitimiteit: zorg ervoor dat netwerkactoren het resultaat zien van het
netwerk

• Vertrouwen: lokaal bestuur moet mandaat krijgen om beslissingen te
maken

45



Stap 3: Ontwikkelen van praktijken vanuit evidence-based
praktijkontwikkeling en evaluatie

• Proactief, generalistisch en outreachend en politiserend

• Lokale besturen hebben niet alle expertise in huis:
• Consultatie van burgers, kwetsbare doelgroepen, sociaal

werkers, middenveld, burgerbewegingen, onderzoekers, …
• Waarborgen van continue participatie voor ontwikkeling

van praktijken

46



Meten is niet altijd weten

‘Wat werkt, waarom, voor wie en onder welke omstandigheden’

Aandacht voor werkzame principes en randvoorwaarden om complexe 
praktijken te implementeren

47

Stap 3: Ontwikkelen van praktijken vanuit evidence-based 
praktijkontwikkeling en evaluatie



Maar: bestuurskracht? 

Bestuurskracht = het hebben van voldoende middelen om een gewenst
beleidsresultaat als antwoord op een beleidsprobleem te behalen door het kunnen
mobiliseren en samenbrengen van alle nodige maatschappelijke krachten (Verschuere &De Rynck,
2017)

Kanttekening 1: lokale besturen in Vlaanderen zijn erg divers
§ Schaalgrootte
§ Gemiddelde sociaal-economische situatie
§ Ligging en omgeving
§ Beschikbaar aanbod aan hulp-, dienst- en zorgverlening
§ Politieke visie

Kanttekening 2: De hefbomen voor structurele armoedebestrijding liggen op het
bovenlokale niveau

48



Vragen?

Peter.Raeymaeckers@uantwerpen.be

49



Presentatie Tamara Laevaert
Actoren verbinden



Hearing ‘inclusieve stad’

Actoren verbinden:

Hoe brengen we diverse partijen samen, en 
welke nieuwe concepten rond co-creatie kunnen 
we hiervoor inzetten?



1. SAAMO
2. APSMO, een Antwerpse coalitie
3. Staten-generaal lokaal sociaal beleid
4. Wat leren we hieruit?
5. Terug naar de vraag…

Inhoudstafel



SAAMO draagt bij aan een rechtvaardige
en duurzame samenleving door situaties 
van maatschappelijke achterstelling en 
sociale uitsluiting weg te werken. 

SAAMO, Samen 
uitsluiting aanpakken

Armoede en 
discriminatie

Racisme en 
discriminatie



10 projecten, 5 buurtwerken, 90 medewerkers

Inhoudelijk stafmedewerker
(Beleids)voorbereidend werk voor een aantal 
Antwerpse samenwerkingsverbanden 

SAAMO Antwerpen



APSMO
Antwerps Platform Sociale 
Middenveldorganisaties



APSMO verenigt sinds 2013
•Grote en kleine middenveldorganisaties
•Focus: welzijn mensen in een kwetsbare positie
•Zonder winstoogmerk
•Kennis verzamelen en beleidsbeïnvloeding

Visietekst:
‘We kleuren Antwerpen sociaal 2.0’

APSMO

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/b8fd1f0e-04e0-454b-8090-83ea4bd129a3/Visietekst-Antwerpen-kleurt-sociaal-2.0_APSMO-november-2019.pdf


APSMO is een ‘coalitie’
(Raeymaeckers, Opstaele en Laevaert, 2022: Coalities om 
te politiseren – boek nog niet gepubliceerd)

“Coalities benutten de kracht en expertise van
gelijkgestemde non-profitorganisaties om vanuit hun 

diversiteit een gemeenschappelijke visie op strategieën 
van politisering te ontwikkelen rond maatschappelijke 

thema’s zoals armoede, racisme, discriminatie of wonen.”

