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Inleiding  
In 2019 startte in de stad Gent het project Gent Knapt Op dankzij een Europese financiering van het 

UIA of Urban Innovative Actions’. Het project had als doel ongeveer 100 huizen in Gent van noodkopers 

en noodeigenaars te renoveren. De aankoop van een slechte woning heeft negatieve invloed op 

diverse levensdomeinen en de gebreken aan de woning zullen enkel toenemen.   De negatieve 

gevolgen van een slechte woning gelden niet enkel voor de eigenaar, maar voor al de gezinsleden, dus 

ook voor de kinderen. 

Dankzij dit project worden de bewoners vóór, tijdens en na het renovatieproces begeleid en ‘ontzorgd’ 

op bouwtechnisch, financieel, administratief en sociaal vlak.    

Dit project wordt omkaderd door een uitgebreide onderzoeksgroep  die het proces en de resultaten 

(impact) op diverse gebieden in kaart brengt. De multidisciplinaire onderzoeksgroep bestaat uit 

medewerkers van de KU Leuven (CEDON, Bouwkunde, HIVA), UGent en AP-Hogeschool. De situatie 

voor de renovatie, de voorwaarden om deel te nemen en de gevolgen van de renovatie op diverse 

domeinen worden besproken.  Een woningrenovatie raakt al de gezinsleden, dus ook de kinderen. Uit 

de literatuur blijkt dat een kwaliteitsvolle woning een belangrijke preventieve factor is in de strijd tegen 

kinderarmoede.  

Gent is een erkende Kindvriendelijke stad waarin de wens aanwezig is om kinderen en jongeren 

centraal te stellen bij alles wat ze onderneemt.  In de visie van Gent is Kind- en jeugdvriendelijkheid 

niet alleen een doel op zich, maar ook een toetssteen voor het beleid. Kinderen werden als enige 

doelgroep expliciet opgenomen in de huidige missie  2020-2025 van de Stad. Een woningverbetering 

kan een belangrijke invloed hebben op de situatie en de toekomst van kinderen.  In de context van een 

Kindvriendelijke stad is het aangewezen om kinderen aan het woord te laten in het 

evaluatieonderzoek. AP-hogeschool is verantwoordelijk voor deze onderzoekscomponent over de 

beleving van kinderen omwille van de ervaring met onderzoek voor en door kinderen en jongeren. Het 

is geen uitgebreid evaluatieonderzoek en de resultaten kunnen wellicht niet gegeneraliseerd worden. 

Via dialoog-interviews werden de belevingsverhalen van een twintigtal kinderen van Gent knapt op-

deelnemers verzameld. De belangrijkste doelstelling was een stem geven aan de kinderen.  

Na een korte literatuurstudie en informatie over de dataverzameling, worden de resultaten van de 

interviews weergegeven. Om het belevingseigen karakter van de verhalen zo goed mogelijk weer te 

geven worden veel citaten opgenomen. We willen alle deelnemende kinderen bedanken voor hun 

enthousiaste bijdragen. 
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1. Uit de literatuur 
Slechte woonkwaliteit is niet enkel een probleem voor de volwassen bewoners, maar kinderen 

ondervinden nadelen die hun volwassen leven kunnen hypothekeren. Ongeveer 260.000 of één op vijf 

kinderen tussen 0 en 17 jaar heeft te kampen met een vorm van woningdeprivatie. Ze groeien op in 

een woning met een gebrek aan comfort (bad/douche en toilet met waterspoeling in de woning zelf) 

of een structureel probleem (lekkend dak, schimmel en vocht, rottende ramen en deuren) of de 

woning is te donker. Het gebrek aan woningkwaliteit is het grootst bij socio-economisch kwetsbare 

gezinnen en komt vaker voor bij eenoudergezinnen (30% tegenover 19% bij tweeoudergezinnen) of 

gezinnen die huren (36% tegenover 17% bij gezinnen met een eigen woning). In deze groepen groeit 

bijna één op drie kinderen op in een minder kwaliteitsvolle woning (Commissie voor wonen, 

armoedebeleid en gelijke kansen, 2018).  In een rapport voor de Europese Commissie (Culora & Janta, 

2020) wordt nogmaals gewezen op de toenemende (wetenschappelijke en politieke) erkenning van 

het belang van kwaliteitsvol wonen in de strijd tegen kinderarmoede. 

1.1. Slecht wonen nefast voor ontwikkeling van kinderen 

Woningkenmerken en woonomgeving beïnvloeden het welzijn van kinderen (Hubeau & Vanobbergen, 

2017). Meer bepaald hebben de woningkwaliteit, de bezettingsgraad en de residentiële stabiliteit een 

effect op de ontwikkeling van kinderen. Er is geen evidentie voor de impact van 

betaalbaarheidsproblemen voor een woning op de ontwikkeling van kinderen en het 

eigendomsstatuut heeft geen rechtstreekse impact.  Blootstelling van kinderen aan slechte sociale en 

woonomstandigheden vergroot de kans dat ze slachtoffer worden van geweld en misbruik (Culora & 

Janta, 2020). De woning is een deel van de woonomgeving en deze maakt deel uit van een complexe 

leefwereld met voortdurende onderlinge beïnvloeding. Baecke hanteert vier sociaal-ecologische zones 

die een rol spelen voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen (Backer, 1979 in Visscher, 2008:18).  

                                                                Figuur 1: Vier sociaal ecologische zones van de leefomgeving 

 

In het kader van dit onderzoek richten we ons uitsluitend op het ecologisch centrum of de directe 

thuisomgeving van het kind. Het is de alledaagse, sociale en materiële leefomgeving die 

doorslaggevend is voor de eerste emotionele, motorische en cognitieve ervaringen en ontwikkeling 

van kinderen.   

Er is een sterk verband tussen slechte woonkwaliteit en de socio-emotionele ontwikkeling van 

kinderen en jongeren (Hubeau & Vanobbergen, 2017). Het familie-stress model verklaart dit: een 

woning met kwaliteitsgebreken is een bron van stress voor heel het gezin, met negatieve gevolgen 
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voor kinderen én ouders. Cognitieve vaardigheden van kinderen gaan achteruit, hun emotioneel en 

gedragsmatig functioneren komt onder druk.  

 

1.2. Ongezonde huizen, ongezonde kinderen 

Hubeau en Vanobbergen (2017) beschrijven ook hoe kwaliteitsgebreken of schadelijke stoffen die 

aanwezig zijn in de woning een negatieve impact op de gezondheid kunnen hebben. De luchtkwaliteit 

heeft eveneens invloed. In een onderzoek naar dakloosheid en slechte woonomstandigheden 

specifieert  Harker (2006) dat kinderen die opgroeien in slechte woonomstandigheden tot 25% meer 

risico hebben op ernstige gezondheidsproblemen tijdens hun kindertijd en als jongvolwassenen. 

Kinderen die in overbezette woningen leven hebben bijvoorbeeld tien keer meer kans op het oplopen 

van een hersenvliesontsteking. Daarnaast is er ook een verband tussen overbezetting en tuberculose 

en werd vertraagde groei van kinderen reeds gelinkt aan te druk bevolkte huizen. Slechte 

woonomstandigheden zouden in de landen van de Europese Unie leiden tot een 25 procent hoger 

risico op ernstige gezondheidsproblemen tijdens de kindertijd en vroege volwassenheid met een 

verhoogd risico op ademhalingsproblemen zoals astma, meningitis en langzame groei, angst en 

depressie (Culora & Janta, 2020). Tenslotte is ook een verhoogde kans op het voorkomen van 

ongelukken (bv. een brand in huis) in gebrekkige woonomstandigheden de moeite van het vermelden 

waard. Culora & Jante geven, aangevuld met pictogrammen, de belangrijkste risicofactoren weer in 

onderstaande tabel. 
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Figuur 2: overzicht belangrijkste risico's en gevolgen 

 

(Bron Culora & Janta, 2020: 5) 

Al deze gebreken beperken de mogelijkheden tot zinvolle (spelen, leren, slapen, …) en sociale 

(vriendjes uitnodigen, …) activiteiten (Hubeau en Vanobbergen, 2017). Bovendien is er vaak sprake van 

een kettingreactie: kinderen zijn vaak ziek, slapen daardoor slecht, zien hun weerstand verminderen, 

kunnen niet naar school, lopen daardoor het risico op een leerachterstand en gedragsproblemen  

(Harker, 2006).  

In een studie (Barnes, Butt & Tomaszewski, 2008) die verder toespitst op de duurtijd waarin kinderen 

in slechte woonomstandigheden leven en wat het effect hiervan is op hun welzijn worden nog andere 

gevolgen beschreven. Bij kinderen die minstens 3 jaar in slechte woonomstandigheden leven werd 

vastgesteld dat zij meer gepest werden, vaker in contact kwamen met de politie en minder op vakantie 

gingen dan kinderen die minder lang in een gebrekkige woning leefden. De onderzoeksresultaten 

worden verder opgesplitst in drie categorieën: de gevolgen van overbezetting, een materieel 

gebrekkige woning en ontoereikende verwarming. Elke categorie hangt samen met een aantal 

negatieve effecten zoals het gebrek aan een rustige plek om te studeren, specifieke 

gezondheidsklachten, pestproblematiek, ontevredenheid over hun gezinsleven, problemen met de 

politie, …   

De nasleep in het volwassen leven van kinderen die opgroeiden in slechte woonomstandigheden mag 

niet onderschat worden. Gezondheidsproblemen kunnen op lange termijn immers leiden tot een 

lagere scholingsgraad waardoor de kans op werkloosheid stijgt. Hierdoor komen ze vaker in armoede 



8 
 

terecht wat dan weer leidt tot uitsluiting van vrijetijds- en gemeenschapsvormende activiteiten 

(Harker, 2006). Hierdoor kunnen deze jongvolwassenen in een sociaal isolement terechtkomen.  

Het verbeteren van de woonomstandigheden van kwetsbare populaties bevat een enorm potentieel 

ter verbetering van de gezondheid (Sengoelge et al, 2013). 

 

1.3. Slechte woonkwaliteit brengt kinderrechten in het gedrang 

Kinderen hebben recht op menswaardig wonen, dit recht werd opgenomen in de Vlaamse wooncode 

en het Kinderrechtenverdrag (Commissie voor wonen, armoedebeleid en gelijke kansen, 2018). 

