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Woord vooraf

In 2015 start Vormingplus regio Antwerpen in samenwerking met cvba ABC 
een leefbaarheidsproject. We hanteren een bottom-upaanpak: we versterken 
bewoners terwijl zij aan leefbaarheid werken. Het is een proefproject waarin 
volgende vragen centraal staan. Hoe creëer je een warme plek om samen te 
leven in een woonwijk? Hoe stimuleer je bewoners om zelf het heft in handen te 
nemen? Hoe zorg je ervoor dat je als projectteam bijna overbodig wordt? 

Twee jaar lang proberen we om op die vragen antwoorden te formuleren. We 
leren veel en leggen een geslaagd parcours af. Omdat omstandigheden overal 
verschillen, kunnen we geen pasklare antwoorden geven die je overal kan 
toepassen. We denken wél dat onze zoektocht inspiratie kan bieden aan andere 
initiatieven. 

We geven jou daarom graag inzage in onze werkwijze. We werken van onderuit 
en laten bewoners zelf vormgeven aan beter samenleven in hun wijk, een wijk 
waar ze graag thuiskomen. De stappen die we zetten om tot een haast autonoom 
werkende vrijwilligersgroep te komen, illustreren we vanuit dit ene project: 
Ons Burenhuis in de wijk Ter Wilgen. Tijdens het voorjaar van 2017 nemen we 
interviews met bewoners af en citaten hieruit nemen we op in deze brochure. 

Het projectteam is een gemixt team, met medewerkers van de sociale dienst van 
ABC en van Vormingplus regio Antwerpen. 

Lise Van Vyve
Sociaal-cultureel werker
Vormingplus regio Antwerpen
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Situering: de wijk en de opdracht 

Ons Burenhuis in de wijk Ter Wilgen is gelegen op de Antwerpse ‘Linkeroever’. Ter 
Wilgen bestaat uit drie complexen met 216 sociale appartementen van de sociale 
huisvestingsmaatschappij ABC en één complex dat bewoond wordt door een mix 
van eigenaars en particuliere huurders. 

Een wijk met kansarmoede en anonimiteit
Linkeroever staat gekend als een wijk met een hoge graad aan kansarmoede 
(cijfers stedelijk armoedebeleid Stad Antwerpen 2014-2018). 46,20% van alle 
woningen zijn er sociale woningen (Stad in Cijfers, 2017). Linkeroever heeft ook 
een groot aandeel 65-plussers (26,8 procent in vergelijking met 16,6 procent in 
de volledige stad Antwerpen). Tegelijk is er een groeiend aantal jongeren met een 
migratieachtergrond, een tendens die overal in de stad Antwerpen plaatsvindt. 

Aan de ene kant is er de blanke sociale huurder die al tientallen jaren zijn sociale 
woning bewoont. Aan de andere kant nemen steeds meer jonge gezinnen 
met een migratieverleden de sociale woningen in. Dat zorgt voor spanningen. 
Sommige oudere blanke huurders spreken met heimwee over vroeger. Anderen 
zien de diversiteit als realiteit en proberen er het beste van te maken. Maar 
iedereen erkent dat er samenlevingsproblemen zijn.

Na een buurtbevraging in de wijk Ter Wilgen door de leefbaarheidsmedewerker 
komt vooral naar boven dat de bewoners elkaar niet kennen. Ze leven naast 
elkaar. Dat ligt volgens hen vooral aan de toenemende diversiteit in hun wijk.
 
De opdracht
In 2015 krijgt Vormingplus regio Antwerpen van ABC 
de opdracht om te werken rond leefbaarheid in Ter 
Wilgen. Na onderhandelingen krijgen we de mogelijk-
heid om een centraal gelegen leegstaand appartement 
in te zetten in de werking.

“Het burengevoel was totaal nihil, 0,0. Maar met 
de Belgische mensen was dat sporadisch een 
goedendag zeggen, omdat je tegen elkaar botst in 
de gang. Dan is het ‘Oh, dat is ne witte, daar kan je 
tegen praten…’ Ja maar zo is het. Het heeft niks met 
racisme te maken, maar met niet kennen.”
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We geven het project samen met de leefbaarheidsmedewerker van ABC vorm. 
We spreken af dat we werken naar een ‘verantwoordelijke toe-eigening’ van de 
bewoners en naar ‘zelforganisatie van het samenleven’, steeds in verbinding met 
de sociale verhuurder. We mikken op meer cohesie, het goed communiceren met 
elkaar in de buurt en met de sociale huisvestingsmaatschappij.

Bij de start formuleren we welke effecten we willen bereiken. Tijdens de looptijd 
van het project zoeken we steeds naar elementen die iets vertellen over het al 
dan niet bereiken van die effecten. Dat doen we onder meer via interviews met 
bewoners. Het project wordt op basis hiervan met de opdrachtgever geëvalueerd. 

Dit willen we bereiken:

●● Bewoners zorgen zelf voor ontmoetingsmomenten voor iedereen in 

de wijk, de sociale cohesie is versterkt.

●● Bewoners komen zelf met ideeën en spreken hiervoor de  

huisvestingsmaatschappij zelf aan.

●● Bewoners eigenen zich de wijk toe.

●● De professionele ondersteuning van de bewoners evolueert naar 

een minimale tijdsinvestering.