(Mosley, 2010, 2012; Raeymaeckers & Puyvelde, 2021)

Coalities verbinden partners, brede samenleving, beleid en 
de burger

APSMO



Context en vraag
•2018: schepen sociale zaken wil een periodieke 
staten-generaal lokaal sociaal beleid organiseren
•Schepen doet – omwille van de expertise en 
ruime achterban – appèl op APSMO om dit 
inhoudelijk uit te werken

Staten-generaal lokaal sociaal beleid



© Ana Izamska© Ana Izamska



APSMO ziet dit als een kans om
•Vertrouwen op te bouwen met de stad
•Positieve dialoog te bevorderen
•Inhoud mee bepalen op participatieve wijze

Gezamenlijk doelstellingen
•Grondrechten en menswaardig bestaan
•Dialoog en samenwerking stimuleren
•Ambities formuleren en samen in praktijk zetten

Staten-generaal lokaal sociaal beleid



© Walter Busschots



Opbouw staten-generaal
•Visietekst APSMO als vertrekpunt
•10 voortrajecten, 150 deelnemers (mensen in 
armoede, sociaal werkers, tweedelijnswerkers, 
onderzoekers, medewerkers van de stad)
•10 filmpjes met mensen in een kwetsbare positie
•Programma: plenair deel & werkgroepen
•Vorming voor mensen in een kwetsbare positie 
(versterkend)

Staten-generaal lokaal sociaal beleid

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/7b279212-8f4c-4beb-9636-217e8bb01505/Presentatie-Tamara-1.pdf






Opbouw staten-generaal
•Vorming moderatoren/verslagnemers: aandacht 
voor klare taal, meertaligheid, drempels
•Meer dan 500 mensen nemen deel aan de staten-
generaal & bouwen mee aan lokaal sociaal beleid

Natraject
•Verwerking materiaal
•5 krachtlijnen en 4 inhoudelijke werven

Staten-generaal lokaal sociaal beleid



© Walter Busschots© Walter Busschots



Wat leren we hieruit?



•(Lokaal sociaal) beleid kan participatief 
opgebouwd worden

▬ Gezamenlijke doelstelling
▬ Constructieve sfeer
▬ Bewuste keuze: iedereen betrekken

•Grote opkomst toont bereidheid en drive om 
mee te bouwen aan lokaal sociaal beleid

▬ Mix van 500 mensen nemen deel

Wat leren we hieruit?



•Gedragenheid: 
▬ Rode draden en prioriteiten worden duidelijk
▬ Krachtlijnen en werven samen geformuleerd
▬ Is er gedragenheid over beleidsdomeinen heen?
▬ Duur legislatuur is kort (duurzame verandering)

•Diversiteit: vergt blijvende inzet en aandacht
▬ Werkpunt: afspiegeling samenleving
▬ Voorbeeldfunctie beleid en middenveld
▬ Investeren in individuele contacten, met 

zelforganisaties, sleutelfiguren…

Wat leren we hieruit?



•Schaduwkant sociaal werk (informeel)
▬ Belang van hun inbreng (volledig beeld)
▬ Bereiken vaak ook kwetsbaar publiek
▬ Rol niet ‘formaliseren’, wel erkennen & 

ondersteunen op maat en vraag

•Participatief werken
▬ Mensen in een kwetsbare positie worden 

onvoldoende betrokken
▬ Participatie wordt door beleidsmakers gezien 

als “vertragend”
▬ Valkuilen: nepparticipatie, geen traject…

Wat leren we hieruit?



•Duidelijke verwachtingen en snelheden
▬ Natraject moet vooraf duidelijk zijn: wat gebeurt 

er met input? Wat is ieders rol? 
▬ Snelle resultaten versus proces: vraag naar 

concrete voorstellen en quick wins
▬ Politiek gevoelige thema’s kunnen en durven 

benoemen (doorpraten)
▬ Belang van communicatie & terugkoppeling 

naar deelnemers

Wat leren we hieruit?



Terug naar de vraag…

Hoe brengen we diverse partijen samen, en 
welke nieuwe concepten rond co-creatie 
kunnen we hiervoor inzetten?



Verbinden is een middel

Samen doelstellingen (vooraf) formuleren
“een menswaardig bestaan voor iedere inwoner 
van de stad”

Waarom actoren verbinden?



