
Vernieuwde visie Vlaams 
stedenbeleid

Stadslab Inclusieve stad, Gent, 8 februari 
2019



“Het is onze ambitie om bij te dragen 

aan belangrijke maatschappelijke 

transities, nieuwe perspectieven te 

ontwerpen voor steden en regio's en te 

innoveren in governance.”



Intern IDEA-team 
(multidisciplinair)

• Bart Van Herck
• Ties Vanthillo
• Wouter Bervoets
• Toon Berckmoes
• Valentijn Bilsen

IDEA XL 
(multidisciplinair)

• Filip De Rynck
• Tom Coppens
• Stijn Oosterlynck
• Pieter Ballon
• Yves Deweerdt

Academische 
experten

• Ingevuld op 
maat

Praktijkexperten
• Steden
• Maatschappelijk veld
• Vlaamse overheid

Steden
• Beleidsmensen
• Management
• Organisaties

Vlaamse Overheid
• Team stedenbeleid
• Alle 

beleidsdomeinen

Onafhankelijke 
coördinatie

Een traject in cocreatie



Resultaatsgerichte 
aanpak

• Wervende visietekst
• Aangepast 

organisatiemodel 
op lokaal en Vlaams 
niveau

• Instrumentenkoffer

Exploratie
Relevante ontwikkelingen en 

nieuwe denkbeelden

Structurering en 
verbeelding

Gelaagd toekomstbeeld

Doorwerking
Transitiepaden

Organisatie
Op stedelijk en Vlaams 

niveau
Instrumenten

Eindrapportage

• Data en literatuur
• Werksessie Team stedenbeleid
• Zelfreflectie Witboek
• Stadskamers 

• IDEA XL
• Redactie en verbeelding

• Stadslabo’s met 
steden, experten en 
maatschappelijke 
actoren

• Werksessies steden, 
Vlaanderen, Brussel, 
gemengd

• Evaluatie bestaand 
instrumentarium

• Brainstormsessie
• Benchmarking met NL



Het stedenbeleid moet een systemische omslag 
ondersteunen op vijf domeinen



Verloop

12u00 – 13u00 Kennismaking met elkaar en de site

13u30 – 15u00
Inclusieve stad, sociale stijging, ... wat bedoelen we?

Ingeleid door Prof. Stijn Oosterlynck

15.00 – 15u15 Pauze

15u15 – 16u15

Parallelle gespreksgroepen:

• Hoe kan Vlaamse Vlaamse overheid de steden het best
ondersteunen in deze transities (Vlaams stedenbeleid)?

• Hoe kunnen de steden hun hinterland meenemen in deze
transitie (de steden als vliegwiel voor hun omgeving)?

16u15 – 16u40 Terugkoppeling

16u40 Afronding



8/02/2019

Stadslabo ‘Inclusieve stad’

Prof. Stijn Oosterlynck
Departement Sociologie, UAntwerpen
Stijn.Oosterlynck@uantwerpen.be



Doel van stadslabo?

- Scherpstellen van de ‘stedelijke agenda’ op vlak 
van sociale bescherming en sociale mobiliteit

- Hoe kan Vlaamse stedenbeleid daarin hefboom 
zijn, voor steden en bredere stedelijke regio?



Aanpak van stadslabo

Feiten

!

Evolutie van beleidskaders

!

Armoede en sociale mobiliteit in steden: wetenschappelijke 
inzichten en praktijkvoorbeelden

!

Naar een vernieuwd Vlaams stedenbeleid
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1. Een aantal feiten



Kinderarmoede



Inkomensarmoede naar herkomst

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, 2011





Bron: Stadsmonitor 2017



Fiscale inkomens, 2016 (Statbel)