8



9

ons burenhuis

van onderuit werken

We peilen naar behoeften en ambities van alle betrokkenen. 
Daarmee gaan we aan de slag om de bewoners sterker te 
maken. We nemen hen mee in een proces: ze leren vanuit 
hun ervaringen als ze met problemen omgaan en leren naar 
werkbare oplossingen zoeken. 

Empowerment

De methode ‘van onderuit werken’ is ontstaan vanuit het begrip ‘empowerment’. 
Regenmortel omschrijft empowerment als: “Een proces van versterking waarbij 
individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en 
hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch 
bewustzijn en het stimuleren van participatie” (Regenmortel, Hoofdstuk 3: Empo-
werment en Maatzorg: een krachtgerichte psychologische kijk op armoede, 2002)

Aangezien het doel is dat individuen, organisaties en gemeenschappen opnieuw 
grip krijgen op hun eigen situatie, in dit geval de woonsituatie in de wijk, is een 
top-down benadering uit den boze. Van bovenaf opleggen wat er moet gebeuren, 
werkt niet als je wil empoweren. Een bottom-up benadering is aangewezen: 
ideeën, veranderingen, … komen van onderuit, vanuit de bewoners zelf. 

Participatie van de bewoners

De focus van het projectteam ligt op bewoners stimuleren zodat ze samen zoeken 
naar manieren om de sociale cohesie in hun wijk te versterken. De bewoners zijn 
als lerende en groeiende groep een gelijkwaardige partner in het project. Zoals 
Regenmortel (2008) aanhaalt, is het de taak van de beroepskracht om mensen te 
ondersteunen en uit te dagen om steeds verder te gaan in dat proces. 

“Men kan anderen niet empoweren, personen dienen zichzelf te empoweren, de 
omgeving dient dit proces wel te faciliteren door appel te doen op de (manifeste 
en latente) krachten van de betrokkenen en hun omgeving, door hulp- en steun-
bronnen toegankelijk te maken en open te stellen voor iedereen, in het bijzonder 
voor de kwetsbare personen of groepen die zogenaamd ‘anders’ zijn” (Regen-
mortel, Zwanger van empowerment, 2008).

1

De bewoners zijn 
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een gelijkwaar-
dige partner in 
het project. 
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Voorwaarde om ‘van onderuit’ te werken is dat alle betrokken partijen achter 
de opzet staan, ook de bewoners. Zonder participatie van de bewoners, die 
meer verantwoordelijkheid (leren) opnemen, en de inbreng van de huisvestings-
maatschappij die dat proces helpt mogelijk maken, is er geen empowerment. 
Bewoners geraken dan niet uit hun comfortzone en bottom-up versterking wordt 
dan moeilijk (Regenmortel, Zwanger van empowerment, 2008).
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ons burenhuis

Stap voor stap  
naar een autonome en geëngageerde  

bewonersgroep 

In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende stappen om tot 
een goed draaiende bewonersgroep te komen. Het project in 
Ter Wilgen gebruiken we als illustratie voor deze stappen. 

Stap 1. Verkenning en werving

We proberen eerst om een goed beeld te krijgen van de wijk. Wat is de achter-
grond van de bewoners, wat is de geschiedenis van de wijk, welke diensten liggen 
in de buurt van de wijk, …? 

Daarna leggen we persoonlijk contact, zowel met een aantal bewoners als met 
instanties of mensen die actief zijn in de wijk (poetsers, buurttoezichters, tuiniers, 
politiemensen, maatschappelijk werkers, ... ). Zo leren wij de wijk kennen en leren 
onze contactpersonen het projectteam en de doelen van het project kennen. 
Eerst bussen we overal een brief van de huisvestingsmaatschappij. Daarin lezen 
mensen dat ze misschien een bezoekje zullen krijgen (we bezoeken niet alle 
huurders). 

Vervolgens trekken we rond in de wijk en hanteren hierbij de ‘sneeuwbal-
methode’. We vragen aan de sociale dienst van de huisvestingsmaatschappij en 
aan diensten die actief zijn in de wijk, met wie we zeker contact moeten leggen. 
Tijdens onze gesprekken met deze mensen vragen we met wie wij volgens hen 
moeten praten. Op die manier leggen we contacten met geïnteresseerde en 
betrokken huurders en met sleutelfiguren. Tegelijk spreken we mensen aan die 
we op straat en in inkomhallen ontmoeten. We nodigen iedereen uit om deel te 
nemen aan een eerste bijeenkomst. 

We zijn al heel wat te weten gekomen en bespreken dat met de huisvestingsmaat-
schappij. We gaan in grote lijnen na waar mogelijkheden voor verandering en 
actie liggen, bijvoorbeeld op vlak van regels en afspraken, de toegankelijkheid van 
de sociale verhuurder, de fysieke omgeving, … 

Vervolgens nodigen we zo veel mogelijk bewoners uit bij onze eerste open bijeen-
komst verspreid over twee momenten: een namiddag én een avond, om ook 
werkenden de kans te geven om te participeren. Voor deze opstartbijeenkomst 
spannen we ons extra in om iedereen op de hoogte te brengen. We gaan van 

2
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deur tot deur, hangen flyers aan klinken waar mensen niet thuis zijn en affiches in 
alle inkomhallen. 

