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SA M E N V A T T I N G
Het centrale doel van deze masterproef bestaat erin een aantal aanbevelingen te kunnen
formuleren betreffende de te volgen communicatiestrategie bij de eventuele implementatie
van het nieuwe project De Huizen om een not in my backyard reactie te vermijden. Dit project
tracht alle bestaande grootschalige gevangenissen te vervangen door kleinschalige
detentiehuizen en pleit voor een meer individuele aanpak. Om deze doelstelling te bereiken,
tracht deze masterproef allereerst meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de
communicatie naar de buurtbewoners verloopt bij de lancering van projecten voor moeilijk te
plaatsen doelgroepen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan zowel de procedurele als de
inhoudelijke vormgeving van het communicatieproces. Ook behandelt de onderzoeker het
systeem van compensatie.
Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen, heeft de onderzoeker gekozen om
een explorerend kwalitatief onderzoek uit te voeren aan de hand van semigestructureerde
interviews. De onderzoeker heeft zes moeilijk te plaatsen doelgroepen geïdentificeerd en heeft
voor elke doelgroep de communicatie rond twee instellingen bestudeerd, waarvan één in
Wallonië en één in Vlaanderen. Ook heeft de onderzoeker een reeks documenten
geanalyseerd waarop de Exodushuizen in Nederland hun communicatie met de buurtbewoners
baseren.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verschillende bestudeerde instellingen de aspecten
die in de literatuur naar voren komen om een NIMBY-reactie te voorkomen grotendeels
opvolgen. Zo geven ze onder andere aan het communicatieproces te starten alvorens het
project opent, de buurtbewoners zo veel mogelijk te betrekken en zo transparant en eerlijk
mogelijk te zijn in hun communicatie. Ook hechten ze, hoewel tegen een systeem van
financiële compensatie, een belang aan het koppelen van een meerwaarde voor de
buurtbewoners aan het project.
Op basis van de geraadpleegde literatuur en het empirische onderzoek heeft de onderzoeker
een aantal aanbevelingen kunnen formuleren specifiek voor de implementatie van de
Detentiehuizen.
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Inleiding
Het opstarten van nieuwe projecten blijft een moeilijke taak. Onderzoek toont aan dat protest
en betogingen van de burgers de laatste decennia sterk zijn toegenomen. Daarbij protesteren
EXUJHUV VWHHGV PHHU RYHU ]HHU YHUVFKHLGHQH WKHPD¶V ]RDOV RQGHUZLMV SRVLWLH YDQ GH YURXZ
justitie, antiracisme en verkeer (Decoster, van Aelst, & Walgrave, 2002; Ulens, 1994; Van
Aelst & Walgrave, 1999).Vooral projecten die de buurt als gevaarlijk beschouwt, zoals
sociale woningen en drugscentra, kunnen leiden tot een not in my backyard (NIMBY) reactie
(Hart Shegos, 2006; Meyers & Martin, 2004; Siedentop, 2010). Ook de lancering van het
project De Huizen EOLMIW GXV ]HNHU QLHW ]RQGHU HQLJ SURWHVW µ Gevangenisdirecteur wil

gevangenisseQ DIVFKDIIHQ¶ kopte onder andere Het Nieuwsblad (2013) een dag na de
voorstelling van het project. Uit de vele reacties op de verschillende artikelen, blijkt er al heel
wat tegenstand te bestaan tegen de invoering van deze gedifferentieerde strafuitvoering. Doch,
verschillende auteurs beschouwen deze weerstand niet steeds als fataal. De communicatie
rond een dergelijk project kan, volgens hen, immers een cruciale rol spelen om de weerstand
te vermijden of te verminderen (Kunreuther, Fitzgerald, & Aarts, 1993; Piat, 2000; Ruming,
2013).
In de wetenschappelijke literatuur komen verschillende elementen naar voren waaraan de
communicatie dient te voldoen om een NIMBY-reactie te voorkomen of te kenteren. Het
merendeel van de bestaande onderzoeken richt zich echter vooral op de communicatie rond de

