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Bouwen aan partnerschap in de 
Taskforce Wonen

Een politieke lezing van multi-
actor governance 

Dr. in de Politieke wetenschappen. 
Beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Voorzitter van RVB van Samenlevingsopbouw Gent



Task Force Wonen
“De Taskforce Wonen is opgericht om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen 
die een gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen. De Taskforce Wonen verenigt 
stadsdiensten, middenveld, private partners en sociale woonactoren om gezamenlijk 
oplossingen uit te werken die een antwoord bieden op de woonnoden van het onderste 
segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt. (…) Stadsdiensten, 
beleidsverantwoordelijken, middenveld, private partners en sociale woonactoren waren op 
1 december 2017 zeer goed vertegenwoordigd op een eerste open vergadering. Het bleek 
duidelijk dat de ernst van de wooncrisis door alle aanwezigen werd gezien en erkend 
vanuit een grote betrokkenheid. Dit vertaalt zich ondertussen in enthousiasme, goesting en 
engagement om samen de wooncrisis aan te pakken.”



Multi-actor-governance
• Taskforce Wonen belichaamt de overgang van ‘government’
naar ‘multi-actor governance’
• Een shift van een meer centraal en hiërarchisch aangedreven
bestuur naar meer horizontale manieren van beleidsvorming
en-uitvoering met een waaier van participerende actoren.

• Samen met actoren uit de civiele samenleving en private
sectoren wordt er vernieuwend beleid gemaakt, waarbij er op
min of meer consensuele manier nieuwe probleemdefinities
ontstaan en ruimte wordt gemaakt voor experimentele
beleidspraktijken.



Conflict en dissensus belangrijk 
• Partnerschappen onder de noemer van “multi-actor governance” 

• Vaak beschreven als een ‘win-win’-beleid
• ‘coöperatie’ in plaats van competitie geldt
• Romantische kijk op ‘a priori’ consensus en samenwerking 
• Te negatieve blik op ‘conflict’ dat leidt tot partnerschap

• Partnerschap van de Taskforce Wonen is een door en door politiek compromis,
• Voorafgegaan door sociale strijd, onenigheid/dissensus en politieke onderhandeling, 
• Op het kruispunt tussen de woonkwestie en de transformatie naar een superdiverse stad.

• Precies dat ‘politieke’ is de essentie van een stevig partnerschap



Geschiedenis van strijd
• ‘De politieke essentie’ van de 

Taskforce Wonen gaan tot 15-tal jaar 
terug in de tijd. 

• De stadsvernieuwing zorgde voor een 
stijging van de woningprijzen. 
(stijging met 189% gestegen sinds 
2000)



• Situatie des te erger voor huurders in een stad met 50% 
huurders. 
• Vooral in het laagste segment van de privé huurmarkt is de 

prijs-kwaliteit verhouding volledig zoek. 
• De grootste inflatie zit ook aan die onderste laag van de huurmarkt, 

volgens de Vlaamse woonraad. 
• 47% van de private woningen voldoet in Gent niet aan de minimale 

kwaliteitseisen. Dat zijn dus 19.300 woningen. 
• De gemiddelde huurprijs op de private huurmarkt in Gent is 613 euro. 

Maar prijzen gaan richting 700 euro voor een studio/appartement met 2 
slaapkamers. 

Geschiedenis van strijd (2)



Saneringsnomadisme & nieuwe kraakwet
• Groeiende schaduwstad

• In 2004 en 2007 werd de Europese Unie uitgebreid, respectievelijk 
met landen als Slowakije, Bulgarije en Roemenië
• Vinden onderdak in goedkope woningen, residuele huurmarkt en 

kraakpanden

• ‘Saneringsnomadisme’
• De gentrificatie in wijken neemt toe
• Recent wegvegen van een omvangrijk bouwblok met goedkope 

huurwoningen van kwetsbare bewoners wonen aan de Oude Dokken

• Federale anti-kraakwet: een stijging in het aantal barakken en 
caravans als laatste hoop op onderdak met minimale 
autonomie



Vanaf 2008 zien we de eerste publieke 
verontwaardiging vanuit de civiele 
samenleving, met acties en open brieven. 
(Freeliving-actie)
Kraakacties van middenveldorganisaties 
en geëngageerde burgers einde 2012, 
begin 2013 die kasteel De Pelichy kraken 
in Gentbrugge en kraak van het 
Emmaüsklooster in de Muide. 
Vanaf 2013 woonprojecten als 
“Instapwonen” en het project “Leegstand”

Saneringsnomadisme & nieuwe kraakwet (2)





• Sinds het voorjaar van 2017 nieuwe wooncrisis. 