Stap 2. Plannen maken met de bewonersgroep

De eerste bijeenkomst staat in het teken van troeven 
en knelpunten oplijsten, die we clusteren en bespre-
ken. Ondertussen uiten de bewoners al heel wat 
ideeën en suggesties. 

Tijdens een tweede bijeenkomst doen we een brain-
storm waarbij we de bewoners aanmoedigen om 
knelpunten om te zetten naar positieve acties. 
Tijdens de derde sessie komt het erop aan om te 
zoeken naar realistisch uitvoerbare acties en deze te 
koppelen aan de mogelijkheden en talenten van de 
bewoners zelf. Zo dienen zich ‘trekkers’ aan en neemt 
de groep voor het eerst het heft in eigen handen. 
Op basis van wie wat kan doen, verdelen we samen 
de taken: contact leggen met de huisvestingsmaatschappij, buren informeren, 
voorzien in materialen, … De huisvestingsmaatschappij houden we voortdurend 
op de hoogte, zodat wat gepland wordt zo nodig ook door haar gesteund kan 
worden.

Omdat de bewoners al snel aangeven dat mensen in de wijk elkaar niet goed 
kennen en ze naast elkaar leven, wordt er ingezet op 
ontmoeting. Samen met de bewoners toveren we 
een gelijkvloers appartement om tot een gezellige 
ontmoetingsruimte: ‘Ons Burenhuis’ is geboren. Als 
groep zo’n ruimte zelf beheren wordt dé opstap naar 
meer toe-eigening, zelforganisatie en gemeenschaps-
vorming in de wijk. De bewonersgroep wordt gevormd 
en er worden afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
een vaste terugkerende bijeenkomst.

“De start van Ons Burenhuis was spannend. Ik kan 
nog altijd dat gevoel hebben. De wereld ging open 
en het feit dat we veel konden doen, was een leuk 
gevoel. We zaten op het bankje buiten terwijl we 
brainstormden wat we allemaal konden doen. (…) 
En ja, veel dingen konden niet natuurlijk, omdat we 
het te groots zagen. Maar het was heel spannend 
en dat was heel plezant. Het heeft veel goed gedaan 
voor mensen van de buurt. Vroeger liep iedereen 
elkaar voorbij.”

“Er stond een appartement leeg en er werd gezegd 
dat wij dat mochten gebruiken. Zo konden we ons 
eten veilig binnen zetten bij een winterfeest en 
dat is ook wat warmer. En zo is dat begonnen. Dan 
hebben we dat burenhuis gekregen en dat was 
zalig”.
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Stap 3. Start van Ons Burenhuis 
vanuit een maandelijkse bewonersbijeenkomst

Tijdens maandelijkse bewonersbijeenkomsten blikken we terug en leren we uit 
wat gebeurd is. Dan borrelen ook nieuwe ideeën op die het samenleven aange-
namer kunnen maken. Het projectteam modereert deze bijeenkomsten. Ze zijn 
open voor alle bewoners en telkens wordt iedereen hierop uitgenodigd. Zo blijft 
de bewonersgroep toegankelijk voor iedereen en stappen nieuwe mensen in. 

Beslissingen worden samen met alle aanwezigen genomen. We dringen er steeds 
opnieuw op aan dat bewoners elk idee en elk probleem op de bewonersbij-
eenkomst voorleggen. Tijdens de uitvoering van acties twijfelen de betrokken 
bewoners soms over wat afgesproken is. Het is van groot belang dat zoiets niet 
ter plekke onderwerp van discussie wordt, maar dat ze het opnieuw aankaarten 
tijdens een volgende bijeenkomst. We blijven er telkens weer op hameren totdat 
het een routine wordt. 

Ook blikken we tijdens elke bijeenkomst terug op wat gebeurd is, om van daaruit 
nieuwe beslissingen te nemen. Ook dat moet een routine worden. De beslissingen 
worden trouwens altijd bekendgemaakt in de buurt. Wat bewoners beslissen, 
voeren ze uit. Gaandeweg zal onze ondersteuning hierbij afnemen. 

Opening Ons Burenhuis

15 september 2015

       19 uur

ons burenhuis
welkom

info
Marijke De Meyer 
Leefbaarheidsmedewerker ABC 

0476 60 23 44
Begeleiders Vormingplus
Luk Scheers en Majida Bellal

dinsdag

15 september 2015

      19 uur

ons burenhuis
welkom

info
Marijke 

0476 60 23 44

dinsdag

We dringen er 
steeds opnieuw 
op aan dat 
bewoners elk idee 
en elk probleem 
op de bewoners 
bijeenkomst voor-
leggen. Tot het 
routine wordt.

!
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Een greep uit de activiteiten.

●● Een wekelijks openingsmoment  
op dinsdagnamiddag 
Om het openingsmoment bekend te maken, worden 
mensen uitgenodigd en affiches opgehangen. Geleide-
lijk aan evolueert het openingsmoment naar ‘samen 
breien’ om ook anderstalige vrouwen te bereiken. 
Daarna koos men terug voor koffie en babbelen.

●● Een tweewekelijkse spelletjesavond 
Om meer mannen te betrekken bij de werking beslist 
de bewonersvergadering om tweewekelijks een spel-
letjesavond te organiseren. Hiervoor worden een 
aantal tweedehandsspelletjes aangekocht. Na een 
succesvolle beginperiode taant de interesse en beslist 
de groep om de spelletjesavond af te lassen. 