Bovendien is het recht op huisvesting opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens: ‘Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het 

welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding en huisvesting’ (Nelissen, 

2018).   

In 2019 kondigde Ursula von der Leyen, Europese Commissievoorzitter de oprichting aan van de 

Europese Kindergarantie (European Child Guarantee) met de bedoeling de vicieuze cirkel van 

achterstand over generaties te doorbreken. De Europese garantie biedt lidstaten richtsnoeren en 

financiële middelen om kinderen in een kwetsbare positie te ondersteunen. Adequate huisvesting voor 

kinderen is hierbij een belangrijk streefdoel. 

Een kindvriendelijke stad of gemeente neemt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind (IVRK) als het uitgangspunt en de toetssteen voor kindvriendelijkheid. Zo’n stad of gemeente 

erkent kinderen en jongeren als medeburgers en wil dit medeburgerschap verder versterken (Van 

Ceulebroeck & Reynaert, 2018). Bovendien stelt een kindvriendelijke stad of gemeente zich tot doel 

een beleid te ontwikkelen dat kindvriendelijkheid niet vernauwt tot de klassieke beleidsdomeinen die 

rechtstreeks te maken hebben met kinderen en jongeren, zoals de vrijetijdsbesteding, het onderwijs 

of de kinderopvang, maar evengoed over ruimtelijke planning, waardoor kinderen ook aanwezig 

kunnen zijn in de openbare ruimte; veilige verkeersinfrastructuur, waardoor kinderen en jongeren zich 

veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen; de woonkwaliteit en de woonomgeving. Een kindvriendelijk 

lokaal beleid vraagt met andere woorden een integrale oriëntatie op alle levensdomeinen die aan de 

belangen van kinderen en jongeren raken. 

Eind 2014 kreeg Stad Gent het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ van de Vlaamse Vereniging 

van Jeugddiensten en in 2020 na een evaluatie kreeg ze dit label voor de tweede maal. 

 

1.4. Kinderen een stem geven met betrekking tot woonkwaliteit.  

Artikel 12 van het Kinderrechtenverdag omschrijft dat ‘kinderen het recht hebben om hun mening te 

kennen te geven‘ en ‘het recht op het feit dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke 

aangelegenheid of procedure die het kind betreft’ (Van Ceulebroeck & Dehertogh, 2019). In de 

Europese Strategie voor de rechten van het kind (2006) wordt expliciet opgenomen dat geen enkel 

beleid dat over kinderen gaat, uitgestippeld mag worden zonder hun stem hierover. 

Aangelegenheden die het kind betreffen zijn nog steeds eerder beperkt. Het zijn deze die gerelateerd 

zijn aan de directe leefomgeving van kinderen: de publieke ruimte waar ze zich elke dag in begeven, 
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hun school, het verkeer waar ze deel van uitmaken, hun vrijetijdsbestedingen, hun thuissituatie en 

woonst, de financiële situatie van hun gezin,….  

In hun inspiratiekader voor een Kindvriendelijke Stad of Gemeente (Van Ceulebroeck en Reynaert, 

2018) benoemen de auteurs het voeren van een permanente dialoog met kinderen en jongeren als 

een van de cruciale bouwstenen voor het uitzetten van een kindvriendelijk beleid. Dit houdt onder 

meer een participatieve basishouding in waarmee beleidsmakers oprechte interesse in de leefwereld 

van kinderen en jongeren kunnen tonen. Zij krijgen hierdoor het gevoel als volwaardige 

gesprekspartners aanzien te worden.  

Met dit onderzoek willen we de stem van de kinderen en jongeren die leven in de gerenoveerde huizen 

expliciet laten horen. We peilen naar de manier waarop zij de verbetering van hun woning hebben 

ervaren en welke gevolgen zij ervaren op verschillende levensdomeinen (fysiek, psychisch, materieel 

en sociaal welbevinden. De richtinggevende onderzoeksvragen zijn:  

➔ Hoe beleven kinderen en jongeren de renovatie van hun woning?  

• Op welke manier speelt hun woning een rol in hun leven?   

• Hoe ervaren ze hun welzijn in de woning voor én na de renovatie?  

• Welke veranderingen op het vlak van gezondheid,  welbevinden, energie en 

warmtecomfort worden vastgesteld? 

 

➔ Hoe percipiëren ze de buurt waarin ze wonen? 

➔ Wat is hun visie over woonongelijkheid? 

 

➔ Wat is hun toekomstbeeld over wonen? 

We willen dit onderzoek uitvoeren door heel nauw aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen 

door te vertrekken bij hun referentiekader. Dit doen we door hen gespreksthema’s te laten aanreiken 

en uitdiepen aan de hand van creatieve oefeningen en input.  
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2. Methodologie 
2.1. Keuze voor kwalitatief onderzoek.  

Het blijft een knelpunt om met eerder klassieke bevragingsmethodes de behoeftes, ervaringen en 
gedragingen van kinderen en jongeren in kaart te brengen. Daarom opteerden we voor kwalitatief 
onderzoek en voor zeer toegankelijke bevragingsmethodes met face-to-face aanwezigheid.  
Het doel van kwalitatief onderzoek betreft inzicht krijgen in hoe mensen de werkelijkheid ervaren, 

beleven en er betekenis aan geven. De ervaringen van de kinderen en jongeren worden naast de 

andere resultaten geplaatst (uitgebreide pre-en postmeting van de volwassen bewoners) als 

bijkomende informatie en aftoetsing. Zoals hiervoor reeds werd aangeduid, is het niet de bedoeling 

om tot gegeneraliseerde uitspraken te komen, maar enkel om een aanvullende stem aan de kinderen 

te geven en hieruit enkele aandachtspunten te kunnen afleiden. 

2.2. Dataverzameling en populatie 

2.2.1. Open interview 

Het uitgangspunt is een dialoog-interview, vertrekkend vanuit een narratieve methodiek met visuele 

ondersteuning. Het verhaal van de jongere of het kind staat centraal waarbij gestreefd wordt naar een 

aangenaam gesprek voor elke deelnemer. Het uitgangspunt is dat mensen dialogische en verhalende 

wezens zijn. De verhalende benadering helpt het creëren van een vertrouwde sfeer 

(gelijkwaardigheid), belangrijk bij participatie en interviews van kinderen en jongeren.  

We opteren voor een combinatie tussen individuele interviews en (kleine) groepsgesprekken in 

familieverband. Dit wordt enerzijds ingegeven door een praktische reden, maar anderzijds door het 

belang van familiepatronen en gezinsrelaties. Brussen leven samen in de woning en kunnen/zullen 

reageren op elkaars visie en antwoorden. De afbakening van de leeftijdsgroepen wordt behouden bij 

de ‘gezins-groepsgesprekken’. 

 Als hulpmiddelen bij het gesprek hanteren we een basis-interviewleidraad. Deze wordt enkel als basis 

voor het gesprek gehanteerd, wordt nooit blindelings gevolgd, maar de volgorde van de onderwerpen 

wordt grotendeels door de deelnemer of respondent bepaald. Afwijkingen en aanpassingen aan de 

teneur van het gesprek zijn ingebouwd. 

In de leidraad wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen (ongeveer 8-12) en jongeren. Het 
retrospectieve karakter komt minder aan bod bij de kinderen.  
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Het onderstaande schema geeft de belangrijkste thema’s weer. Primaire thema’s hebben rechtstreeks 

betrekking op Gent knapt op en de renovatie van hun huis. Het secundaire betreft eerder algemene 

thema’s zoals milieuverbetering en wonen en solidariteit (financiering GKO en dus woningverbetering 

door overheidsgeld) en zijn vooral gericht op de jongeren.  

Tabel 1: belangrijkste thema's van de gesprekken 

PRIMAIR 
 

SECUNDAIR 

Fysiek welbevinden 
Gezondheid 

Warmte 
Netheid/hygiëne 
Akoestiek/geluid 

 
Materieel welbevinden 

Ruimtegebruik (spelen, leren, sociaal) 
Familie-stress model 

Veiligheid 
 

Sociaal welbevinden 
Verbinding 

Verantwoordelijkheid/ solidariteit 
Verschillende woonvormen, wenselijkheid en 

haalbaarheid. 

 
Bij de kinderen wordt uitvoeriger gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal. Omdat (welbevinden 
op zich voor kinderen een erg abstract begrip is en weinig betekenis heeft voor kinderen zochten we 
een methode om abstracte onderwerpen op een niet- of minder talige manier concreet te maken voor 
een jong publiek. We vonden hiervoor inspiratie in de context-mapping, gebruikt bij kwalitatief 
onderzoek met kinderen (Gielen, 2011, Bataljon, n.d.). Context-mapping is eerder een containerbegrip, 
maar het blijft een interessante inspiratiebron voor onderzoek waar de belevingswereld centraal staat. 
Aan de hand van creatieve opdrachten worden de kinderen gesensibiliseerd voor het onderwerp en 
deze opdrachten liggen dicht bij hun leefwereld. Een keuze wordt aangeboden en op die manier 
wennen ze aan het onderwerp en het creatief denken. De creatieve opdrachten met beeld- en 
woordmateriaal zijn een hulpmiddel bij het oproepen van herinneringen.  
Hieronder staan enkele voorbeelden van visuele en creatieve hulpmiddelen. 
 

  
 
 

2.2.2. Onderzoekspopulatie 

Minderjarige kinderen van de deelnemers aan Gent knapt op zijn de doelgroep van dit deelonderzoek. 
We opteren voor de leeftijdsgroep 7/8- > 18 jarigen.  
Deze groep wordt verder opgesplitst in 2 deelgroepen en de gehanteerde bevragingstechnieken alsook 
de onderwerpen zullen deels verschillend zijn.  We baseren ons hierbij op de inzichten van het AdLit 
SBO project (2016). 
→Groep 1: tussen 7/8 en 12 jaar: (kinderen)  
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Deze kinderen hebben meestal verworven lees- en schrijfvaardigheden, een uitgebreide 
woordenschat, een voldoende geheugencapaciteit om te kunnen terugblikken . De neiging om te 
behagen en sociaal wenselijk te antwoorden neemt af (ongeveer vanaf 10 jaar). Deze groep wordt 
beschouwd als actoren van het heden. 
 