implementatie van projecten of instellingen die een negatieve invloed uitoefenen op de
omgeving of de gezondheid van de buurtbewoners, zoals industriële installaties of
afvalvoorzieningen. Over projecten rond dienstverlening voor moeilijk te plaatsen
doelgroepen zoals sociale woningen, drugcentra en halfway houses bestaat daarentegen
weinig onderzoek (Dear, 1992; Holden, Lacey, & Monach, 2001; Schively, 2007; Takahashi,
1997; Tighe, 2010). Dit onderzoek tracht meer inzicht te verwerven in dit domein en is bijgevolg
theoretisch relevant. Daarnaast is dit onderzoek maatschappelijk relevant indien het project De

Huizen in de toekomst daadwerkelijk tot stand komt. In dat geval is het van belang inzicht te
hebben in de wijze waarop over het project dient te worden gecommuniceerd om de
implementatie ervan te optimaliseren.
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Deze masterproef bestaat uit drie grote delen, namelijk een literatuurstudie, een empirisch luik
en een deel met aanbevelingen voor het project De Huizen. De literatuurstudie biedt een
overzicht van de meest relevante literatuur omtrent het communicatieproces om een NIMBYreactie bij de implementatie van projecten te voorkomen. Eerst en vooral wordt er ingegaan
op het NIMBY-fenomeen. Vervolgens komen de verschillende elementen aan bod waaraan de
communicatie idealiter moet voldoen. De literatuurstudie zal ten slotte eindigen met een
besluit waarbij het conceptueel kader wordt voorgesteld. Hierbij worden de belangrijkste
concepten uit de literatuur met elkaar in verband gebracht (Miles & Huberman, 1994).
Het empirische luik is enerzijds uit de onderzoeksopzet en anderzijds uit de
onderzoeksresultaten opgebouwd. De onderzoeksopzet bestaat uit de bespreking van de
doelstellingen van het onderzoek en de onderzoeksvragen, de keuze voor een kwalitatief
onderzoek, de steekproef, de dataverzamelingsmethode, de data-analyse en ten slotte de
kwaliteit en de beperkingen van het onderzoek. In het derde deel van deze masterproef
worden de literatuur en de onderzoeksresultaten besproken in het licht van een aanbevolen
communicatiestrategie voor de detentiehuizen. Tot slot worden de belangrijkste conclusies
van dit onderzoek weergegeven in een algemeen besluit.
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Deel I: Literatuur
In dit deel komt allereerst het concept De Huizen aan bod. Vervolgens wordt er ingegaan op
wat auteurs in de onderzoeksliteratuur onder het concept not in my backyard verstaan. Ten
derde komen belangrijke aspecten aan bod waaraan de communicatie dient te voldoen om het
NIMBY-fenomeen tegen te gaan of te voorkomen. Tot slot eindigt het eerste deel van deze
masterproef met een conclusie en een voorstelling van het conceptueel kader.

Hoofdstuk 1: De H uizen: een korte introductie
9]Z µ'H +XL]HQ¶ stelt kleinschalige detentiewoningen voor als alternatief voor de
grootschalige Belgische gevangenissen. Hierbij zijn twee aspecten van belang die in dit
hoofdstuk verder aan bod komen. Ten eerste ligt de nadruk op het persoonlijke proces dat
gedetineerden tijdens hun detentie moeten afleggen. Om hieraan tegemoet te komen, pleit de
Y]Zµ'H+XL]HQ¶ voor een oplossingsplan dat de strafuitvoeringsrechtbank voor de uitvoering
van de straf aanvaardt. Daarnaast moeten de gevangenissen ook architecturaal worden
herbekeken en worden gereorganiseerd (Claus, Beyens, De Meyer, Gryson, & Naessens,
2013).