●● Maandelijkse buurtmaaltijden 
In december 2015 start de bewonersgroep met het 
concept ‘Buren nodigen buren uit om te komen eten’ en komen afspraken tot 
stand. Een bewoner kookt in Ons Burenhuis voor de leden van de bewonersgroep 
(een tiental mensen) plus twee extra buren die hierop uitgenodigd worden. Zo 
wil men nieuwe mensen laten kennismaken met de werking van Ons Burenhuis. 
Iedereen die komt eten betaalt twee euro. Tekorten worden bijgepast vanuit ‘de 
kas’ van Ons Burenhuis. Dat wordt een succes. Verschillende bewoners geven aan 
dat ze willen koken. 

●● Actie in 2015 voor behoud van de bushalte 
Omdat sprake is dat de bushalte zou afgeschaft worden, ontstaat een apart 
groepje dat hiertegen verzet wil aantekenen. Er wordt in de wijk een handte-
keningactie opzet. Vanuit het groepje worden contacten gelegd en gesprekken 
gevoerd met medewerkers van De Lijn. 

“Toen we begonnen met samen breien kwamen 
Farida en Galeena. Dat waren Russische mensen. En 
dan had je een stuk of 3 à 4 Afrikaanse vrouwen die 
kwamen breien en dan spraken we ook in een soort 
Frans. En dan waren wij, de Belgische vrouwen, 
er ook nog. Maar ondanks het cultuurverschil 
kwamen we toch bij elkaar om iets gezamenlijks te 
vertellen. En die konden allemaal fantastisch breien, 
veel beter dan wij. Zij kunnen kunstzinnige zaken 
breien. Als je dan vraagt hoe ze dat doen, waren 
ze wel verplicht om Nederlands te praten. Het was 
wel gezellig met een tasje koffie en soms iets dat 
anderen meebrachten om te eten.”
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●● Buurtfeesten 
Het eerste evenement dat de bewonersgroep zelf organiseert is het Halloween-
feest in het najaar van 2015. De bewoners organiseren samen met Vormingplus 
en ABC een knutsel- en griezeltochtnamiddag.  
Een tweede evenement dat de bewonersgroep zelf organiseert is het jaarlijks 
terugkerende winterfeest. De bewonersgroep opteert ervoor dat alle deelnemers 
eten meebrengen en het delen met de andere aanwezige gasten (potluck).  
Een volgende grote activiteit is de organisatie van een druk bijgewoonde rommel-
markt met aansluitend een burenfeest. 
In 2015 organiseert de bewonersgroep een pannenkoekenbak en barbecue. 

●● Communiceren met de huisvestingsmaatschappij en met mekaar 
Via Ons Burenhuis ontstaan informele contacten tussen vrijwilligers van de bewo-
nersgroep en medewerkers van ABC. Op die manier ontstaat vertrouwen en een 
beter zicht op sociale en technische problemen die ertoe doen. Meer en meer 
spreken bewoners elkaar aan op kleine sociale kwesties die zich stellen en strijken 
ze de plooien glad voordat ze uitgroeien tot ergernissen. 

 

Stap 4. Versterken van de zelforganisatie 

Zelforganisatie en verantwoordelijkheidsgevoel bij de bewoners zijn essentieel 
om tot een duurzame werking van de bewonersgroep te komen. De bewoners 
moeten zich van bij de start ervan bewust zijn dat de bewonersgroep zal 
evolueren naar verzelfstandiging met een beperkte ondersteuning vanuit de huis-
vestingsmaatschappij. 

Dat proces komt op gang doordat bewoners steeds meer taken zelf opnemen. 
Het projectteam trekt zich langzaam terug, maar blijft waar nodig steun bieden. 
Mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze er alleen voor staan. 
Ons Burenhuis evolueert geleidelijk naar zelforganisatie.

Sleutels van Ons Burenhuis
Bij de opening van Ons Burenhuis wordt een sleutel van het appartement over-
handigd aan de leefbaarheidsmedewerker van ABC, aan een projectmedewerker 
van Vormingplus en twee sleutels aan de bewonersgroep. De groep is van bij 

De bewoners 
moeten zich van 
bij de start bewust 
zijn dat de bewo-
nersgroep zal 
evolueren naar 
verzelfstandiging.
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aanvang verantwoordelijk voor het tijdig openen, alles klaarzetten, afwassen, 
opruimen en afsluiten van Ons Burenhuis. 

Ondersteuning bij activiteiten en evenementen
In het begin zorgt het projectteam voor veel ondersteuning, ook praktisch. Alle 
nodige beslissingen nemen we samen met de bewonersgroep. Na verloop van tijd 
nemen de bewoners autonoom beslissingen over de opzet van initiatieven. Ook 
de praktische kant nemen ze voor hun rekening.

Nu trek het projectteam zich meer en meer terug. We blijven betrokkenheid 
tonen door aanwezig te zijn als activiteiten en evenementen plaatsvinden, niet 
systematisch maar vaak. We laten voelen dat we er zijn om hen aan te moedigen, 
niet om te controleren. Vanuit het projectteam blijven we deelnemen aan de 
maandelijkse bijeenkomsten van de bewonersgroep.
 