→Groep 2: tussen 12 en 16/17 jaar (jongeren)  
Bij hen staat de taalontwikkeling bijna op punt, de geheugencapaciteit is volgroeid. De invloed van de 

ruimere sociale omgeving wordt belangrijk (gevoeligheid voor peers) en de contextgevoeligheid neemt 

toe, net zoals de wens naar zelfstandigheid (ook nog steeds veiligheid en bescherming). We houden 

rekening met de vaststelling dat praten over gevoelens niet zo gemakkelijk is met een volwassene. De 

mogelijkheid tot retrospectief denken en reflecteren over het verleden is bij deze groep sterker 

ontwikkeld dan bij de jongste groep. 

Deze leeftijdsgrenzen worden flexibel gehanteerd omdat het project over verschillende jaren loopt en 

omwille van de corona-pandemie langer dan oorspronkelijk voorzien. 

Bij de bespreking van de resultaten zullen we soms spreken over kinderen en jongeren en soms wordt 

zonder onderscheid gesproken over de kinderen (van de Gent knapt op-deelnemers). 

 

 

 

2.3. Steekproef en selectie 

Aangezien het project Gent knapt op gericht is op volwassen deelnemers, zal de selectie via de 

deelnemende ouders verlopen.  

1) Ouders zijn noodeigenaars en zij worden via een selectieprocedure gerekruteerd voor 
deelname aan het project (uitgebreid voorwaardenkader met criteria over de sociale situatie 
en de toestand van de woning). 1In het begin van het project werd aan de deelnemers 
gevraagd zich akkoord te verklaren met het onderzoeksluik. (n= 76). Uit onderstaande tabel 
blijkt dat een belangrijk deel van de deelnemers kinderen heeft. Hieruit kunnen we niet 
afleiden of de kinderen minderjarig zijn.  De meerderheid van de kinderen behoren tot een 
eenoudergezin, wat hun kwetsbare positie benadrukt. 

Tabel 2: verdeling GKO noodeigenaars over huishoudtypes 

 
 

 

 
 
 

 
Bron: Baseline rapport GKO 2019-2020 

 

                                                           
1 De gezinnen worden intens opgevolgd door sociale en technische begeleiders. De sociale begeleiders spelen een belangrijke rol in het 

contacteren van de populatie voor de pre- en postbevraging en voor de kinderbevraging. Zij zijn de vertrouwenspersoon voor het gezin. 

Huishoudtypes 

 
Totaal noodeigenaars 

%/Aantal (N) % N 

Alleenwonend 26,3 20 

Eenoudergezin 46,1 35 

Koppel zonder kind(eren) 2,6 2 

Koppel met kind(eren) 25,0 19 

Gent GKO 100 76 



13 
 

2)  Onderzoekspopulatie kinderen. Telkens een renovatie ten einde is en het een gezin met 
kinderen betreft (in voornoemde leeftijdscategorie), worden deze door de sociale begeleider 
op de hoogte gebracht van de bevraging van hun kinderen. Bij toestemming worden ze daarna 
gecontacteerd door de onderzoekers. Streefdoel is een twintigtal kinderen en jongeren te 
betrekken of tot een saturatiepunt bereikt wordt. Op het ogenblik van de bevraging waren er 
28 deelnemende gezinnen met kinderen in de beoogde leeftijdscategorie.   

Tabel 3 aantal deelnemende kinderen en jongeren 

Aantal kinderen 
6, 7/8 en 12 jaar 

Aantal jongeren 
12 en 16/17 jaar 

10 
 

11 

 

De interviews werden opgenomen om het gespreksgehalte niet te storen en daarna getranscribeerd. 
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3. Resultaten 
Bespreking van de interviews. 

3.1. Meningen van kinderen 

Kinderen hebben een mening over de renovatie van de woning. Wat te verwachten is, zal de mening 

over de verandering duidelijker en beter verwoord worden naarmate de leeftijd van de kinderen stijgt. 

Bij kinderen tot 8 jaar zijn vragen over de woonbeleving vaak een momentopname en is het niet altijd 

duidelijk hoe ze de verandering hierin situeren. Het besef van tijd verloopt anders dan bij de oudere 

kinderen en de geheugencapaciteit is nog in volle ontwikkeling. Alhoewel de meeste kinderen volop 

over de renovatie spreken, zijn er enkele die geen verandering ervaren. Soms heeft dit te maken met 

de beperkte zichtbaarheid van de renovatie of omdat dit hun dagelijkse bezigheden niet aantast. Naast 

de leeftijd zal de wijze waarop de volwassenen de kinderen betrekken en/of de eigen nieuwsgierigheid 

de perceptie van de renovatie beïnvloeden. 

Wat niet vergeten mag worden is het verschil in omgaan met verandering. Net zoals dit geldt voor 

volwassenen zijn er kinderen voor wie elke verandering een inspanning vraagt. 

Het is wel heel hard veranderd, ik vond dat in het begin wel heel moeilijk omdat ik niet zo goed tegen 

veranderingen kan. (meisje, 18 jaar)  

Geen enkel van de bevraagde kinderen uit zich negatief over de renovatie, maar voor sommigen 

betekende de verbouwing op zich – zeker wanneer het langer duurde dan voorspelt- een stressvolle 

en onduidelijke periode. 

Uit de verhalen van de kinderen belichten we hieronder volgende thema’s. Als eerste volgt een 

algemeen beeld van de betekenis van de renovatie. Daarna worden enkele elementen eruit gelicht 

waarbij we een onderscheid maken tussen de (eerder) materiële verbeteringen zoals warmtecomfort,  

lawaai, ruimtegebruik en de gevoelens hierover, zoals trots en schaamte, die bepalend zijn voor de 

woonidentiteit. Omdat het energievraagstuk meer dan ooit om aandacht vraagt, komt dit in een 

afzonderlijke paragraaf aan bod. Om het overzichtelijk te houden, proberen we deze thema’s te 

scheiden, maar de sterke relatie tussen al deze elementen zorgt voor onvermijdelijke overlapping van 

de beschrijving.  

Als afsluiter werd aan de deelnemende kinderen en jongeren gevraagd om na te denken over 

woonproblemen en mogelijke oplossingen en over de wijze waarop ze in de toekomst willen wonen.  

De resultaten presenteren we aan de hand van schema’s en visual harvesting2. Deze schema’s en 

tekeningen organiseren de verzamelde informatie op een samenvattende wijze. De belangrijkste 

overeenkomsten en verschillen worden op die manier op een snel bevattelijke en overzichtelijk manier 

gepresenteerd.  

3.2. Renovatie van de woning, eerste indrukken 

Dat je hier kan zijn zonder dat er van alles misloopt. (meisje, 16 jaar) 

                                                           
2 Visual harvesting of letterlijk visueel oogsten, is een techniek die meestal gehanteerd wordt tijdens events of vergaderingen. Het brengt ideeën 

en plannen tot leven. Het trekt de aandacht en zet woorden kracht bij. Deze techniek kan ook gebruikt worden als illustratie en aanvulling in 

een geschreven verslag. 
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Bijna al de kinderen spreken over het verschil voor-en na renovatie en soms vraagt het wel een 

aanpassing. 

Ik merk dat het na het renoveren wel wat went. (meisje, 9 jaar) 

De zichtbaarheid en de dagelijks merkbare verbetering zal voor de jongere kinderen het belangrijkste 

of zelfs enige criterium zijn. Bij hen is dit meestal emotioneel geladen.  

 Zoals te verwachten is de betrokkenheid en de kennis van de oudere groep groter en enkelen kunnen 

een volledige beschrijving geven van de werken.  

Het is hier nu gezelliger en leuker, vroeger was het ongezelliger en niet zo een echt 

huis. (jongen, 10 jaar) 

Figuur 3: overzicht belangrijkste veranderingen volgens de beleving van de kinderen 

 

 

Kleinere kinderen schetsen soms in zeer algemene termen de verandering, waarbij oud en modern 

als tegenpolen worden gehanteerd. 

Vroeger, oud en versleten. Het was al een heel oud huis, we hadden dat gekocht 

en het was oud en versleten. Nu is het moderner en er komt meer licht binnen dan 

vroeger, het is veel lichter. (meisje, 7 jaar) 

De jongste kinderen duiden daarnaast details aan die hun leefwereld raken en die door volwassenen 

niet altijd worden opgemerkt. 

Ik weet niet wat er zo speciaal is aan de nieuwe voordeur. Vroeger was er een 

andere deur en dan moest ik mijn hand altijd door het sleutel, het brievenbusgat 

steken om de deur te openen als de sleutel er niet was . En dat deed pijn, jong. 

(jongen, 11 jaar) 

De grote of zelfs structurele verandering wordt niet altijd opgemerkt, maar bijvoorbeeld wel de 

inrichting in de kamer, een nieuw bed of een andere opstelling ervan. 

Ik vind mijn kamer nu leuker omdat ik in een stapelbed slapen niet zo leuk vond. 

En het plafond zo dicht. Je kon echt niet hoog gaan. Ik was altijd bang dat het bed 

ging instorten.  (jongen, 11 jaar) 
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Het is mooier en het bed van mijn broer kraakte heel hard en dan kon ik niet 

slapen. maar nu is het ook leuker en beter en handiger. (meisje, 13 jaar) 

Verbeteringen aan badkamer en sanitair worden door veel kinderen met enthousiasme aangehaald. 

Enkele kinderen schetsen een beeld van schrijnende toestanden voor renovatie op dit gebied,  van 

slechte sanitaire woonkwaliteit en gebrek aan badkamer .  

Het is opener en aangenamer, zeker als ik kijk naar ons toilet. En ook ze hebben 

lang gewerkt aan het toilet. We hebben maanden gezeten met een toilet dat nog 

niet klaar was. Ik vind het veel aangenamer, ook de keuken. (meisje, 16 jaar) 

Vroeger was het buiten douchen , met een klein tuinslangetje of in de keuken met 

een bad, dat was ook de badkamer. Dat was raar . Vroeger moesten we 

handdoeken leggen aan de rand van het bad. Dan moest papa een soort van 

boordje leggen waar het water kon uitlopen. En dan stond daaronder een 

emmertje om het water op te vangen. (meisje, 13 jaar) 

Het is echt helemaal anders. We hadden vroeger ook heel veel last van verstopte 

toiletten en het water dat onder de douche uitkwam. Dat hebben we nu niet meer. 