1.1 O plossingsplan
De planbegeleider en de gedetineerde stellen het oplossingsplan op (Claus e.a., 2013). Dit is
volledig gericht op de reclassering van de gedetineerden. Het bestaat uit een detentieplan en
een reclasseringsplan. De twee hoofddoelen zijn het opbouwen van een sociaal netwerk rond
de gedetineerde en het creëren van een rol voor hem in de samenleving. Daarnaast dient zoals
reeds vermeld de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank het plan goed te
keuren (Claus e.a., 2013).
Het detentieplan moet het de gedetineerde mogelijk maken om zijn detentie zinvol te
benutten. Indien een gedetineerde geen detentieplan heeft, ondergaat hij zijn straf in een
detentiehuis dat enkel in een basisregime voorziet (werk, ontspanning, hulpverlening,
bezoek). Daarnaast bevat een reclasseringsplan zekerheden over de toekomst. Hierin staat
3

wanneer de gedetineerde zijn detentie onder elektronisch toezicht of in voorwaardelijke
invrijheidsstelling mag verderzetten indien hij/zij de opgelegde voorwaarden naleeft. Voor de
gedetineerden zonder reclasseringsplan geldt inzake uitgangsvergunningen en verloven de
regelgeving bepaald bij wet (Claus e.a., 2013).

1.2 A rchitectuur
Honderden kleine detentiehuizen zullen de grote gevangenissen vervangen. Elk detentiehuis
kan tien à twaalf gevangenen opnemen. De detentiehuizen worden per streek georganiseerd en
elke streek biedt alle detentievormen aan. Dat gaat van gesloten en goed beveiligde
detentiehuizen tot open detentiehuizen die enkel woonst, bezoek en ontspanning aanbieden.
Afhankelijk van de achterliggende problematiek van de gedetineerde alsook van een aantal
juridische, sociale en penitentiaire criteria bepaalt de strafuitvoeringsrechter of de
strafuitvoeringsrechtbank de detentievorm. De mogelijkheid bestaat wel dat de gedetineerde
gedurende zijn parcours zijn detentie in verschillende detentiehuizen ondergaat. Elk
detentiehuis heeft tot slot een toegevoegde waarde voor de buurt. De detentiehuizen kunnen
bijvoorbeeld fungeren als hondenasiel, fietsenwerkplaats, parking, groentewinkel, toneelzaal
of sociaal restaurant (Claus e.a., 2013).
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Hoofdstuk 2: Not in my backyard syndroom
Allereerst volgt in dit hoofdstuk een nadere verklaring van het concept NIMBY. Vervolgens
komen de mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het NIMBY-fenomeen aan bod. Deze
oorzaken kunnen ofwel van procedurele ofwel van inhoudelijke aard zijn.

2.1 Definitie
Een NIMBY-reactie verwijst naar de wil van de bewoners om hun omgeving te beschermen.
Het gaat bijgevolg over een beschermende houding die weerstand creëert tegenover nieuwe
ongewenste ontwikkelingen in een buurt, locally unwanted land uses (LULU) genoemd (Dear,
1992; Schively, 2007). Bewoners beseffen dat de aanpassingen en nieuwigheden noodzakelijk
zijn, maar wensen deze niet te zien verschijnen in hun buurt (Dear, 1992; Doble & Lindsay,
2003).
6FKLYHO\  GHHOWGH/8/8¶VRSLQWZHe categorieën. Ten eerste zijn er instellingen die
een invloed hebben op de levenskwaliteit en op de goederenwaarde. Binnen deze categorie
behoren onder andere detentiehuizen, sociale woningen, drugscentra en halfway houses. De
tweede categorie bestaat uit instellingen die een nefaste impact hebben op de omgeving of de
gezondheid van de buurtbewoners. Hierbij kan het onder andere gaan over industriële
installaties, energievoorzieningen of afvalvoorzieningen.
Volgens een aantal auteurs heeft Walter Rodgers, lid van de Amerikaanse Nucleaire
*HPHHQVFKDSGHWHUP³1,0%<´JHODQFHHUGLQGHMDUHQ'HDXWHXUVZLM]HQWHJHOLMNHUWLMG
op de snelle evolutie van het acroniem NIMBY naar een volwaardige vakterm. Sindsdien zijn
er een tal van afgeleiden van de term ontstaan (Burningham, Barnett, & Thrush, 2006).
Daarentegen koppelen andere auteurs het NIMBY-syndroom aan vooroordelen en
discriminatie en is dus volgens hen sinds veel langer aanwezig (Dear, 1992; Piat, 2000). Beide
gedragingen komen namelijk voor in verschillende Latijnse manuscripten uit de 12e eeuw
(Dear, 1992). Libaert (1998) kent op zijn beurt de oorsprong van het NIMBY-fenomeen toe
aan de beginnende industrialisatie. Toch onderscheidt hij drie nieuwe kenmerken van de
hedendaagse weerstand. Allereerst kent de huidige weerstand een systematisch karakter. Bijna
elk nieuw project genereert bij de burgers vanaf de aankondiging ervan protest.
5