• Ongeveer 250 dakloze kinderen leven tussen de straat, de nachtopvang en 
logeren bij kennissen en vrienden. 
• In permanente transit: Ze bewegen zich de hele dag doorheen de stad, in 

permanente transit. 

• Nieuwe manifestaties komen tot stand in september 2017 en april 
2019.

• Eerst onder de Gentse stadshal waar de Gentse civiele samenleving haar 
achterban mobiliseert onder de noemer van #GeenKindOpStraat. 
• Later in het Baudelopark: #Allesisgezegd luidt de hashtag van de tweede 

manifestatie in het Baudelopark. 



#GeenKindOpStraat
• Eisen op korte, middellange en langere termijn

• “Niet vannacht, niet morgen en niet overmorgen”, luidt de 
analyse 

• Dat gaat zowel over gezinsvriendelijke nachtopvang met 
plaatsen om tot rust te komen overdag

• Permanente naschoolse opvang voor dakloze kinderen en 
gezinnen

• Nood aan een uitbreiding van Housing First-projecten voor alle 
dakloze gezinnen met kinderen, waar men aan 
toekomstoriëntatie kan werken, en het bestrijden van 
uithuiszettingen 

• Collectieve verantwoordelijkheid: roep om een Taskforce 



Nood aan politieke keuzes
• #ZoveelGent: op superdiverse leest

• We weten op basis van cijfers en toekomstprojecties dat Gent alsmaar meer een 
superdiverse stad zal worden

• Nog altijd een trend is waarbij gezinnen met wat meer koopkracht de stad 
verlaten Strijd om tweeverdiener “verloren”

• Kwetsbare populaties blijven in de stad

• Het partnerschap van de Taskforce Wonen ism. Gentse bouwmeester

• Uitbouw van een structureel verankerde aankomstinfrastructuur voor 
nieuwkomers in de stad

• Investeringen in betaalbaar woningpatrimonium via SHM’s, SVK’s en het eigen 
Gentse “Huur in Gent”-kantoor

• De Taskforce Wonen kan zijn sterk partnerschap ten laatste ook gebruiken om 
samen met de Gentse bouwmeester discussies te openen over toekomstig 
woonbeleid in superdiversiteit





Wat is er aan de hand? 



Gent groeit

Naar een stad van 300.000 
gedomicilieerde Gentenaren 
in 2030? 

Of meer? 



De druk op de 
woonmarkt zal verder 
stijgen
- stijgende bevolking
- stijgend aantal huishoudens

EVOLUTIE TOTAAL
AANTAL HUISHOUDENS

Observaties
1/1/2008 - 1/1/2017

Vooruitberekening
1/1/2018 - 1/1/2027
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Evolutie aantal huishoudens 2008-2017



Tegen 2030 is Gent een nog meer 
superdiverse stad

Gemeente Gent
VRIND-indeling*

*VRIND: Vlaamse 
               Regionale 
                Indicatoren
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In 2030 is Gent een majority-minority-city

Eén op drie Gentenaren vandaag met 
migratie-achtergrond

50% van de Gentse kinderen

De evolutie naar majority-minority-
city heeft impact op woonwensen en 
woonnoden



De Gentse woningmarkt = regionaal
Lochristi
Destelbergen
Melle
Merelbeke
Sint-Martens-Latem
De Pinte
Nevele 
een groot deel van 
Lovendegem



Met (binnenlandse) migratie naar de stad …
Sterke buitenlandse instroom

2015-2017

Nog sterkere binnenlandse instroom

2015-2017



… en aanhoudende stadsvlucht

2015-2017





Wat bij ongewijzigd beleid? 



De prijzen op de Gentse woningmarkt  
stijgen sterk

Woonhuis

Appartement
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Extreme concentratievorming: risico van 
een dualiserende stad



Betaalbaarheid steeds problematischer

Socio-economisch zwakke 
groepen én middenklasse verlaten 
noodgedwongen de stad

€
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Nood aan een structurele switch



Om niet alleen de 
wooncrisis van vandaag
aan te pakken. 