(jongen, 13 jaar) 

Extra ruimte, een eigen kamer of het beter benutten van de ruimte wordt ook geregeld aangehaald 

als belangrijke verbetering en dit zal het individueel welbevinden sterk beïnvloeden. 

Mijn kamer. Ze hebben de zolder open gebroken en in mijn kamer zijn de twee 

verbonden, vroeger was dat niet en ja dan heb ik zo een mansarde en ze hebben 

het raam ook vergroot  en dat ik nu veel licht heb. Ik ben zeker tevreden sinds mijn 

kamer gerenoveerd is en ik zo echt een eigen plekje heb. (jongen, 16 jaar) 

Nu is het ruimer en het toont ruimer omdat er nog geen meubels in staan. Het is 

wel fijn omdat we een mooie kijk op de tuin hebben en een grotere keuken, ja het 

is wel tof. (meisje, 18 jaar) 

Ruimteverbetering en andere inrichting betekent meestal meer opbergplaats, waardoor het huis 

eenvoudiger opgeruimd kan worden en het ruimer lijkt. 

Voor de verbouwing had eigenlijk niks echt een vaste plaats. Alles stond daar 

gewoon omdat we een grote doos hadden. En zo, het was niet georganiseerd, 

maar nu het verbouwd is, heeft alles een plaats en staat niks meer in de weg. Het 

is ruimer. (meisje, 17 jaar) 

In de badkamer stonden ook supergrote dozen waar doeken over hingen. (meisje, 

10 jaar) 

Minder vocht, wateroverlast en vernieuwing van de elektriciteit wordt waargenomen als 

pluspunten. Vochtproblemen en schimmel worden door veel kinderen opgemerkt. 

Vroeger sloeg de elektriciteit ook soms af, nu gebeurt dat minder, denk ik. ( 

jongen, 13 jaar) 
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Het bad stond daar en er was een afvoerpijp en die wc boven onze 

elektriciteitskast. Als het water overliep viel dat op de elektriciteit en dat was 

gevaarlijk. En er was geen licht in de gang. (meisje, 17 jaar) 

Het dak stond op instorten en er was geen geld en geen energie om het aan te 

pakken. ‘s Nachts ook schoten wij recht om potjes te zetten en potjes te ledigen, 

en goed kijken want er kwamen altijd nieuwe regenplekken. (meisje, 18 jaar) 

De kelder is waterdicht gemaakt. (jongen, 11 jaar) 

Het was oud met schimmel en nu niet meer. (jongen, 9 jaar) 

In huizen waar er geen centrale verwarming was, meestal slechts een of twee gaskachels en geen 

verwarming in al de kamers wordt dit toenemende warmtecomfort op prijs gesteld.  

Dat het dichter is en minder koud. (meisje, 16 jaar) 

Het is meestal warm. Vroeger hadden we daar een machine met gas. Nu is er 

overal verwarming , maar toen was het alleen warm aan de gaskachel. (jongen, 

12 jaar) 

 

 

3.3. Woonbeleving na renovatie, materiële verbetering  

Materiële verbetering wordt door quasi iedereen gezien en het uit zich op diverse domeinen. 

Sommige kinderen wijzen daarenboven op de implicatie voor het eigen gedrag. 

3.3.1. Orde in huis (opruimen) 

In een overbezet huis of een huis van slechte woonkwaliteit is het opruimen een moeilijke klus, lijkt 

vaak een onbegonnen taak en vraagt extra inspanning van de bewoners. Woonverbetering heeft een 

positief effect op deze taken. Opruimen door kinderen heeft een opvoedkundige betekenis en het 

(voorbeeld) gedrag van de ouders heeft ongetwijfeld een invloed. Uit het post-renovatierapport blijkt 

dat ouders opruimen niet altijd eenvoudig vinden, maar een verbetering dankzij GKO wordt 

vastgesteld (Van den Broek et al, 2022). 

Mijn papa zit soms te zeuren over het opruimen. (jongen, 11 jaar) 

Het was daar echt een stort met legodingen en mama zei we gaan uw lego samen 

sorteren en dan dacht ik dat komt goed overeen. Nu heb ik een gesorteerde lego 

speelkamer. (jongen, 11 jaar) 

Vermoedelijk zal het beter beheren van deze taken door de volwassenen dankzij de renovatie 

herkenbaar zijn in het gedrag en de opinie van de kinderen.  

Het is nu gemakkelijker dan normaal, maar ik vind het nog steeds niet leuk, maar 

het is gewoon veranderd. (jongen, 10 jaar) 



18 
 

Figuur 4: overzicht diverse opinies over opruimen 

 

 

Uit de antwoorden blijkt dat slechts een tweetal kinderen geen verandering opmerkt. Het blijft een 

vervelende of onaangename taak, maar het hoort erbij. 

Opruimen is opruimen en er is niets veranderd. (meisje, 13 jaar) 

Het is niet uitzonderlijk dat broers en zussen een vergelijking maken over elkaars inzet, maar dit staat 

los van de renovatie.  

Ik ben van al de kinderen de beste opruimer, samen met mama. (meisje, 16 jaar) 

In het verlengde hiervan is het mogelijk dat in eenzelfde gezin het ene kind een verandering opmerkt, 

terwijl het andere stelt dat ‘er niets is veranderd’. 

In de ogen van de kinderen voor wie Gent knapt op voor verbetering heeft gezorgd, is er nu meer 

ruimte, wordt de ruimte efficiënter gebruikt en wordt het opruimen overzichtelijker. 

Alles heeft een eigen plekje, vroeger moest ik echt altijd zoeken waar de dingen 

lagen. Nu niet meer. (jongen, 10 jaar). 

Er zijn nu genoeg kasten. (meisje, 16 jaar) 

Om op te ruimen is het gemakkelijker, omdat er meer plaats is en alles nu een 

plaats heeft. Maar ik vind opruimen nog altijd moeilijk. Maar vroeger was het 

gewoon dingen van de ene naar de andere plek verhuizen. Nu zijn er echt kastjes 

met schuiven enzo. (meisje, 17 jaar) 

Naast het beperkte ruimtegebruik is vocht en schimmel een van de grootste hindernissen voor het 

op orde houden van een huis.  Dankzij Gent knapt op is het probleem opgelost. 

Door het vochtprobleem konden dingen voor de renovatie op een bepaalde plaats 

niet meer staan. (meisje, 18 jaar) 



19 
 

3.3.2. Warmtecomfort  

Er heerst overeenstemming bij de kinderen ongeacht hun leeftijd dat het warmtecomfort in de 

winter verbeterd is. In de winter was het vroeger kouder in huis of slechts warm in sommige kamers 

of op bepaalde plaatsen. 

Figuur 5: Beleving warmtecomfort 

 

 

Nu is het heel warm in de winter. Er is chauffage en er zijn ook betere ramen. Nu 

heb ik een warme kamer. (jongen, 12 jaar) 

Nu is er overal verwarming, maar toen was het alleen warm bij de gaskachel. ( 

jongen, 12 jaar) 

De badkamer is nu warm. (meisje, 10 jaar) 

Enkele kinderen maken melding over een verbetering in de zomer, het is echter niet duidelijk of dit het 

gevolg is van het onderscheid tussen de koude zomer van 2021 en de hittegolf van 2020 en de relatie 

met de renovatie is onduidelijk. 

In de zomer zal er ventilatie zijn. Het was echt snikheet in de zomer met die 

hittegolf. We moesten onder natte lakens slapen. (meisje, 13 jaar) 

Het is wel goed geïsoleerd, maar niet hé dat het te warm is of zo in de zomer. Ik 

herinner me wel een moment, vroeger, dat het op mijn kamer wel eens 

verschrikkelijk warm was, maar dat kwam ook omdat die zomer één van de 

warmste zomers was. (jongen, 16 jaar). 

De jongste kinderen beperken de uitleg over de toegenomen warmte door te verwijzen naar de 

centrale verwarming. De oudere kinderen vestigen daarenboven de aandacht op de isolatie en ze 

beseffen dat verdere verbetering nog mogelijk (en noodzakelijk) is. 

Er waren vooral in de keuken veel tochtgaten en in huis was het echt ijskoud. Het 

was altijd heel koud in de winter en in de zomer dan ook heel warm. Op de zolder 

is dat ook nog zo omdat we dat niet hebben kunnen isoleren. (meisje, 18 jaar) 
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 3.3.3. Gezondheid en hygiëne  

Ondertussen is er relatief veel onderzoek waarin de relatie tussen woonkwaliteit en 
gezondheid besproken wordt. Uit de bevraging van de ouders na renovatie werd een verbetering 
van de gezondheid voor sommige kinderen opgetekend (Van den Broeck et al., 2022)3. 

De geïnterviewde kinderen lijken een goede gezondheid te hebben, dus over verbetering van de 

gezondheid werd amper gesproken. Toch waren er twee kinderen die expliciet de verandering na de 

renovatie merkte. Bij beide betreft het de COPD-aandoeningen waarmee over het algemeen de relatie 

met woondeprivatie als gevolg van schimmel en vocht het sterkst is. 

Ik heb nog steeds astma en moest elke dag puffen.  Na de verbouwing moest ik 

niet meer puffen, het is ineens weg. Mijn astma is er nog wel, mijn neus moet ik 

nog steeds spoelen met mijn neuskannetje. Ik moet niet meer puffen. (jongen, 11 

jaar) 

Voor de verbouwing vooral sinusitis en verkoudheid. Ik merk wel dat ik nu minder 

ziek ben. (meisje 18 jaar) 

De geïnterviewde kinderen leken weinig stress te ervaren van de slechte woning voor de renovatie. Dit 

kan toeval zijn, de jongste groep zal het negatief gevoel misschien niet omschrijven als stress. Rekening 

houdend met de werking van het geheugen van deze jongste groep, roept dit geen herinnering meer 

op. Bij de oudste groep is er wel een jongere die een grote verantwoordelijkheid opnam en de slechte 

omstandigheden gingen gepaard met stress en hadden een effect op het leervermogen. 

Ik kan mij wel beter concentreren beneden denk ik, sowieso omdat ik niet meer 

bezig moet zijn met waar komt het water binnen, waar regent het binnen. Ik 

werkte vaak beneden, ook toen al. (meisje, 18 jaar). 