Ten tweede krijgt weerstand vandaag de dag veel meer aandacht in de media. Tot slot maken
burgers veel meer rechtszaken aanhangig in verband met het opstarten van nieuwe projecten.
Verschillende auteurs kennen de term NIMBY een negatieve connotatie toe (Iglesias, 2002;
Libaert, 1998; Schively, 2007). Iglesias (2002) meent dat de term NIMBY alle pogingen om
tegenstand te voorkomen ondermijnt. Daarbij ondermijnt het ook de pogingen om een
maatschappelijk draagvlak te creëren. Burgers met oprechte bezorgdheid en vragen kunnen
]LFK EHOHGLJG YRHOHQ GRRU ³1,0%<¶V´ te worden genoemd. Zowel Libaert (1998) als
0FFO\PRQW  2¶KDUH  voegen hieraan toe dat de term NIMBY een negatief beeld
opwekt over de burgers. Ze worden ervan verdacht te willen genieten van de voordelen van
nieuwe ontwikkelingen zonder de negatieve gevolgen ervan te willen ondergaan. Omwille
YDQ GH]H UHGHQHQ YHUNLH]HQ YHUVFKLOOHQGH DXWHXUV GH WHUP µORFDO RSSRVLWLRQ¶ ERYHQ GH WHUP
NIMBY (Burningham, 2000; Iglesias, 2002). Auteurs definiëren de term NIMBY dus op zeer
verschillende wijzen. Sommige auteurs verwijzen louter naar weerstand terwijl anderen
verwijzen naar burgers die zich vanuit egoïstische of niet legitieme redenen verzetten (Hunter
& Leyden, 1995). Zo definieert Wolsink (2000, p.53) de term NIMBY als volgt: ³ People that

combine a positive attitude and resistance motivated by calculated personal costs and
EHQHILWV´

2.2 Oorzaken
De literatuur maakt een onderscheid tussen twee categorieën van oorzaken voor het NIMBYfenomeen. Allereerst zijn er de procedurele kenmerken. De tweede categorie bevat factoren
en kenmerken die specifiek verbonden zijn aan het project zelf.
2.2.1 Procedurele kenmer ken
Wat betreft de procedurele kenmerken kan de bezorgdheid allereerst betrekking hebben op de
gegeven informatie (Libaert, 1998). Onderzoek toont aan dat een buurt sterker gaat
protesteren indien ze onvoldoende informatie krijgt over de doelgroep van het project of de
PRJHOLMNH ULVLFR¶V (Dear, 1992; Wynne-Edwards & National Homelessness Initiative
(Canada), 2003). Daarnaast bestaat het risico dat de buurtbewoners niet geloven dat ze de
adequate informatie hebben verkregen (Ruming, 2013).
6