Maar ook én tegelijk die van 
morgen.



Inspiratie voor het 
volgende woonbeleid



1. 
EEN AMBITIEUZE KEUZE VOOR GENT 
WOONSTAD 2030



Een beetje woonbeleid zal niet volstaan

De lat ligt hoog

Vernieuwend omgaan met 
bestaand stadsweefsel

Aanzet durven geven voor grote 
stadsprojecten



Meer kwantiteit 
én kwaliteit



2. 
NAAR EEN DIVERS-SENSITIEF 
WOONBELEID



Op maat van alle Gentenaren
• Maak werk van (meer) aangepaste typologieën en diversiteit in 

het woningaanbod
• Investeer in kennisopbouw rond superdiversiteit en woonbeleid, 

met (meer) inzicht in gedifferentieerde woonpaden
• Van superdiversiteit naar convivialiteit: beheer de groeiende 

variatie aan woonculturen en faciliteer ontmoeting in de 
publieke ruimte
• Maak werk van een actief antidiscriminatiebeleid
• Combineer een inclusief beleid met categoriale keuzes (vb. 

woonbegeleiding vluchtelingen en gezinshereniging, daklozen, 
woonsituatie Roma, …)





3. 
VAN SOCIALE MIX NAAR SOCIALE 
STIJGING



• Erken de beperkingen van streven naar 
sociale mix en de gevaren van 
gentrificatie

• Maak van Gent een emancipatiemachine: 
streven naar sociale stijging voor 
Gentenaren in kwetsbare posities

“De strategie van sociale mix 
dreigt de armoede veeleer te 
verschuiven en te verdunnen 
dan echt op te lossen.”



• Erken de rol van 
aankomstwijken en 
transitiewijken vanuit een 
perspectief van ruimtelijke 
specialisatie en sociale 
stijging



4. 
HANTEER EEN BREDERE VISIE OP 
WONINGKWALITEIT



Stijging op de woonladder vraagt veel sporten 
op de woonladder

Kloof tussen sociale woningmarkt (of grijze) 
woningmarkt en reguliere woningmarkt is te 
groot

Huidige benadering te sterk geënt op 
stereotypen die niet langer de regel zijn



• Oppervlaktenormen
Minstens 30m² en gemiddeld 75m² (richtcijfer)

• Parkeernormen

• Normen voor buitenruimte 

• Grondaandeel

Doordacht te werk gaan!
(ecologische duurzaamheidseisen)



5. 
INVESTEER VERDER IN 
SOCIALE HUISVESTING



300.000 inwoners = meer sociale woningen 



Dubbele opgave:

• kwantiteit: hou minimaal het 
aandeel (of %) sociale woningen 
op peil op een groeiende 
woonmarkt

• kwaliteit (in de brede zin)



6. 
DESIGN FOR ALL



Een breder aanbod aan levenslang wonen
Vergrijzing is het momentum om van design 
for all een standaard te maken en inclusief 
beleid tav personen met een beperking

Zelfstandig wonen = 
toegankelijke woning (binnen en buiten)
voorzieningen + toegankelijke publieke ruimte



Zelfstandig wonen vraagt andere 
woningen, geen instellingen
≠assistentiewoningen 
≠woonzorgcentrum

alternatieven:
• samenwonen/cohousing
• GOLLD (Gentse ontwerprichtlijnen voor levensloopbestendig design) (bouwreglement: 

wel aandacht voor segment betaalbaar wonen)
• designrichtlijnen voor openbaar domein



7. 
BEHEER DE SPANNING TUSSEN 
WOONSTAD EN STUDENTENSTAD 
STERKER



75.000 studenten waarvan 
35.000 kotstudenten

Naast grote en kleine 
studentenkoten ook 2.800 
particuliere wooneenheden 



Breder woonaanbod voor studenten volgens de logica van het samenwonen
- collectieve ruimtes
- eigen keuze van de leefgroep
- kunnen starten op de woonmarkt of uitbollen op de kotmarkt
- Betaalbaarheidsvoordeel

Andere maatschappelijke elementen koppelen

Tegelijk prijscorrigerend werken (heffing van 1000 euro/tweede verblijf is 
onvoldoende