 
Niet te onderschatten wat een verbouwing betekent op de psychische draagkracht, niet enkel van de 
volwassenen, maar ook voor kinderen.  

 De verbouwing zelf gaf mij stress en ik wist wel dat dat moeilijk zou zijn. Ik moest 

dan werken voor school. Je had dan mensen die vroegen 'mogen we naar boven 

komen' en anderen die gewoon naar boven komen, dat was wel stresserend. Ik 

had dan niet echt een eigen plek. (meisje, 18 jaar) 

Alhoewel de kinderen de link niet maken tussen hygiëneverbetering en gezondheidspreventie, zijn ze 

verheugd over de verbeteringen van sanitair en badkamer. 

Het toilet vind ik wel goed veranderd en het voelt ook veel hygiënischer. (meisje, 

16 jaar) 

We hadden een lavabo en die verstopte heel vaak. Het toilet, als je doorsjaste is 

zelfs één keer overgelopen. Nu kunnen we binnen douchen en we hebben een 

goeie badkamer. (meisje, 11 jaar). 

                                                           
3 Voor meer informatie over de gezondheid en de mogelijke impact van verbetering na renovatie verwijzen we naar het 

postrenovatie-rapport  GKO sociale impact deelnemers. 
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3.3.4. Geluidoverlast en lawaai  

De geïnterviewde kinderen ervaren weinig storende geluiden. Ze horen wel eens de buren, maar 

geluidsoverlast wordt niet vernoemd. Ze normaliseren of ze lijken de geluiden normaal te vinden en 

worden wellicht (en dat is hoopvol) niet blootgesteld aan echt lawaai, terwijl geluidsoverlast een 

toenemend probleem is (European Environment Agency, 2020). 

Ik hoor wel mensen praten bij de buren, maar het stoort me niet. (meisje, 18 jaar) 

Iedereen heeft zo zijn bezigheid. (meisje, 16 jaar). 

Alleen in de slaapkamer hoor ik de buren, wanneer ze ruzie maken. (meisje, 11 

jaar). 

Onze trap staat net naast die trap van de buren, dus als er iemand naar boven 

stapt dan hoor ik dat. Ik vind dat niet vervelend, na een tijdje ben ik het gewoon. 

(jongen, 16 jaar). 

Het storende karakter is eerder een momentopname en vaak gelinkt aan een typisch broer-zus ruzie 

over dagelijkse activiteiten en beslommeringen. De muziek of het gepraat kan een extra ergernis 

opleveren. Dit heeft meestal weinig met de woonkwaliteit te maken.  

Het geroep van mijn broer. (jongen, 11 jaar). 

De kleintjes maken lawaai. (meisje, 16 jaar). 

Een drietal kinderen verwijzen wel expliciet naar de renovatie als oorzaak voor minder lawaai of 

storend geluid. 

Vroeger hoorden we de buren alsof ze in ons huis waren en nu, na isolatie is dat al 

veel beter. (meisje, 13 jaar). 

Wanneer het geluid echter gelinkt wordt aan ongedierte, wordt dit wel als een probleem ervaren en 

wordt niet in verband gebracht met renovatie. 

Er zijn muizen en we horen ze. Ze zijn in de kamers en ze gaan van kamer tot 

kamer. ( meisje, 16 jaar) 

Alhoewel de meeste kinderen weinig last ondervinden van lawaai en wanneer ze zelf de oorzaak zijn 

van geluidsoverlast treden ouders vaak corrigerend op. 

Als ik hier TV kijk zegt mijn mama om niet teveel geluid op te zetten. (jongen, 12 

jaar). 

Sommigen zijn zich bewust van de geluidsoverlast die ze zelf veroorzaken en vermoeden dat dit 

verbeterd is door de renovatie. 

 Ik zit op mijn Ipad en zet het geluid heel hoog en dan stoor ik anderen maar ik 

hoor anders niks. (jongen, 16 jaar). 

Vroeger denk ik want iedere keer als ik douche heb ik muziek aan, vroeger waren 

de muren niet zo stevig dus die bassen en de muziek kon je elders goed horen, 

maar ik denk dat dit nu minder is met die tegels enzo. (meisje, 17 jaar.) 
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3.4. Welbevinden en Woonidentiteit 

Voor volwassenen wordt aangenomen dat wonen een onderdeel wordt van de status en de identiteit 

(Van der Weiden 1993: 318-320 in Konings, 2001) en het levert een belangrijke bijdrage in het 

geluksgevoel. Alhoewel woningbezit en status -zeker voor de jonge kinderen - niet belangrijk zijn, is de 

beleving van de woning een factor in de identiteit. Woonidentiteit gaat net zoals alle andere elementen 

van de identiteit gepaard met negatieve en positieve gevoelens. Verwacht wordt dat een verbetering 

van de woning de identiteit positief zal beïnvloeden. Trots zijn op de woning is hiervan een belangrijke 

indicator voor de positieve gevoelens net zoals hiermee samenhangend het ontvangen van bezoek en 

de woning als gespreksonderwerp. 

Figuur 6: positieve elementen woonidentiteit 

 

 

Alvorens hierop in te gaan, heeft woonverbetering geen deterministische invloed. Zoals reeds in de 

inleiding gesteld ervaren sommige  kinderen weinig verandering in hun woonbeleving en net zoals bij 

volwassenen zijn er kinderen die niet van verandering houden en voor wie de renovatie eerst een 

algemene aanpassing vraagt. 

Het is groot, het is wennen dat er zoveel plaats is. (jongen, 10 jaar) 

Een eigen kamer, de eerste nacht was ik echt bang in mijn eigen kamer, echt niet 

normaal. ( jongen, 10 jaar) 

Bezoek. 

Uit de post-renovatie bevraging kon afgeleid worden dat ongeveer 50% van de bewoners meer bezoek 

heeft (of in de toekomst zal hebben) na de renovatie van de woning (Van den Broeck et al, 2022).  

Wegens het beperkte aantal deelnemers aan deze bevraging kan dit percentage niet gegeneraliseerd 

worden, maar het blijft duidelijk dat de renovatie voor een aantal in elk geval een stimulans is om meer 

mensen te ontvangen in de woning. 

Net zoals voor de volwassenen geldt, percipiëren sommige kinderen geen verandering, terwijl anderen 

voorzichtig verandering in het bezoekpatroon vaststellen. 

Er komen niet echt vrienden en dat gaat door de renovatie niet veranderen. 

(meisje, 16 jaar) 
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Oma komt elke dag helpen met kleine broer en met alles. Was al zo. Ik heb een 

lieve oma. ( jongen, 10 jaar) 

Hier thuis komen geen vrienden. Familie komt hier wel. Twee keer per week. Er 

komen niet meer of minder gasten over de vloer. (jongen, 12 jaar) 

Er komen niet vaak vrienden op bezoek. Het is wel een beetje veranderd. (jongen, 

11 jaar) 

Ik heb het gevoel dat mijn mama meer mensen uitnodigt. (jongen, 16 jaar) 

 

De woning als gespreksonderwerp 

Kinderen kennen meestal de gespreksonderwerpen van hun ouders niet. Wanneer er met bezoek over 

wordt gesproken, kunnen ze wel iets opvangen, maar anders gaat dat aan hen voorbij. Het lijkt hen 

niet te beïnvloeden. Als de betrokkenheid bij de verbouwing groter is en ze zich bewust zijn van de 

impact wordt het wel opgemerkt. 

Ze praten er wel over en als er mensen komen, dan laten we ze de badkamer zien. 

(meisje, 17 jaar). 

Vrienden van mijn ouders weten van de verandering, die weten dat wel. Ik heb 

foto’s getrokken, allé, mijn mama en dan hebben we die doorgestuurd om te laten 

zien. (jongen, 11 jaar).  

In de communicatie tussen kinderen is praten over hun huis niet het meest populaire of voor de hand 

liggende onderwerp, terwijl dit voor volwassenen het onderwerp bij uitstek is. 

Ik heb dat niet eens verteld dat we aan het verbouwen waren. (jongen, 10 jaar). 

Wanneer het in hun ogen een belangrijke verandering is die hun dagelijks leven beïnvloedt, is de 

kans groter dat erover gepraat wordt. 

Ik vertel er sowieso over, dat we terug een douche hebben en aja dat ik een eigen 

kamer heb. (meisje, 13 jaar)  

Ik heb zelf een opstel geschreven over mijn nieuwe kamer. (jongen, 11 jaar) 

Trots en thuisgevoel 

Na de renovatie zijn er meer kinderen met een eigen kamer of waarvan de kamer groter en/of 

verbeterd werd. Om hun beleving te duiden, gebruiken veel kinderen het woord trots en tonen 

blijdschap. Ze zijn trots op hun woning of op bepaalde delen ervan.  

Ik ben trots op de derde verdieping en op mijn eigen kamer, omdat er veel is 

veranderd. Het is gewoon iets groter dan ons vorig huis. ( jongen, 12 jaar)  

Trots zijn is niet beperkt tot de eigen kamer, maar in toenemende mate het hele huis en de 

inrichting. 

En dan die douche, het is nu veel leuker. Mijn vriendin komt hier vaak en als ze 

blijft slapen gaan we samen in de douche. Het is een vijfpersoonsdouche. (meisje, 

13 jaar) 
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Vroeger was het alleen mijn kamer en nu is het ook leuk om hier (living) te zijn. 

(meisje, 16 jaar) 

Het is nu gezelliger en leuker, vroeger was het ongezelliger en niet zo een echte 

thuis.(meisje, 13 jaar)  

Tegenover trots staat ongetwijfeld schaamte. Met dit gevoel over de slechte staat van hun huis 

kampten enkele kinderen voor de renovatie.  

Ik heb dat nooit verteld dat we buiten moesten douchen. (jongen, 10 jaar) 

De meeste zeiden ' dat is hier zo gezellig’. Maar dan heb je ook wel een paar van 

die ouders die zo keken van wat is dat hier, omdat er heel veel vochtplekken 

waren en schimmel enzo. Ik had dat gevoel van schaamte minder omdat ik er mij 

niet zo bewust van was. Ik hield er niet zo veel rekening mee dat ik mensen niet 

uitnodigde, ik maakte er meestal grapjes over. (meisje, 18 jaar). 