Ten tweede leidt het gebrek aan mogelijkheden tot participatie in het proces tot weerstand
(Dear, 1992; Ruming, 2013; Wynne-Edwards & National Homelessness Initiative (Canada),
2003). Buurtbewoners kunnen de consultatie daarbij als onvoldoend of niet efficiënt
beschouwen (Cowan, 2003). Onderzoek toont aan dat de raadpleging van de burgers voor de
uitvoering van het project dient te gebeuren. Indien de consultatie na de implementatie
plaatsvindt, leidt dit tot teleurstelling en tast dit het vertrouwen van de buurtbewoners aan
(Piat, 2000; Rabe, 1994).
Schively (2007) YDWGH]HWZHHNHQPHUNHQRQGHUGHQRHPHUµZDDUJHQRPHQUHFKWYDDUGLJKHLG
YDQ KHW SURFHV¶ 'LW LV YROJHQV KDDU KHW EHlangrijkste procedurele element dat invloed
uitoefent op het ontstaan van protest. Indien buurtbewoners het proces niet als rechtvaardig
beschouwen, zullen ze minder open staan voor het opstarten van een nieuw project in hun
buurt.
2.2.2 Inhoudelij ke kenmer ken
Dear (1992) haalt vier argumenten aan die burgers naar voren schuiven als verklaring voor de
weerstand tegenover een nieuw project. Ten eerste vrezen ze voor een daling van de waarde
van de onroerende goederen in hun buurt (Dear, 1992; Duke, 2010; Hart Shegos, 2006;
Kearns, 2007; Scally & Koenig, 2012; Scally, 2012; Tighe, 2010). Geen enkel onderzoek
toont echter aan dat een daling van de waarde van goederen significant verband houdt met
nieuwe projecten. In sommige gevallen zorgen nieuwe projecten zelfs voor een stijging van
de goederenwaarde (Dear, 1992; Nguyen, 2005; Siedentop, 2010). Dit blijkt zowel uit een
onderzoeksreview naar de impact op de goederenwaarde van de opening van
dienstverleningsprojecten (Nguyen, 2005) als uit onderzoek naar de impact van de opening
van windmolenparken (Bond, 2010; Martin, 2009). Ook halen verschillende auteurs aan dat
indien een daling wordt waargenomen dit vooral verband houdt met andere aspecten. De
belangrijkste hiervan zijn de percepties van de omwonenden. Indien de buurtbewoners kennis
hebben van het project en het project op een juiste manier waarnemen, zal de goederenwaarde
ook niet dalen (Gawande & Jenkins-Smith, 2001; Kiel & Williams, 2007; Nguyen, 2005).
Ten tweede speelt de veiligheid een belangrijke rol. Deze bezorgdheid hangt veel af van de
doelgroep van het nieuwe project. Twee belangrijke elementen hierbij zijn de gepercipieerde
7