De eerste activiteit die bewoners volledig zelfstandig organiseren is de pannen-
koekenbak in de zomer van 2016. Het eerste grote evenement in diezelfde zomer 
is een barbecue voor meer dan zestig buren. De groep neemt alle taken op zich: 
naar de winkel gaan, inschrijvingen regelen, afspraken maken met de technische 
dienst van ABC over het materiaal, ... Bewoners zoeken zelf naar oplossingen voor 
de muziek en naar vrijwillige koks. Om boodschappen te doen is er een bestel-
wagen nodig en ‘Omar van blok 2’ beschikt over zo’n voertuig. De groep spreekt 
Omar daarop aan en hij stemt toe. Zoiets zou bij de start van het project ondenk-
baar geweest zijn. Eén jaar later is er voldoende 
vertrouwen om mekaar steeds beter en meer aan te 
spreken.

Beheren van eigen financiën
Ook op het vlak van financiën is er een evolutie. Bij de 
start van Ons Burenhuis verloopt alles wat financieel 
is over de huisvestingsmaatschappij. Zo is het is de 
leefbaarheidsmedewerker die alle spullen inkoopt, 
zoals koffie en thee. 

In de zomer van 2016 groeit de zin in meer zelfstan-
digheid, ook wat het financiële betreft. Met de huis-

“Ik heb er heel veel energie ingestoken, veel 
denkwerk, veel brainstormen, veel tijd. Voor de 
barbecue hebben we weken, dagen aan een stuk 
bij elkaar gezeten om dat in goede banen te leiden. 
Niemand kan een barbecue voor 60-70 mensen 
organiseren, hoe begin je daaraan? Maar het leuke 
is als je het resultaat ziet. Het was niet goed, maar 
iedereen heeft zich geamuseerd. Het was wel goed 
hé, maar het moet anders georganiseerd worden, 
dat weet je ook wel. Maar dat is zalig. (…) Dat geeft 
voldoening.”
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vestingsmaatschappij wordt overeengekomen dat de bewonersgroep over een 
eigen budget beschikt waarover ze zelf kan beslissen. Vanaf dan koopt de bewo-
nersgroep zelf in wat nodig is. Op gezette tijden controleert ABC de kassa. 

Stap 5. Ons Burenhuis in zelfbeheer, samen met de 
verhuurder

Einde 2016 stelt het projectteam vast dat de bewonersgroep in hoge mate zelf 
haar werking draaiende houdt. Het is tijd voor verzelfstandiging. De leefbaar-
heidsmedewerker van ABC blijft het aanspreekpunt, zal af en toe bij activiteiten 
en evenementen aanwezig zijn en mensen aanmoedigen, en blijft deelnemen aan 
de maandelijkse bijeenkomsten van de bewonersgroep. Hiermee gaat de laatste 
fase van het project in.

 
De opdracht van Vormingplus regio Antwerpen houdt 
op tijdens het voorjaar van 2017.

In de zomer van 2017 belandt Ons Burenhuis in zwaar 
weer: in de bewonersgroep ontstaat onenigheid en 
een deel van de vrijwilligers stopt ermee. De huis-
vestingsmaatschappij blijft aan de verkleinde groep 
vertrouwen geven als die op zoek gaat naar verster-
king. Dat lukt, en een deels vernieuwde kern gaat in 
het najaar opnieuw aan de slag. Dat geeft aan dat 
professionele aandacht en opvolging nodig is en blijft. 
 

“Ik heb het hier altijd heel leuk gevonden, het is 
gezellig, er worden activiteiten gedaan en er wordt 
ook, hoe moet ik het zeggen, er komt respons op. 
De Halloweenfeestjes bijvoorbeeld zijn altijd een 
succes. Als er iets te doen is met eten en drinken 
komen de mensen altijd, sowieso. Maar als ik de 
mensen op straat zie, roep ik: ‘Hey zeg, het is straks 
(of morgen of volgende week) dit, ah ja komt.’ ‘Ah ja 
we komen.’ Ik heb dat altijd gehad.”

foto: © Pieter Maes
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ons burenhuis

randvoorwaarden

Tijdens het project moeten we rekening houden met uitda-
gingen die steeds opnieuw op ons pad komen. Bepaalde rand-
voorwaarden zijn nodig om het werken aan leefbaarheid van 
onderuit te doen slagen.

Een plek voor alle wijkbewoners

De bewonersgroep is een weerspiegeling van de wijk en staat open voor iedereen. 
Ook bewoners met een migratieachtergrond of anderstaligen hebben een plek in 
de groep. Cruciaal is dat maandelijkse bijeenkomsten open blijven voor iedereen 
en dat er tijdens gesprekken en bij het nemen van beslissingen aandacht is voor 
deze openheid. Het gevaar én de neiging bestaan dat de bewonersgroep een 
gesloten groep wordt. Mensen vinden mekaar en willen vooral met mekaar 
optrekken. Vanuit het projectteam wordt hier voortdurend aandacht aan besteed 
en blijven we andere bewoners aanspreken. We merken dat leden van de groep 
zo’n houding na verloop van tijd ook aannemen. 

In Ons Burenhuis gaat het meestal niet over ‘andere 
culturen’ aangezien de verkleuring van de wijk al 
jarenlang een feit is. De meeste bewoners hebben 
nooit iets anders gezien of meegemaakt. Taal is voor 
vele bewoners wél een kwestie. Een bewonersbijeen-
komst waaraan mensen die het Nederlands onvol-
doende beheersen deelnemen, verloopt nu eenmaal 
moeizaam. Anderstaligen vinden het dan ook moeilijk 
om mee een organiserende rol op te nemen. Maar 

ook: als anderstaligen instappen zien we hen groeien en na verloop van tijd is hun 
Nederlands erop vooruit gegaan. 