Dit gevoel is nu volledig verdwenen en is omgezet in een positief welbevinden. Het huis is een thuis. 

Ik voel me meer zo thuis. Dat is het. (jongen, 12 jaar). 

Zo thuis komen, dat doet altijd deugd. Als het een goede dag op school is, ja dan is 

het ok, maar als er iets rottigs of zo is gebeurd dan doet dat echt deugd. (jongen, 

16 jaar) 

 

3.5. Lievelingsplek, eigen plek 

Voor kinderen is het ook belangrijk of ze er een plekje hebben om bijvoorbeeld te studeren of om zich 

terug te trekken. Uit de baseline bevraging van Gent knapt op bleek dat in meer dan één op de vier 

gezinnen de kinderen geen goede plek hadden om te studeren in de woning voor renovatie. Dit aantal 

is drastisch gedaald naar één op tien die geen goede plek heeft om schoolwerk te maken. Tijdens de 

gesprekken kwam dit minder aan bod. De kinderen en de jongeren praten eerder over een specifieke 

plek in huis waar ze in het bijzonder graag vertoeven.  Deze plekken verschillen. De jongeren zijn over 

het algemeen blij met hun eigen kamer en de daarbij behorende privacy, maar ze appreciëren de 

andere vernieuwde ruimtes in huis.  
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Figuur 7: lievelingsplek in het huis 

 

Bij de alleenstaande ouders met één kind is het niet verwonderlijk dat de living als een gedeelde 

eigen ruimte wordt beschouwd. 

Ik vond het wel fijn om met mijn moeder samen te zijn, ervoor. Meestal zijn we in 

de benedenverdieping, maar niet persé één ruimte ofzo. (meisje, 18 jaar) 
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Uit het eerste Nederlandse onderzoek over woonwensen van jongeren (Vrom, 2007)  blijkt dat de eigen 
kamer een minder belangrijke rol speelt dan vroeger en voor velen niet meer de plek bij uitstek is om 
zich terug te trekken uit het gezinsleven. De eigen veilige plek kan evengoed in andere leefruimtes. We 
herkennen dit in de uitspraken van een aantal jongeren in Gent.  

Het is wel al geweest dat we hier met een grote groep waren en dan zaten we wel 

zo hier in de zetels in de living, dan is dat niet op mijn kamer. Als mijn moeder het 

niet stoort of wij haar niet, dan kunnen we ook gewoon hier ons ding doen. 

(jongen, 16 jaar) 

We moeten deze uitspraken wel relativeren. Jongeren die een eigen kamer hebben en nooit anders 

gekend, zullen dit niet als bijzonder ervaren. De afwezigheid van de eigen kamer, een eigen plek wordt 

door veel jongeren wel als een tekort ervaren en wanneer dit door een project als Gent knapt op 

verandert, dan wordt dit als een meerwaarde ervaren. 

De belangrijkste verbetering. Ik heb een eigen kamer en we kunnen binnen 

douchen (meisje, 13 jaar). 

 

De verscheidenheid van de voorkeur-of lievelingsplek en de redenen hiervoor is groter bij de jongste 

groep. Wanneer ze een eigen kamer hebben wordt dit benoemd, maar niet omwille van de privacy 

maar omdat het speelgoed er staat of omdat men even rust zoekt. 

Mijn bed in mijn kamer om rustig een boekje te lezen. (jongen, 11 jaar) 

Ik ben graag in de slaapkamer omdat mijn speelgoed daar is. (meisje, 9 jaar) 

Daarnaast zijn er kinderen die het liefst in de living vertoeven, in de kamer van hun ouders of zelfs in 

de keuken. Ze voelen zich wellicht overal thuis. 

De living, omdat de hond hier is. ( jongen, 13 jaar) 

Ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk de kamer van mama. (meisje, 10 jaar). 

Mijn zus haar kamer, die woont hier eigenlijk niet. De kamer is groter en er is meer 

licht. (jongen, 12 jaar) 

Een plek waar men graag vertoeft is geen vaststaand gegeven en naast de invloed van de leeftijd is 

die van de renovatie merkbaar en het esthetische wordt benadrukt. 

Nu de living, vroeger was hier alles bruin, zelf de zetels waren bruin. (jongen, 11 

jaar). 

De keuken die is mooi, open, groot en leuk. Het is een mooie keuken. (meisje, 13 

jaar) 
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3.6. Gebruik, verbruik energie en water 

Voor bijna al de geïnterviewde kinderen is omgaan met energie en water een topic in het gezin.  Voor 

deze kinderen - en zeker de jongsten onder hen - is de invloed van de ouders goed merkbaar. 

Als het ‘s nachts is en mijn ouders kijken film, moet ik het licht uit doen en als ik 

naar boven ga moet ik de deur toe doen. (jongen, 12 jaar) 

 

 

De meeste ouders wijzen de kinderen op het energiegebruik en in mindere mate op waterverbruik en 

stimuleren of verplichten hun kroost om het gebruik te verminderen. De kinderen verantwoorden of 

beschrijven hun eigen gedrag door te verwijzen naar de pedagogische invloed van hun ouders. Voor 

hen is de externe motivatie richtinggevend. 

We moeten de deuren toe doen en de lichten uit omdat de warme lucht anders 

naar buiten gaat, mijn papa vindt dat. (jongen, 11 jaar). 

We moeten de verwarming uitzetten en we moeten er op letten. (meisje, 17 jaar). 

We mogen de kraan niet laten openstaan. (jongen, 12 jaar). 

De jongste kinderen stellen nog weinig vragen  bij de verwachtingen van de ouders. Onafhankelijk van 

de leeftijd begrijpen de meesten de motivatie van de ouders. Er wordt door de vader en/of de moeder 

gewezen op de noodzaak om het gebruik te beperken en op de financiële consequenties hiervan. 

Licht uitdoen om geen elektriciteit voor niks te verbruiken. Mijn ouders zijn er 

zuinig op. Ik denk dat ze dit deels zeggen omdat we niet genoeg geld hebben ofzo, 

ik denk dat het daar wel aan ligt. (meisje, 16 jaar) 
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Bij een aantal jongeren lijkt de externe motivatiedruk niet meer nodig te zijn. Een zekere mate van 

energiebewustzijn is geïnternaliseerd.  

De verwarming uitzetten dat doe ik gewoon zelf, daar zeggen mijn ouders niks 

van. (jongen, 12 jaar). 

Voor enkele jongeren wordt naar de school gerefereerd als belangrijke invloed bij een toenemend 

energie-en ecologisch bewustzijn.   

Ik let daar wel op. Zeker ook door de school. Ik zie nu gewoon zelf of de lichten 

ergens aan staan en de verwarming doe ik altijd uit als ik weg ga. (jongen, 16 

jaar). 

Het is gewoon niet nodig veel verbruiken, ook met het milieu van vandaag. Dat 

heb ik ook op school geleerd dat dat niet moet. Dus dat zit wel in uw achterhoofd. 

(meisje, 16 jaar). 

Omgaan met energie, energiekosten en verbeteringen worden in de meeste gezinnen besproken. 

Watergebruik lijkt minder een thema en er zijn kinderen die niet begrijpen waarom een douche 

geïnstalleerd wordt in de plaats van een bad. 

In het bad was het wel leuk om te zijn. Nu kan je alleen nog douchen. En dat 

vinden wij niet zo heel leuk. (jongen, 11 jaar en meisje, 8 jaar) 

 

3.7. Buurt 

De buurt betreft strikt genomen niet meer de woning, maar woonbeleving is niet los te koppelen van 

de buurt of straat waarin een woning staat. Omdat Gent knapt op in oorsprong sterk gekoppeld was 

aan bepaalde wijken, werd de beeldvorming over de buurt zowel in de bevraging van de deelnemers 

als van de kinderen opgenomen. Voor de meeste kinderen en jongeren is de buurt waarin ze wonen 

wel een voor de hand liggend gespreksthema. Een verband met de renovatie komt niet aan bod. Voor 

de jongste groep zal dit gekoppeld zijn aan de mogelijkheid om buiten te spelen, aangezien de meesten 

geen tuin hebben. De oudste groep zal dit in een globalere context bekijken. Over het verkeer worden 

weinig opmerkingen gemaakt. De meeste geïnterviewde kinderen wonen in kleinere straten en niet 

langs de grotere banen of steenwegen, wat wellicht een ander verhaal zou opleveren.  

Figuur 8: Belangrijkste elementen bij de evaluatie van de buurt 
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De kinderen die wel praten over het verkeer, doen dit vaak in normaliserende termen. Ze vertrekken 

niet van een autovrije of stille straat als verwachtingspatroon. Uitspraken zoals het is ‘nooit te druk’, 

‘niet zo druk’ of ‘het is gewoon normaal’ zijn typisch voor de beschrijving van het verkeer. Een jongere 

betreurt wel dat de auto’s over het algemeen te snel rijden in de buurt. 

Veiligheid is evenmin een veelbesproken issue en wordt door de GKO kinderen niet 

geproblematiseerd. Uit onderstaande tabel uit het baseline rapport bleek dat er slechts weinig 

deelnemende bewoners zijn die zich onveilig voelen in hun buurt.  

Tabel 4: Onveilig voelen in de buurt 

 
Deelnemende GKO noodeigenaars 

 

Nooit of zelden 79,7 

Soms 18,8 

Altijd 1,6 

 

Aantal huishoudens  

 

64 

Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging 
 

Wanneer ouders een buurt als veilig beoordelen, wil dit niet zeggen dat de kinderen overal in de buurt 

mogen komen. Een derde van de GKO deelnemers verbiedt de kinderen wel om op bepaalde plaatsen 

te komen. Zo mogen ze ’s avonds niet naar het park of naar een bepaald plein en niet spelen in de 

struiken. Het betreft zowel verkeersveiligheid, risico op ongevallen maar ook de aanwezigheid van 

bepaalde personen waarmee contact moet vermeden worden. Het is dan wellicht toevallig dat dit in 

deze bevraging niet aan bod komt of het maakt weinig indruk op de bevraagde kinderen. Veiligheid is 

geen belangrijk issue. 

Ik weet niet hoe ik over de buurt iets moet zeggen of uitleggen. Meestal ga ik 

gewoon voetballen. (jongen, 11 jaar). 