8. 
EEN STERKE (GROND)POSITIE ALS 
STAD EN ACTOR



Het ontbreken van grondposities 
beperkt in slagkracht
• Verkoop geen gronden meer

• Verwerf gronden | grondaandelen | wooneenheden in kader van 
stadsprojecten
• Steeds hogere dichtheden maar geen afroming? (vandaag enkel bij de hele grote)
• Hoge grondprijs (omwille van verwachte dichtheden) maakt afroming moeilijk
• Doorbreek deze vastgoedspiraal

• Durf het voortouw nemen op vlak van innoverend instrumentarium



9. 
WONEN ALS PRIORITEIT VOOR DE 
VOLGENDE 12 JAAR



Woonstad Gent 2030: 
Structureel versus curatief
• Woonbeleid moet een stadsbreed project worden

• Vandaag eerder curatief 

• De facto loop je daardoor achter de feiten aan

• Nood aan een wervende toekomstvisie: Gent woonstad voor 
300.000 (gedomicilieerde) inwoners

• Visie waarmee stad en alle andere actoren betrokken op het 
woonbeleid aan de slag kunnen



Aanpak over de 
stadsgrenzen heen 

Woningmarkt is regionaal

Enorme interne dynamiek

Gemeentegrensoverschrijdend

Deel belangen 



Met voldoende middelen en continuïteit
• Inhaalbeweging voor vandaag en 

structurele bakens verzetten voor 
morgen

• Inspanningen moeten de 
neerwaartse tendens kunnen 
omdraaien 

è zet sterk in!
è volhard in de inspanning

• + Meet en monitor
(vandaag te weinig zicht op de 
woningmarkt)



Inzetten op samenwerking en vernieuwende 
woonvormen en initiatieven
• Met alle actoren

• Àlle stadsdiensten met een gedeelde visie op 
sociale èn ruimtelijke insteken

• Van projectontwikkelaars
• Tot burgers en middenveld

• Met vernieuwende woonvormen en initiatieven
• Samenhuizen
• Clt’s
• Future proof naar zorg of beperking
• …

• Met vernieuwend instrumentarium
• Durf de uitdaging aan te gaan samen met 

iedereen









PRESENTATIE
INSPIRATIENOTA WOONSTAD GENT  

22 NOVEMBER 2018



GENT GROEIT,
VERDICHTING IS HAPPENING



+10.000
WONINGEN



“JE KUNT HET DE MODALE VLAMING NIET VERWĲTEN DAT ZĲN IDEALE WONING NOG  
STEEDS EEN VRĲSTAAND HUIS MET EEN OPRIT EN EEN TUIN IN EEN RUSTIGE STRAAT IS”

Vandaag in de 20ste E gordel, Wondelgem



Interview Vlaams Bouwmeester, Knack 5 december 2017



Woning T, arch. Van Gelder - Tilleman, Feeling Wonen nr 180, oktober 2017



GENT IS EEN STAD
MET GROEIPIJN



Stadsontwikkeling Oude Dokken, Project Handelsdok Westkaai
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DE STAD IS  
SUPER
DIVERS





krapte in aanbod
onaangepaste woningtypes  

te hoge huur- en koopprijzen
ondermaatse kwaliteit



BREED  
WONEN





4 insteken
15 stellingen



INZETTEN OP  
EEN BREDER

WOONAANBOD



#1
verdicht  
gericht



#2
woon

in de brede rand



#3
denk voorbij  

grondgebonden  
wonen



#4
meng woonvormen  

gebiedgericht



INZETTEN OP
VERBREDING VAN  
HET WOONMODEL



#5
denk meer  
aan huur



#6
gebruik publieke  

grondpositie  
als hefboom



#7
biedt zuurstof  

voor sociaal wonen



#8
sluit allianties en schaal ze op



#9
zet in op specifiek maatschappelijk  

woonvastgoed



INZETTEN OP  
DE BREDERE

WOONKWALITEIT



#10
schaal renovatie op



#11
en ga terug slopen  
om woonkwaliteit  

te verbeteren



#12
durf anders wonen



#13
maak een  

aantrekkelijke woonomgeving



#14
verdicht enkel  

met lokale  
meerwaarde



INZETTEN OP
EEN BREED DEBAT OVER WONEN



#15
organiseer een breed debat  

over wonen in deze stad



BREED  
WONEN




























