Rond die taalbarrière kan je als projectteam het 
verschil maken. We gebruiken gepaste werkvormen, 
passen onze taal aan en geven het goede voorbeeld. 
Daardoor worden verbindingen gelegd tussen mensen. 
We focussen niet op taal maar op samen iets tot stand 
brengen. Door samen te eten, samen te breien, samen 
te organiseren en plezier te maken worden bruggen 

3

“De vrouwen moeten ook de gewoonte hebben 
om te zeggen: iedereen is welkom. Ze mogen niet 
selecteren en dat durven ze wel eens doen. Ik durf 
ook wel eens zeggen: hoe ziet die er nu uit. Maar 
die moeten er ook zijn.”

“Maar met Farida is een ander verhaal, zij verstaat 
heel weinig. Dat is een groot struikelblok voor veel 
mensen. Ook voor de Afrikaanse mensen. Weet je, 
die mensen kennen het Nederlands al niet, waarom 
zouden ze hier dan komen zitten”.

De bewoners-
groep is een 
weerspiegeling 
van de wijk en 
staat open voor 
iedereen, ook 
voor bewoners 
met een migratie-
achtergrond en 
anderstaligen.

!
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tussen mensen en gemeenschappen gebouwd. Door te focussen op het doen 
worden taalbarrières gesloopt.

Het belang van leren als we gemeenschap vormen

Elke uitdaging of probleem is aanleiding voor een bewonersgroep om sterker te 
worden. Mensen leren door kritisch te reflecteren op wat ze meemaken en door 
op basis daarvan nieuwe stappen te zetten. Dat levert weer nieuwe ervaringen op 
die op hun beurt onderwerp van reflectie zijn. Van daaruit kan de groep opnieuw 
stappen vooruit zetten. Zo’n leerproces stimuleren en faciliteren is de voor-
naamste taak van het projectteam. 

Het beheer van Ons Burenhuis zorgt voor vele vragen en discussiepunten. Waar 
liggen verantwoordelijkheden in de praktijk? Wat mogen we verwachten van elk 
individu in de wijk? Wat is de taak van de bewonersgroep? Wat mogen we van 
mekaar verwachten in de groep? Wat mogen we verwachten van de huisvestings-
maatschappij en wat mag die verwachten van haar huurders? Allemaal stof tot  
nadenken en alles in overweging nemen om tot beslissingen te komen. 

Ook praktische kwesties zijn aanleidingen om verantwoordelijkheden te 
omschrijven en op te nemen. En zijn zodoende leermomenten. De vraag hoeveel 
inschrijvingsgeld kinderen moeten betalen om deel te nemen aan een barbecue, 
is aanleiding voor een leerrijke en maatschappelijke discussie in de groep.

Het is belangrijk dat discussies open gevoerd worden en dat bewoners daarna 
zelf een beslissing nemen. Nadat je gewezen hebt op de gevolgen van een te 
nemen beslissing, moet je als begeleider de beslissing van de groep respecteren. 
Bovendien is het aan de begeleider om te wijzen op de gemaakte beslissingen: 
“We hebben dit toch samen zo afgesproken op die vergadering.” Je wijst hen op 
hun verantwoordelijk en je toont hen dat ze ook elkaar hierop kunnen wijzen. Zo 
ben jij niet diegene die de regels maakt, maar komen de afspraken van onderuit.

Tijdens elke bijeenkomst wordt teruggeblikt op wat gebeurd is. Kritisch evalueren 
moet een natuurlijke reflex worden binnen de groep. Wat werkte goed en wat 
werkte niet? Het gebeurt dat een en ander minder goed loopt dan voorzien. Het 
is essentieel dat de begeleider dat expliciteert als een leerproces van waaruit de 
groep sterker naar voor komt, en niet als een falen. 

Nadat je gewezen 
hebt op de 
gevolgen van 
een te nemen 
beslissing, moet 
je als begeleider 
de beslissing van 
de groep respec-
teren. 

!

foto: © Pieter Maes
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Bewonersgroep: groeiend en lerend partner

De erkenning van de bewonersgroep als een groeiende en lerende partner in 
het samenspel tussen verhuurder en huurders is cruciaal. Dat de groep groeit en 

leert, is de verantwoordelijkheid van het projectteam. 
Binnen dat proces is er ruimte om te falen. Soms 
komen er ook emotionele en eerder onverantwoorde-
lijke reacties vanuit de wijk. Dat zijn aanleidingen om 
stappen vooruit te zetten en hypothekeren helemaal 
niet de kredietwaardigheid van het project. De sociale 
huisvestingsmaatschappij geeft vertrouwen, biedt 
ruimte voor beslissingen vanuit de bewonersgroep en 
faciliteert indien nodig. 

Een ontmoetingsruimte zelf beheren is een uitste-
kende aanleiding om te leren en te groeien. Een 

eenvoudige maar belangrijke stap hierin is, zo blijkt, als de groep ook financieel 
verantwoordelijk is en haar kassa zelf beheert. De financiële dienst van de huis-
vestingsmaatschappij controleert de uitgaven, maar de groep beslist zelf over wat 
er met het geld gebeurt. De groep weet en erkent dat het toegewezen budget er 
enkel is om ‘uit de kosten te komen’. 