Ik ga niet zo vaak buiten, maar als ik buiten ga, dan is het ok. (meisje, 16 jaar) 

Wanneer er toch een uitspraak volgt over veiligheid is dit meestal in positieve termen,. 

In de directe buurt voel ik me wel veilig. (meisje, 18 jaar).  

Een buurt betekent buurtbewoners. Een derde van de volwassen noodeigenaars heeft volgens de 

baseline-bevraging veel contact met zijn directe buren. Omdat niet iedereen evenveel behoefte heeft 

aan geregeld contact werd ook de vraag gesteld over de tevredenheid met de mate van contact. Zoals 

uit de tabel met de resultaten hieronder blijkt is meer dan 80% tevreden met het contact met zijn of 

haar buren. 
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  Tabel 5: Tevredenheid met de mate van contact met de buren 

% 
Totaal  

noodeigenaars 

Ja 81,5 

Nee, ik zou liever meer 
contact willen 

15,4 

Nee, ik zou liever minder 
contact willen 

3,1 

Aantal huishoudens  65 

                        Bron: GKO 2019-2020 baseline bevraging, baseline-rapport 
 

 

De geïnterviewde kinderen hebben weinig te vertellen over hun buren. Het is dus eerder een neutrale 

of positieve beleving en vriendelijkheid en goed contact met de buren worden geapprecieerd.  

Buren zeggen allemaal dag. (jongen, 16 jaar). 

Wij kennen de buren en zij kennen ons. We hebben lieve buren. Ze helpen ons ook 

enzo. (meisje,13 jaar) 

Ik ken wel in de buurt een bommatje en die is heel lief. (meisje, 8 jaar) 

Vooral met de buren hebben we goed contact mee,. Wij zijn zo een beetje familie. 

Zij hebben ons wel heel hard gesteund tijdens de verbouwingen enzo. Zij helpen 

ons met een klein frigootje uit te lenen of soms maaltijden maken of zo en dat was 

wel fijn. (meisje, 18 jaar) 

Wanneer er buurkinderen zijn, is de kans op uitgebreider contact groter. 

De buurjongen komt hier vaak spelen. Ik ga soms bij een ander buurmeisje spelen, 

niet zo vaak. Ik ga vaak bij mijn beste vriendin die hier twee straten vandaan 

woont. (meisje, 13 jaar) 

Voor de tieners lijkt de buurt een ruimer karakter te hebben dan voor de jongere kinderen. Voor de 

jongsten komt spelen in de buurt op de eerste plaats en bepaalt dit de waardering voor hun buurt. 

We spelen op pleinen in de buurt en er is een plein waar je kan basketballen. 

(jongen, 11 jaar) 

Ik denk dat ik voor mijn grote broer mag spreken. Die is altijd buiten én als die 

naar buiten gaat, voelt die zich ook altijd veilig. Die is aan het voetballen en zit 

gewoon op het pleintje. en met vrienden dingen te doen (meisje, 16 jaar). 

Als er soms vrienden in het park zijn, kunnen we daar gewoon naar toe gaan, als 

we het eerst vragen. Want het is niet ver, het is heel dichtbij. ( jongen, 13 jaar) 

Parken, natuurgebieden, pleinen worden inderdaad op prijs gesteld en de negatieve uitingen hierover 

hebben eerder te maken met het gebruik door anderen dan met het park of plein als zodanig. 

We wonen niet ver van de Bourgoyen en gaan daar vaak naartoe. Dat is eigenlijk 

onze tuin. (meisje, 13 jaar) 
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Het is een kakpark. We gaan er wel elke dag bijna spelen. maar het ligt er bijna 

altijd vol met kak van honden. (jongen, 10 jaar) 

 

3.8. Visie woonongelijkheid 

Tijdens het interview waren woonproblemen en slechte woningen in het algemeen een 

gespreksonderwerp. Aan de jongste groep werd gevraagd wat zij zouden ondernemen of veranderen 

indien ze zelf baas of een minister zouden zijn. Bij de oudste groep werd eerder ingegaan op de vraag 

wie verantwoordelijk is voor de woningen en voor de verbetering ervan.  

Slechts een kleine groep had hierover geen mening, het valt buiten hun denkkader. 

Moeilijke vraag. Ik heb hier nog nooit over nagedacht. (meisje, 16 jaar) 

Figuur 9: Opinie over woonproblemen 

 

De meesten verwijzen spontaan naar een soort basisrecht en/of vertrekken van een 

rechtvaardigheidsgevoel. Niemand beschouwt dit als een uitsluitende verantwoordelijkheid van het 

individu of gezin. 

  De rechtenbenadering moet ruim geïnterpreteerd worden.  

Iedereen moet een onderdak hebben en bescherming. Ook recht op bescherming 

van dieven. (meisje, 12 jaar) 

Iedereen heeft recht op een goede woning. (jongen, 16 jaar) 

Soms heeft het betrekking op het recht op een woning voor iedereen, soms betreft het een 

deelelement. Wat dit laatste betreft is het niet verwonderlijk dat dit gekoppeld is aan hun eigen directe 

leefwereld en wensen. 

Recht op dubbel glas, als er dan een bal tegen botst, bij dubbel glas, dan breekt dit 

niet zo snel als bij enkel glas. (jongen, 13 jaar) 

Een goede buurt om te kunnen spelen zonder zorgen te hebben. (meisje, 16 jaar) 
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De verwijzing naar recht op verbetering van de woning lijkt vaak gebaseerd op de positieve eigen 

ervaring met de renovatie van hun woning. 

Deftig water. Want op sommige plaatsen zijn de leidingen helemaal niet proper. 

Water is voor de hygiëne en dat iedereen daar recht op heeft. (meisje, 16 jaar) 

Dubbele beglazing, dat als ze niet veel geld hebben voor verwarming, ze toch in 

een warm huis kunnen zijn. (meisje, 10 jaar) 

Naast het idee van een recht, komt het streven naar rechtvaardigheid, herverdeling en solidariteit als 

belangrijk thema naar voor. De jongste kinderen denken ook na over oplossingen en alhoewel deze 

niet erg realistisch zijn, is het rechtvaardigheidsgevoel wel herkenbaar. 

Als ik de baas zou zijn, dan zou ik een paar mensen de stad in sturen om te vragen 

wat ze vinden van hun woning. En als ze zeggen het is hier niet zo goed, dan zou ik 

hen een beetje geld geven om een beter leven en huis te geven. (jongen, 11 jaar) 

Mooie huizen met grote tuinen en goede badkamers en iedereen krijgt gratis eten. 

En ik zou ook zeggen dat geld niet meer bestaat en dat alles gratis is. (meisje, 13 

jaar)  

   

De jongeren wijzen op de sociale ongelijkheid, op het belang van werken en op de noodzaak van een 

herverdelende rol van de overheid. De interpretatie van dit laatste en de mate van solidariteit kan wel 

verschillend zijn. De overheid moet aanvullend optreden of daarentegen herverdelend. 

Mensen moeten er zelf voor werken en als ze het niet kunnen betalen moet de 

regering iets voorzien. (jongen, 12 jaar)  

Soms werken mensen, maar is het toch niet zo een goede job of lukt het toch niet 

en dan moet er iets anders komen. Misschien zouden belastingen dar ook wel voor 

kunnen gebruikt worden en dan zou dat wel gewoon een goed systeem worden. 

(jongen, 16 jaar) 

Ik denk wel dat de overheid daar iets aan kan doen maar ik denk wel dat het ook 

wat ligt aan de eigen bevolking misschien. Dat ze daar aan kan meewerken of zo 

een klein deeltje van hun eigen inkomen kunnen afstaan aan de staat ofzo zodat 

die dat kunnen gelijk verdelen ofzo. (meisje, 18 jaar) 

De overheid moet dit doen. Dat er daar geld voor wordt uitgetrokken. Nu met de 

oorlog in Oekraïne, daar wordt 14 miljard naar daar gestuurd en dan zijn er 

daarnaast zoveel gezinnen die in een kantelsituatie zitten en die hun rekening niet 

kunnen betalen, en dat ze daar dan geen geld aan betalen. Daar start het al. 

Iedereen moet gewoon gelijke kansen krijgen. (meisje, 17 jaar) 

 

3.9. Even dromen, hoe wonen in de toekomst 

Alhoewel dit geen centraal thema is van de monitoring en evaluatieonderzoek van Gent knapt op, 

betekent een stem geven ongetwijfeld luisteren naar hun wensen over toekomstig wonen. Die wensen 
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zijn maar een tijdsopname, maar kunnen een beperkte indicatie geven over de richting. Nadenken of 

dromen over de toekomst was een afsluiter in elk gesprek. 

Livios (2017) organiseerde een debat met bouw-en woonexperten waarin nogmaals de nadruk gelegd 

werd op een noodzakelijke mindshift inzake wonen en de sleutel ligt nu bij de huidige jonge generaties.  

Er zouden minder jonge gezinnen zijn die de stad verlaten of meer die er in elk geval wensen te blijven 

en de vrijstaande woning is voor velen niet meer het belangrijkste na te streven ideaal.  

In het kader van het WoonOnderzoek in Nederland  richtte men zich ook tot jongeren (VROM, 2007). 

Meestal worden jongeren niet betrokken in woononderzoek omdat ze nog geen rol van betekenis 

spelen op de woningmarkt. Maar jongeren wonen wel ergens en hebben duidelijke opvattingen en 

wensen over hoe ze nu wonen en wat ze in de toekomst willen.  De jongeren hebben realistische 

beelden. Hun toekomstverwachting is geen science fiction beeld met hypermoderne staal glas 

betongebouwen, verticale tuinen en allerlei hoogtechnologische hulpmiddelen. Integendeel het lijkt 

eerder aan te leunen bij het gezellig dorpsplein. Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren gewoon een 

leuk huis willen, zonder al te veel technische snufjes. De materiële kant van een woning is ongetwijfeld 

belangrijk, maar de ideale woonplek is vooral een gevoel,  waar het gezellig is, samen met andere 

mensen komen en waar je volledig jezelf kan zijn. Tuin en natuur in de omgeving zijn ook 

basisvoorwaarden. Status en functionele vereisten die bij het woongedrag en woonwensen van 

volwassenen gehanteerd worden, komen amper aan bod bij de bevraagde jongeren in het 

Nederlandse onderzoek. Praktische afwegingen worden zelden vernoemd.  Een andere vaststelling van 

het onderzoek, en weinig verrassend, is dat de regio en de concrete situatie waarin jongeren nu wonen, 

bepalend is voor de toekomstwensen. Dit is herkenbaar en wordt ook als uitgangspunt gehanteerd bij 

veel Gent knapt op kinderen wanneer ze fantaseren over hun toekomst.   