Wie zijn ‘actoren’?
•Mensen in een kwetsbare positie
•Sociale middenveldorganisaties (formeel)
•Schaduwkant sociaal werk (informeel)
•Beleidsmakers
•Alle inwoners van de stad

Actoren verbinden



MKP Formeel
middenveld

Informeel 
middenveld 

Beleidsmakers Inwoners

MKP

Formeel 
middenveld

Informeel 
middenveld

Beleidsmakers

Inwoners

Actoren verbinden
•Wie zet in op het maken van verbindingen?
•Welke verbindingen missen we?
•Wat kunnen actoren voor elkaar betekenen?
•Geheel = alle actoren samen



Focus voorbeeld is lokaal sociaal beleid
•Kan ook met andere actoren
•Kan ook met inhoudelijk andere focus 
•Kan ook met andere doelstelling(en)

Bijvoorbeeld: Stadsontwikkeling
Stuivenbergsite, 2060 Antwerpen Noord

▬ Stuivenbergsite, website AG Vespa
▬ Parken en groen i.p.v. gasthuis (GVA, 15/1/’22)

Actoren verbinden

https://www.agvespa.be/projecten/stuivenbergsite
https://www.gva.be/cnt/dmf20220115_95576589?


© Walter Busschots© RR, Gazet van Antwerpen© RR, Gazet van Antwerpen



Verloop traject
•2018: herbestemmingsonderzoek (Stramien)

▬ Stad, middenveld, buurtbewoners betrokken
▬ SAAMO: traject met kwetsbare bewoners
▬ Belang zorg, wonen, werk in aankomstwijk
▬ Tekort aan openbare en groene ruimte in 2060

• Eind 2021: aanstelling nieuw ontwerpteam
• 2022: Start sloopwerken; tijdelijk ruimtegebruik

▬ Meer groen en open ruimte
▬ Organisaties & diensten betrokken
▬ SAAMO: focus jongeren & meisjes/vrouwen

• +/- 2035: Plan Stuivenberg gerealiseerd

Herontwikkeling Stuivenberg-site



© Walter Busschots© RR, Gazet van AntwerpenBron: website AG Vespa



•Complexiteit: over legislaturen heen werken

•Stijgende aandacht voor buurtgerichte & impact op 
mensen in een kwetsbare positie

▬ Lantis: participatiemedewerker in Deurne
▬ Zorg voor de buurt stijgt

•Stijgende aandacht en erkenning voor diversiteit 
aan actoren

▬ SAAMO in de jury ‘aanstelling ontwerpteam’
▬ Universiteit Antwerpen: studenten architectuur 

Herontwikkeling Stuivenberg-site



•Verbinding’ is ruim: elkaar kennen, elkaar vinden, 
samen overleggen, samenwerken in praktijk, 
politiseren…

•Verbinding op basis van doelgroep, regio, 
gemeenschappelijke visie, gezamenlijke 
opdracht/doelstelling…

•Hoe ga je verbinden?

Actoren verbinden



Belang van context
•Superdiverse, stedelijke context
•Maatschappelijke en politieke tendensen
•Elke stad: eigen kansen & uitdagingen

Randvoorwaarden:
• Respect voor ieders eigenheid, rol en opdracht
• Tijd & ruimte (groei, elkaar kennen, doen)
• Winst door ‘verbinding’ en successen vieren
• Duidelijke afspraken: verwachtingen, doelstellingen, 

rollen, besluitvorming…
• Diversiteit & participatie: meer aandacht

Tot slot





Bedankt voor uw aandacht.

Tamara Laevaert
Stafmedewerker
E tamara.laevaert@saamo.be
M 0490 56 78 50

SAAMO Antwerpen
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Trees De Bruycker
Dienst Lokaal Sociaal Beleid

•Regie armoede
•> Armoedebeleidsplan
•> Traject materiële hulp

•Traject middenveld
•> samenwerking stad en 
sociale middenveld

•Stad en OCMW



Toenemende complexiteit



Toenemende complexiteit

•Diversiteit in leefwerelden, netwerken en community’s

•Een steeds grotere groep gaat in overlevingsmodus
•> 1/6 Gentenaars in armoede, stijging voedselhulp
•> 1870 Gentenaars dak-en thuisloos
•>  wonen en energie als zorgen: stijging 15% woonkosten sinds corona
•> mentale veerkracht jongeren

•Digitale evoluties met grote impact
•>  informatielijnen niet meer helder
•> afstand tot burgers

•‘Wicked issues’ als standaard
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2020

2020

Communicatie van 
stadsbestuur is duidelijk 
en begrijpbaar

51,2%

4| Tevredenheid over communicatie van stadsbestuur

Tevredenheid over communicatie van stadsbestuur| stad Gent



Inclusieve stad: wie hebben we (niet) mee? 