De bewoners voelen zich medepartner in het werken aan leefbaarheid. Ze kunnen 
de huisvestigingsmaatschappij, zoals de technische en sociale dienst, veel infor-
matie bezorgen. Verder is de stap naar participatie veel kleiner, aangezien ideeën 
steeds afgetoetst kunnen worden bij de bewoners. De drempel is dus in twee 

richtingen lager. Zo komt de huisvestingsmaatschappij 
ABC vaak met voorstellen voor de wijk tot bij Ons 
Burenhuis. De bewoners voelen zich meer geappre-
cieerd en dragen op hun beurt ook meer zorg voor 
de wijk en sporen anderen daartoe aan. Zo kwam de 
technische dienst soms langs vooraleer ze problemen 
gingen oplossen. “Hoelang is de lift al stuk? Wie in 
dit gebouw heeft er nog problemen met zijn water-

“ABC heeft ons een enorme dienst bewezen met het 
appartement. En we hebben ons budget voor elke 
maand. Dat is ook een vrijheid hé. Ik vind dat toch, 
we zijn volwassen mensen, we zijn geen kinderen 
die begeleid moeten worden. Wij hebben die kans 
gehad om die locatie te hebben en die begeleiding 
te hebben.”

“Het contact met ABC? Ja, dat is veel verbeterd. 
(…) Ten eerste is de kassa heel gemakkelijk. (…) 
Niemand moet nog geld voorschieten. En ja, ik vind 
dat ABC precies dichter bij ons staat vanaf dat Ons 
Burenhuis er is.”

Er is ruimte om te 
falen. Ook emoti-
onele en eerder 
onverantwoor-
delijke reacties 
vanuit de wijk zijn 
aanleidingen om 
stappen vooruit te 
zetten.

!
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leiding?” De wijk functioneert meer als een netwerk waarin de relatie tussen de 
huisvestingsmaatschappij en de bewoners meer op gelijke voet komt te staan.

“Het werkt ook omgekeerd. Een tijdje geleden had 
mijn bovenbuurman een probleem met zijn budget-
meter. De meter van de gas was afgeslagen. Hij kreeg 
die niet meer aan en er kwam altijd alarm op. Hij zei: 
“Bellen naar ABC?” Ik zeg: “Nee daar moet je niet voor 
naar ABC bellen hé, daar moet je voor naar Eandis 
bellen.” Of naar de maatschappij van de gas. Daarvoor 
moet je niet naar ABC bellen. Dan spaar je al een hoop 
werk uit voor ABC.” 
 

Professionele ondersteuning:  
beperkt en afgebakend

De rol van het projectteam evolueert mee met de bewonersgroep. In het beste 
geval neemt de tijdsinvestering steeds meer af, maar de bewonersgroep volledig 
loslaten lijkt een utopie. Zelfs bij een sterke, onafhankelijke bewonersgroep kan 
een beroepskracht volgende taken nog opnemen.

Wijzen op gemaakte afspraken
Bij de start van Ons Burenhuis en tijdens de bewonersvergaderingen worden er 
afspraken gemaakt onder de bewoners. Het is belangrijk dat de leefbaarheidsme-
dewerker de bewoners af en toe wijst op hun (zelf) gemaakte afspraken. 

Bemiddelen bij spanningen
Mensen werken intensief samen en dit zorgt af en toe voor spanningen. “Zij zei 
dat ze dat ging opnemen, maar doet dat niet.” “Hij gedraagt zich als de grote baas 
van Ons Burenhuis, maar eigenlijk betekent hij helemaal niet zo veel.” … Soms 
worden de spanningen te veel en kan een medewerker proberen mensen terug 
rond één tafel te krijgen. Belangrijk is ook om dergelijke conflicten te relati-

“Het werkt ook omgekeerd. Een tijdje geleden had 
mijn bovenbuurman een probleem met zijn budget-
meter. De meter van de gas was afgeslagen. Hij 
kreeg die niet meer aan en er kwam altijd alarm op. 
Hij zei: “Bellen naar ABC?” Ik zeg: “Nee daar moet 
je niet voor naar ABC bellen hé, daar moet je voor 
naar Eandis bellen.” Of naar de maatschappij van 
de gas. Daarvoor moet je niet naar ABC bellen. Dan 
spaar je al een hoop werk uit voor ABC.”

De tijdsinveste-
ring neemt steeds 
meer af, maar de 
bewonersgroep 
volledig loslaten 
lijkt een utopie. 

!

foto: © Pieter Maes
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“Hoe zie je onze (Vormingplus en leefbaarheidsme-
dewerker ABC) concrete rol? Ja, kijk Vormingplus en 
ABC waren niet nodig, maar tegen wie moeten we 
nu … wie is onze klaagmuur nu, dat zijn jullie hé. Bij 
wie moeten we anders terecht? Zelf kunnen we het 
niet oplossen.”

“Ik vind dat er iemand moet zijn die neutraal is. Die 
persoon moet het kunnen zeggen als ABC iets niet 
wilt op een bepaalde manier. Het is goed als jullie 
kunnen zeggen dat we dat wel kunnen doen of iets 
anders niet. Je bent van de ABC, Ons Burenhuis 
is van de ABC hé. Als ABC morgen zegt “deuren 
toe”, dan is het deuren toe. Jullie moeten verslag 
uitbrengen en dat moet er zijn vind ik.” 