Administratieve Eenheid
Gemiddeld inkomen per aangifte

2016

Mediaan inkomen per aangifte

2016

Vlaams Gewest 53.335 43.676

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 46.863 32.311

Provincie Antwerpen 52.509 42.368

Arrondissement Antwerpen 52.474 41.049

Aartselaar 60.960 47.507

Antwerpen 44.915 34.812

Boechout 64.931 50.997

Borsbeek 49.715 40.802

Brasschaat 63.725 47.126
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2. Evolutie van de 
beleidskaders Vlaams 

stedenbeleid



Evolutie van stedelijke beleidskaders
• focus op Vlaams beleid dat specifiek op steden gericht is, 

niet op beleid van Vlaamse steden

• belang van historisch inzicht om heden te kunnen 
evalueren en over toekomst te kunnen nadenken

• jaren 1980: (beperkt) Vlaams stedelijk beleid gericht op 
fysieke herwaardering van verloederde wijken

• jaren 1990: stedenbeleid als territoriaal welzijnsbeleid, in 
reactie op opkomst van Vlaams Blok (VFIK/VFIA en SIF)

- met kansarmoedeatlassen, sterke rol voor sociale en 
welzijnsorganisaties, wijkontwikkeling



Evolutie van stedelijke beleidskaders
• jaren 2000-nu: verschuiving naar Stedenfonds en 

Stadsvernieuwing

- van nadruk op ‘stedelijke problemen’ naar ‘opportuniteiten’

- armoede en sociale uitsluiting en samenleven in diversiteit als 
één van vele prioriteiten, maar sterke nadruk op tegengaan van 
stadsvlucht van middenklasse

- trekkende rol voor ‘ruimtelijke’ analyse en stedenbouwkundigen 
en planners

• conclusie: Vlaamse stedenbeleid heeft geen trekkende functie 
(meer) in omgang met armoede en diversiteit (wel nog aandacht voor)
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3. Armoede en sociale 
mobiliteit in steden



Armoede en sociale mobiliteit: voorbij 
sociale mix

• sociale mix strategie onderliggend aan veel stedelijk 
beleid/stedenbeleid

- aantrekken middenklasse als rolmodel en verschaffer van 
toegang tot kansrijke sociale netwerken

- maar ook: om fiscale basis van steden op te krikken

• ondanks (milde) gentrificatie, beperkt effect na 
decennialang investeren

- selectieve stadsvlucht van middenklasse gezinnen gaat 
door; concurrentie met stadsrand lijkt moeilijk te winnen

(quid betonstop?)



Armoede en sociale mobiliteit: voorbij 
sociale mix

• sociale mix als indirect armoedebeleid: nauwelijks 
meetbare resultaten (internationaal)

- verklaring: ruimtelijke nabijheid leidt niet automatisch
tot sociaaleconomisch gemengde sociale netwerken

• daarom: inzetten op direct armoedebeleid

- sociaal-ruimtelijke ‘specialisatie’ van bepaalde 
stadswijken in opvang, ondersteunen en opstuwen van 
mensen in armoede en nieuwkomers 



Armoede en sociale mobiliteit: naar 
sociale stijging

• sociaal stijgingsbeleid: ambities van bewoners om sociaal 
te stijgen centraal stellen

- toevoegen van trappen onderaan maatschappelijke ladder: 
werken, wonen, onderwijs en vrije tijd

- belang van wijkniveau: 

(1) sociale mobiliteit vereist ook expressieve ondersteuning

(2) publiek-civiele samenwerking (zie BOM in A’pen)

(3) combinatie van gericht werken en schaaleffecten



Voorstellen voor sociale stijging

• onderwijs: zeer belangrijke motor van sociale stijging

(1) verhogen aanbod en meer personeel in kinderopvang: 
verschillen in cultureel kapitaal tussen kinderen 
gelijktrekken + mogelijkheid bieden aan (alleenstaande) 
ouders om te werken of studeren

(2) brede school: activeren van netwerk van scholen en  
organisaties in wijk om maximaal leerkansen in school en 
vrije tijd te creëren

(3) brugfiguren: slaan brug tussen ouders en schoolteam en 
versterken toegankelijkheid schoolteam en ouder-

betrokkenheid 



Voorstellen voor sociale stijging

• werk: ‘sociale liftfunctie’ installeren in wijk pas zinvol als er 
(geschikt) aanbod van jobs is

(1) belang van creëren kwalitatieve banen voor 
laaggeschoolden, bv. recyclage, renovatie