Wie bereiken we niet?  

•Wie/wat is de stad?
•> Intersecties diversiteit
•> ‘Onzichtbare’ stad 
•> Nieuwe vormen ontmoeten en verenigen
•> 20-eeuwse gordel als nieuw aandachtspunt 

•Wie voert het debat? 
•> inspraaktrajecten
•> middenveldparlement
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Uitsluiting als centrale 
focus

•> risicoanalyse
•wie loopt risico om niet deel te 
nemen, geen gebruik te maken,..
•> analyse bereik 
•bereiken we ze? hebben wij ze 
mee? Heeft men iets aan wat 
aangeboden wordt? 

> gebruikersonderzoek

•> Discriminatie en uitsluiting als 
gedeelde verantwoordelijkheid
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Stedenbeleid voor de inclusieve stad



Opdracht voor stad: eenvoud + maatwerk

•Vraag naar transparantie, op diverse niveaus
•> inzet middelen: budget, personeel, gebouwen,…
•> wat zijn de plannen van de stad: visie, besluitvormingsproces
•> hoe kan de stad mij helpen: toegankelijke dienst- en 
hulpverlening

•3 lijnen om mee aan de slag te gaan
•>Van ‘bijbouwen’ als oplossing naar vereenvoudigen, 
automatiseren en harmoniseren
•>Heel toegankelijke, laagdrempelige en herkenbare 
aanspreekpunten/plaatsen > dicht bij burgers en op maat
•>Regelluwe plekken om innovatie en betrokkenheid te stimuleren
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Sociaal gedifferentieerde co-creatie als norm?

•Ervaringskennis en deskundigheid
•> bv. proceswandelingen
•> bv. armoedebeleid

•Van inspraak naar co-creatie: samen doen!
•> bv. middenveldparlement
•> bv. traject mat hulp

Rolverdeling stad en middenveld
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‘vormgeving’ toegankelijker maken

•Digitale kloof > niet enkel verhaal van computers en internet, 
maar van toegankelijke dienstverlening  
•90% van de Belgische bevolking heeft internet….. 40% van de 
Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een 
percentage dat stijgt tot 75% bij mensen met lage inkomens 
en een laag opleidingsniveau. Respectievelijk 55% en 67% 
doen geen administratieve verrichtingen online. (KBS, 2020)

•Communicatie > radicaal vereenvoudigen 
•vb. Coronamaatregelen Zuidpoort 
•Vertrouwen en veiligheid

•Gebouwen en publieke ruimte > mensgericht plannen
•- universeel design (vb praktijktesten, genderneutrale toiletten)
•- infrastructuur bewust inzetten om verbondenheid te krijgen
•- inrichten/bouwen vanuit diverse woonrealiteit 
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Stedenbeleid > aandachtspunten

•> Trage processen > heldere strategie nodig > impact

•>‘Mentale’ ruimte > onderbelicht deel in stedenbeleid
•Werken aan de basis ipv ‘blijven bijbouwen’ 
•! Wooncrisis als groot risico

•> Wijk als relevante schaal, maar grenzen worden vager

•> Investeren in kracht steden in voortrekkersrol omgaan met complexiteit
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Trees De Bruycker
Dienst Lokaal Sociaal Beleid
Stad en OCMW Gent
Trees.debruycker@OCMW.gent
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Wat is de opgave?



Wat is de opgave? 

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste uitdagingen m.b.t. de 
inclusieve/rechtvaardige stad? 
Wat is prioritair? Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke 
urgenties?

- thematisch: publieke ruimte, wonen, toegang tot werk, …
- doelgroepen: sociaal-economische groepen, kinderen, migranten, vrouwen, …
- werkwijze: participatie, co-creatie, sociaal-ruimtelijk onderzoek, …



CS CAMPUS GENK - Leerlandschap van de 21ste eeuw
onderwijs, diversiteit, participatie met diverse groepen



CS VILVOORDE Broek
herbestemming, wijkontwikkeling, diversiteit, tijdelijk gebruik



CS STUIVENBERG, Antwerpen
Herbestemming, erfgoed, zorg, wijkontwikkeling, wonen, programma-onderzoek



Welke rol kunnen steden 
opnemen?