“Het kan zeker dat Ons Burenhuis zelfstandig draait. 
En als er iets is dan kunnen wij altijd nog bellen 
naar jullie. Het is plezant als je bij een vergadering 
bent, maar als wij een goede samenwerking hebben 
en die problemen zijn opgelost, dan kan dat zeker. 
Absoluut! Ja bijvoorbeeld als we iets serieus organi-
seren, dan hebben we ABC nodig voor de tafels en 
stoelen enzovoort, maar ook wij mogen dat doen.” 

veren. Mensen wonen dicht op elkaar, waardoor vaak de conflicten zich vanzelf 
oplossen. 

Emotionele ondersteuning
Een fijn babbeltje, een schouderklopje, … Het zijn 
clichézaken maar ze werken erg efficiënt. Je ziet 
mensen openbloeien als ze een compliment krijgen 
voor een verantwoordelijkheid die ze opnamen. Het 
belang van enthousiasme en warmte bij een leefbaar-
heidsmedewerker is niet te onderschatten.

Niet alle bewoners hechten evenveel belang aan de 
aanwezigheid van een beroepskracht, het ‘kunnen 

bellen’ is voor sommigen genoeg. In Ter Wilgen lijkt die minimale tijdsinzet van 
een medewerker cruciaal, maar de toekomst zal uitwijzen of de groep volledig kan 
verzelfstandigen.
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Het project in de wijk Ter Wilgen in Linkeroever was voor ons een experiment. 
We kozen ervoor om van onderuit te werken. Daaruit ontstond een bewoners-
groep die iets wilde doen in hun wijk, namelijk de sociale cohesie verbeteren. 
Dankzij het appartement dat ABC ter beschikking stelde, ontwikkelden er zich 
kansen die we ten volle gegrepen hebben. 

Met ‘Ons Burenhuis: van onderuit bouwen aan een leefbare sociale woonwijk’ 
nemen we de lezer mee in onze zoektocht. We hopen andere organisaties en 
sociale huisvestingsmaatschappijen te inspireren. Gebruik dit gerust als een 
leidraad voor je eigen project dat van onderuit wil werken aan samenleven in 
een sociale woonwijk. 

We willen ook graag zelf een gelijkaardig project in een andere buurt herhalen 
om te kijken hoe het loopt in een nieuwe context.

Zit je na het lezen nog met vragen of zet het je aan tot nieuwe ideeën? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren.

ons burenhuis

conclusie
4

foto: © Pieter Maes
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De partners: ABC en Vormingplus

Waarvoor staat cvba ABC?
ABC is een sociale huisvestigingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in 
Antwerpen en Gent. Het werd in 1951 opgericht als privé-initiatief met privéka-
pitaal. Dat is de reden waarom de maatschappij ervoor koos om te werken als 
coöperatieve vennootschap (visitatieraad, 2013). Dit wil zeggen dat elke huurder 
ook aandeelhouder is. Elke huurder heeft 15 aandelen met elk een waarde van 25 
euro, waardoor ze stemrecht hebben op de algemene vergadering. De bewoners 
hebben de meerderheid van de aandelen (cvba, 2014; visitatieraad, 2013).

ABC startte met de bouw van sociale woningen op Linkeroever in de jaren ‘50 en 
had toen nog de naam ‘Antwerpse Bouwcoöperatieve’. In de jaren ’90 fuseerde 
de ‘Antwerpse Bouwcoöperatieve’ met de ‘Huisvestingsmaatschappij van Vlaan-
deren’ die gevestigd was in Gent. Toen veranderde ze hun naam ook naar ‘ABC 
cvba’ en hadden ze zowel panden in Gent als op Linkeroever in Antwerpen. Vanaf 
de jaren 2000 gingen ze ook meer inzetten op de bouw van sociale apparte-
menten op Rechteroever (visitatieraad, 2013). 

Waarvoor staat Vormingplus?
Vormingplus is een sociaal-culturele organisatie die volwassenen uitnodigt om te 
leren in hun vrije tijd. Daarmee willen we bekomen dat mensen sterker staan in 
het leven en mee de samenleving vorm geven. “Alle mensen moeten zelf en in 
alle vrijheid, maar ook met respect voor mekaar en voor de planeet, gelijkwaardig 
kunnen deelnemen aan een verdere opbouw van de maatschappij.” 

Dit doen we door de participatie van alle mensen en groepen te bevorderen en 
organiseren om samen de maatschappelijke problemen en uitdagingen aan te 
pakken. We vinden het dan ook belangrijk dat we dicht bij de leefwereld van de 
mensen contexten creëren die leiden tot interactie, ontmoeting, leerkansen en 
engagement voor de maatschappij. 

Concreet focussen wij ons in het beleidsplan op negen verschillende operationele 
doelen, waarvan Ons Burenhuis valt onder operationeel doel 5: ‘je woonsituatie 
mee vormgeven en beheren’. Ons uitgangspunt voor dit project is dat we door 
middel van zelforganisatie van bewoners in een wijk de opstap naar participatie 
kleiner willen maken, zodat buurtbewoners deze stap gemakkelijker kunnen 
zetten. 
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