 

Figuur 10: Toekomstige woonwensen 

 

De meesten vertonen een realistisch verlangen en de toekomstwensen leunen dicht aan bij de huidige 

situatie, zoals een rijhuis of een appartement.  



34 
 

Wanneer voor de renovatie de woondeprivatie duidelijk was, zoals een slechte badkamer en toilet, 

wordt de aanwezigheid hiervan benadrukt. 

 Ik wil een mooi huis met een badkamer en drie toiletten. (meisje, 13 jaar) 

Het is evenmin verwonderlijk dat de afwezigheid van een tuin tot uiting komt bij hun woonwensen. 

Ik wil later een tuin. (jongen, 12 jaar) 

Als ik nog iets zou toevoegen in de toekomst aan dit huis, dan zou het een tuintje 

zijn, dat we plek hebben. (jongen, 11 jaar) 

Net zoals in het Nederlandse onderzoek wijzen kinderen en zeker de oudste groep op het belang van 

immateriële elementen. 

Het moet dichtbij familie zijn. (jongen, 14 jaar) 

Een eigen plekje en zekerheid dat je er kan blijven wonen, waar andere mensen 

zijn en ik me vertrouwd kan voelen. (jongen, 16 jaar) 

Functionele en praktische voorwaarden worden door een tweetal kinderen aangeduid. 

Ik vind appartementen echt leuk. En herenhuizen in de stad vind ik ook leuk. Want 

een villa is leuk om op vakantie te gaan voor tien dagen. Anders,  dan zit je daar 

alleen. en dan moet je veel poetsen en naar de winkel gaan is dan zo ver. ( meisje, 

16 jaar) 

Voor de jongste kinderen is de toekomst een abstract gegeven en de kans is groot dat ze in een 

fantasiewereld belanden en dromen van een Disneykasteel of zich laten leiden door de fictie, film, of 

seriewereld. 

Ik zou niet in België willen wonen, maar in Amerika; Da’s zo mooi en groot en dat 

heeft meestal zo grote tuinen en ook een zwembad. (jongen, 8 jaar) 

 Andere vergelijken daarentegen hun concrete situatie met iets wat opvalt aan de woonsituatie van 

bekenden. Dit kan aanleiding geven tot grappige praktische uitspraken. 

Dan is er een garage zoals bij mijn vriendin en dan kan ik als ik naar de winkel ben 

geweest via de garage mijn boodschappen uithalen. (meisje, 10 jaar) 

Opvallend is de kennis van enkele jongeren over woonalternatieven of minder gekende 

woonsoorten.  

Ik ben wel voor cohousing, zeker als het mensen helpt met betalen, en sowieso 

omdat cohousing mensen bij elkaar kan brengen. Bij cohousing daar, merk ik wel 

dat de buurt verbonden is of dat er meer contact is tussen de mensen en dat je 

meer het gevoel hebt van openheid, maar bij die huizen zo met een park in het 

midden en dat was zo, in ons vorig huis hadden we dat ook. (jongen, 16 jaar) 
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4. Besluit 
De geïnterviewde kinderen vertellen (over het algemeen) positieve verhalen over Gent knapt op en 

hun huis. Het is niet verwonderlijk dat de leeftijd en de mate waarin ze door hun ouders betrokken 

worden het beeld over de renovatie beïnvloedt. Voor enkele kinderen was de renovatie een 

stresserende periode. Dit zal vermoedelijk beïnvloed worden door het ervaren van stress bij de ouders.  

Oudere kinderen zetten meestal de hele renovatie en de verbeteringen in de kijker; Voor de jongste 

groep staat de zichtbaarheid of een direct gevolg voor de eigen leefwereld van de verandering centraal 

en soms betreft dit details die door volwassenen over het hoofd worden gezien.  

Bekijken we de beleving specifieker dan kan geconcludeerd worden dat bepaalde aanpassingen door 

quasi iedereen worden opgemerkt, terwijl andere slechts betrekking hebben op enkele kinderen. Al 

de geïnterviewde kinderen ervaren een verbetering van het warmtecomfort in de winter en dit wordt 

uitvoerig beschreven door degenen die ervoor slechts één of twee gaskachels hadden. Verandering 

tijdens de zomer wordt nauwelijks opgemerkt, maar veel kinderen hebben nog geen echte zomer in 

het vernieuwde huis doorgebracht. Vocht en schimmel is een zichtbaar gebrek, ook door de ogen van 

kinderen. Alhoewel dit gelukkig slechts bij een kleine groep voorkwam, bezorgen lekken en insijpelend 

water de deelnemende kinderen stress. De opluchting die volgt na de renovatie is groot. Schimmel 

wordt meestal als vuil ervaren en geassocieerd met een lelijk en oud huis en het wegwerken van deze 

problemen wordt ervaren als een technische en esthetische eerwaarde. Voor de renovatie waren er 

twee kinderen uit verschillende gezinnen die last hadden van luchtweg aandoeningen. Ze gaven aan 

hiervan na de renovatie geen of minder last te hebben. 

Niemand van de geïnterviewde kinderen woont in een groot huis. Van onderbezetting is geen sprake, 

integendeel, in een gezin met meerdere kinderen hebben niet altijd alle kinderen een eigen kamer. 

Zoals te verwachten wordt extra ruimtecreatie, een eigen kamer of het beter benutten van de 

bestaande ruimte geregeld aangehaald als een verbetering. Kinderen die altijd een eigen kamer 

hebben zullen dit als normaal beschouwen en niet als basisbron voor woonsatisfactie. Wanneer dit 

een nieuw gegeven is en een invullen van een verlangen geeft dit bij uitstek een tevreden gevoel.  

Alhoewel weinig kinderen staan te springen voor het opruimen, helpt de verbetering van de woning 

en het ruimtegebruik en maakt dit de karwei gemakkelijker.  

Een kleine groep kinderen schetst een zeer negatief beeld van het sanitair en de badkamer voor 

renovatie. Alhoewel de kinderen in staat waren om dit te relativeren, had deze situatie een belangrijke 

invloed op het welbevinden.  Opluchting is er bij hen nu de slechte situatie is weggewerkt. Sommigen 

zijn zo enthousiast dat ze er tijdens de interviews uitgebreid en trots over vertellen.  Om hun beleving 

te duiden, gebruiken veel kinderen het woord trots en tonen blijdschap over de vernieuwde woning 

of delen ervan zoals de badkamer, de keuken of eindelijk een eigen kamer.  

Naast de woning, gaat er aandacht naar de buurt. Dit is voor kinderen een voor de hand liggend 

gespreksthema en staat los van de renovatiewerken. De buurt wordt door de meesten als positief 

waargenomen. De aanwezigheid van pleinen of groen is wel een voorwaarde omdat er dan de 

mogelijkheid is om buiten te spelen of met vrienden samen te zijn. Sommige kinderen van diverse 

leeftijden hebben hieraan weinig behoefte. Ze nemen een eerder neutrale houding aan over de buurt. 

Energiegebruik is voor mensen met een beperkt inkomen altijd al een heikel punt geweest en dit is 

enkel toegenomen door de recente ontwikkelingen. De renovatie zou hierop een positieve invloed 

hebben. Dit is de reden waarom aan de kinderen gevraagd hoe zij met energiegebruik omgaan. De 

meeste ouders wijzen de kinderen op het verantwoord omgaan met energiegebruik en in mindere 

mate op waterverbruik en stimuleren of verplichten hun kroost om het gebruik te verminderen. De 
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kinderen verantwoorden of beschrijven hun eigen gedrag door te verwijzen naar de pedagogische 

invloed van hun ouders. Voor hen is de externe motivatie richtinggevend. Bij een aantal kinderen, 

meestal uit de oudere groep lijkt de externe motivatiedruk niet meer nodig te zijn.  Zij verwijzen naar 

economische en ecologische motieven. 

Als laatste werd met de kinderen het vraagstuk van de woonongelijkheid besproken alsook hun 

toekomstige woonwensen. 

Bijna al de geïnterviewde kinderen stellen dat op de een of andere manier de overheid corrigerend of 

herverdelend zou moeten optreden zodat iedereen een woning heeft. Dit standpunt wordt ingegeven 

door een rechtvaardigheidsgevoel en een spontane verontwaardiging. Sommige kinderen lijken een 

stap verder te gaan en - alhoewel ze het niet altijd zo benoemen- vertrekken van een recht op wonen 

voor iedereen. Enkele kinderen uit de jongste groep omschrijven het woonprobleem als een moeilijk 

vraagstuk en bevestigen dat ze er nog niet veel over hebben nagedacht. Het is wellicht een onderwerp 

dat in hun leeftijdscategorie nog weinig wordt besproken. 

Wonen in de toekomst was het afsluitende thema.  

Bij de jongste kinderen zijn er enkelen die in een sprookjes-fantasiewereld belanden, maar de 

meerderheid vertoont een realistisch beeld dat dicht aanleunt bij de huidige woonsituatie met enkele 

verbeteringen zoals de aanwezigheid van een tuin. Verder lijken immateriële elementen even 

belangrijk als de materiële eisen. De ideale woonplek is vooral een gevoel, het moet gezellig zijn, in de 

buurt van familie en waar  andere mensen graag komen. Enkele jongeren vertonen interesse in meer 

collectieve woonalternatieven. Op basis van deze beperkte bevraging kunnen we niet concluderen of 

dit toeval is of de aankondiging van een mindset inzake wonen. Het is wel hoopgevend.  

De gesprekken met de kinderen en de jongeren tonen aan dat kinderen van deelnemers van het Gent 

knapt op project, ongeacht hun leeftijd, zich betrokken voelen en de meesten tonen dankbaarheid en 

enthousiasme. Samen met de rest van het gezin is hun situatie verbeterd en dat appreciëren ze. Hen 

meer betrekken en uitleg geven over het achterliggende overheidsbeleid zou dit wellicht nog 

versterken. 
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