Welke rol kunnen steden opnemen? 

1. Waar zien jullie concrete opgaven m.b.t. de inclusieve 
stad? Op welke dynamieken, kansen, noden zou het 
Stedenbeleid kunnen/moeten aanhaken?

2. Wie mist er nog aan de tafel? Welke partijen zijn nodig, en 
worden momenteel nog (te) weinig betrokken?

3. Welke rol kunnen steden wel/niet opnemen?



Lunch



Inleiding Vlaams instrumentarium 
voor de stadsvernieuwing
Stijn Oosterlynck, dagvoorzitter



Stadsvernieuwingsprojecten
• Stadsvernieuwingsprojecten = hefboomprojecten voor een 

geïntegreerde stadsontwikkeling, in functie van economische, 
ecologische en sociale meerwaarde 

• Doel is aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van 
steden verhogen 

• Investeren in stedelijkheid: fysieke verbetering en sociale 
hefboom 

• Een instrument dat bijdraagt tot de capaciteit van de lokale 
besturen: sterke inzet op lerend vermogen van stadsvernieuwing

• Voor 13 centrumsteden, VGC en 21 provinciale steden 



Stadsvernieuwingsprojecten
• Gebiedsgericht, maar hoe afbakenen? Project versus programma?
• Een bijdrage aan een groter geheel, maar welke bijdrage financieren 

vanuit perspectief van geïntegreerde stadsontwikkeling?
• Publiek-Private samenwerking?, geschrapt, maar hoe hefboom op 

financiële en andere inzet zetten?
• Innovatiegericht, maar wat is innovatief?
• Duurzaam, maar waar liggen ambities en doelen?



Stadsvernieuwingsprojecten
• Jaarlijkse oproep(en) (totaal 9 miljoen euro): 
- Projectsubsidie: totaal beschikbaar budget ongeveer € 7,5 

miljoen (max. 5 miljoen per project, 2 tot 4 projecten) 
- Conceptsubsidie: totaal beschikbaar budget € 360.000 (max. 

90K per project, 4 tot 6 projecten) 
- Thematische oproep: totaal beschikbaar budget € 1,2 miljoen 

(max. 500K per project, 2 tot 4 projecten) 
• Omkadering door Team Stedenbeleid (ABB), Regieteam 

(opvolging conceptstudies), Jury (jurering concept en 
projectsubsidie)



Welke hefbomen zijn nodig?



Welke hefbomen zijn nodig? 

1. Wanneer kan het Vlaams Stedenbeleid aanvullend zijn op 
lokaal beleid?
Benoem een concreet voorbeeld vanuit jouw eigen ervaring, waarbij een hefboom vanuit 
de stedelijke context helpend was. 

2. Hoe kan de sociale sector, zowel vanuit de overheid als het 
middenveld anders en meer worden betrokken bij stedelijke 
vernieuwing?



CS SCANDINAVIËBLOKKEN, Gent
wonen, kwetsbare groepen, tewerkstelling, renovatie



Pauze



Welke governance is nodig?



Welke governance is nodig? 

1. Wie kan welke rol spelen bij stedelijke vernieuwing?
Politici, ambtenaren, middenveld, burgers, Vlaamse overheid, studiebureaus,…

- Wie kan initiatief nemen? Wie mag er projecten op de agenda zetten?

- Wie neemt de leiding op?
- Moet je bepaalde groepen een meer zichtbare positie geven 
(bv. middenveldorganisaties)?
- Wat is de positie van doelgroeporganisaties van kwetsbare burgers?
- Wie beslist er over een project (de politiek of ook burgers)?



CS Muide-Meulestede, Gent
wijkontwikkeling, co-creatie, programma aanpak, initiatief vanuit bewoners 



Welke governance is nodig? 

2. Hoe betrek je de mensen waarover het gaat?
- Welke randvoorwoorden?

- Welke werkwijzen?
- Hebben ondernemers een rol te spelen?
- Welke rol is er voor Vlaamse organisaties?
(VDAB, Agentschap Inburgering en Integratie, …)



Welke governance is nodig? 

3. De rechtvaardige stad is aanwezig in elk beleidsdomein, op 
welke manier staat verkokering een geïntegreerde aanpak in 
de weg? 



Slotreflecties