(2) complementaire munten die ‘time rich but cash poor’ 
plaats geven in verbrede arbeidsverdeling op wijkniveau 
(bv. Site in Rabot)



Voorstellen voor sociale stijging
• vrije tijd: verbreden van competenties, interesses en 

netwerken 

(1) laagdrempelige instapformules voor sport (bv. 
straatvoetbal of promotie op school)

(2) belang van wijkgerichte cultuurvoorzieningen

• wonen: investeren in aanbod onderaan woningmarkt

(1) community land trusts: woningprijzen drukken door 
scheiden van eigendom grond en huis en herinvesteren van 
meerwaarde in betaalbare huisvesting

(2) huisvestingscoöperaties: realiseren van recht op huis-
vesting koppelen aan empowerment als coöperant



26

4. Naar een vernieuwd 
Vlaams stedenbeleid: 
stellingen ter discussie



Stelling 1: Er blijft meer dan ooit 
nood aan een specifiek op groot- en 

centrumsteden gericht stedelijk 
beleid (en bijhorend budget) in 

Vlaanderen



Stelling 2: Gezien de grote sociale 
noden lijkt het aangewezen sociale 
analyse meer centraal te stellen als 

vertrekpunt van het Vlaams stedelijk 
vernieuwingsbeleid en sociale 

organisaties (opnieuw) nauwer te 
gaan betrekken 



Stelling 3: Steden trekken om diverse redenen    
(onder meer omwille van aanbod van voorzieningen en aankomstinfrastructuur) 

mensen in armoede en nieuwkomers uit hele 
stadsregio (en wereld) aan. Om het 

afwentelen van verantwoordelijkheid van 
gemeenten op elkaar te vermijden is 

stadsregionaal overleg en regie nodig. 



Stelling 4: Steden bieden sociale 
bescherming, ondersteuning en 

stijgingskansen aan, maar verliezen 
(al dan niet nieuwe) middenklassers 

door selectieve stadsvlucht. Deze 
onevenwichtige verdeling van kosten 

en baten vergt een bovenlokale 
aanpak.



Stelling 5: Door concentratie en specialisatie 
hebben steden specifieke expertise en 

ervaring ontwikkeld met de sociale stijging en 
ondersteunen van mensen in armoede en 

nieuwkomers. Die expertise en ervaring kan 
met niet-centrum of -grootstedelijke 

gemeenten gedeeld worden in bovenlokale 
platformen of netwerken. Het Vlaams stedelijk 

beleid zou dergelijke netwerken kunnen 
ondersteunen. 





Stadslabo’s

• Sociale mobiliteit: vrijdag 8 februari 2019, van 12u tot 17u in Gent, De
Broederij, Hoveniersstraat 40. Begeleiding: IDEA i.s.m. prof. Stijn
Oosterlynck.

• Circulaire stad: maandag 18 februari 2019 van 12u tot 17u in De
Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, Antwerpen. Begeleiding: IDEA
en Yves Deweerdt (VITO).

• Compacte en leefbare stad (Ruimte): dinsdag 26 februari 2019 van 13u
tot 17u op site Tweebronnen (Bib Leuven), Rijschoolstraat 4.
Begeleiding: IDEA i.s.m. prof. Tom Coppens.

• Bereikbare stad (Mobiliteit): woensdag 27 februari van 13u tot 17u op
site Tweebronnen (Bib Leuven), Rijschoolstraat 4. Begeleiding: IDEA
i.s.m. prof. Dirk Lauwers.

• Economisch veerkrachtige stad: 28 februari 2019, van 12u tot 17u in
Hangar K (Kortrijk), Nelson Mandelaplein 2. Begeleiding IDEA Consult.



www.visiestedenbeleid.info

http://www.visiestedenbeleid.info/


CONTACT

Bart Van Herck
Bart.vanherck@ideaconsult.be

0477 26 34 33

Ties Vanthillo
Ties.vanthillo@ideaconsult.be

0494 20 87 66
IDEA Consult
Jozef II straat 40 b1
1000 Brussel

mailto:Bart.vanherck@ideaconsult.be