gevaarlijkheid en de onvoorspelbaarheid van de doelgroep. Indien buurtbewoners van mening
]LMQGDWGHGRHOJURHSSRWHQWLsOHULVLFR¶VPHW]LFKPHHEUHQJW]DOGLWOHLGHQWRWPHHUZHHUVWDQG
en protest (Dear, 1992; Hart Shegos, 2006; Siedentop, 2010). Dit blijkt eveneens uit
verschillende onderzoeken naar het opstarten van nieuwe gevangenissen (Martin, 2000;
Meyers & Martin, 2004) en het huisvesten van ex-gedetineerden (Doble & Lindsay, 2003).
Naast druggebruikers en ex-delinquenten leiden ook psychiatrische patiënten tot de grootste
weerstand (Dear, 1992; Dear & Gleeson, 1991; Lee, Jones, & Lewis, 1990; Wynne-Edwards
& National Homelessness Initiative (Canada), 2003).
Een derde zorg bij de burgers is de mogelijke afbreuk aan de levenskwaliteit van de wijk. De
vrees bestaat dat de aanwezigheid van de doelgroep een slechte invloed uitoefent op jongeren
en kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijken dat burgers ervoor vrezen dat het nieuwe
project zal leiden tot een toename van problemen in de wijk (Dear, 1992; Duke, 2010; Kearns,
2007; Scally & Koenig, 2012; Scally, 2012; Tighe, 2010). Daarbij kan een project leiden tot
meer lawaai en verkeer en ook afbreuk doen aan de omgeving (Dear, 1992; Hart Shegos,
2006; Siedentop, 2010).
Ten vierde houden burgers ook rekening met de specifieke kenmerken van het project. Het
type, de grootte, de reputatie en de uiterlijke verschijningsvorm van nieuwe projecten kunnen
een impact hebben op de houding van burgers. Wat betreft het type kan dit residentieel of
niet-residentieel zijn, een lokale of vreemde doelgroep en een aanvaardbare of nietaanvaardbare doelgroep ontvangen. Een niet-residentieel project met een lokale en
aanvaardbare doelgroep zal leiden tot het minst protest. Daarentegen zullen de burgers grotere
projecten minder gemakkelijk aanvaarden. Grote projecten leiden immers tot onder andere
meer verkeer en minder parkeerplaatsen. (Dear, 1992; Hart Shegos, 2006). Eén uitzondering
hierop zijn de grote projecten die kansen voor werkgelegenheid met zich meebrengen. Inzake
de reputatie zullen buurtbewoners een project sneller aanvaarden indien er reeds gelijkaardige
succesvolle projecten bestaan of wanneer een politicus of een beroemde persoon het project
steunt. Holden, Lacey, & Monach (2001) wijzen echter op het feit dat de betrokkenheid van
een politicus of een beroemde persoon de houding van de buurtbewoners ook in negatieve zin
kan beïnvloeden. Tot slot zullen nieuwe infrastructuren evenals goed onderhouden projecten
een positieve invloed hebben op de houding van de burgers.
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Naast deze vier categorieën haalt Libaert (1998) tot slot ook informele factoren als oorzaken
van het NIMBY-fenomeen. Het gaat hierbij om lokale culturen, tradities, vroegere
geschiedenis en familiestructuren waardoor wetenschappelijk onderzoek deze factoren minder
gemakkelijk kan onderzoeken.

Hoofdstuk 3: A ntwoord op het N I M B Y-syndroom
Bestaande literatuur haalt verschillende methoden aan om het NIMBY-syndroom tegen te
gaan. Allereerst wordt er kort ingegaan op de redenen waarom de hedendaagse communicatie
niet geschikt is om met het NIMBY-syndroom om te gaan. Vervolgens komen de
verschillende elementen aan bod die bijdragen aan het voorkomen van het fenomeen. Tot slot
wordt er dieper ingegaan op het systeem van compensatie.

3.1 Communicatie: hoe moet het niet?
De hedendaagse communicatie bevat verschillende elementen die een struikelblok kunnen
vormen voor de optimale implementatie van een project (Libaert, 1998). Allereerst is een
communicatie die louter gericht is op het gebruikte communicatiemiddel niet de beste
benadering. Deze benadering berust op het idee dat het verspreiden van informatie voldoende
is om een project te doen aanvaarden. Een voorbeeld hiervan is dat projectplanners enkel
folders verspreiden met de nodige informatie, maar zonder er bij stil te staan of de ontvangers
deze al dan niet zullen lezen.
Ten tweede is de communicatie van vandaag de dag nog steeds sterk gericht op het milieu.
Toch heeft het NIMBY-fenomeen niet enkel betrekking op het milieu. Bewoners van een
bepaalde wijk zien een project niet zozeer als schadelijk voor het milieu, maar vooral als
schadelijk voor hun eigen levenskwaliteit. Het milieu speelt echter een zeer belangrijke rol in
de argumenten aangehaald door de bewoners die tegen het project zijn (Libaert, 1998).
Ten derde dienen projectplanners afstand te nemen van een communicatie die louter gericht is
op het overtuigen. De communicatie dient niet enkel te verlopen via een proces waarbij
burgers de informatie als waarheid moeten aannemen en er geen tussenkomst mogelijk is
(Schively, 2007). Een bewoner kan immers helemaal overtuigd zijn van het nut van een
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project, maar het project toch weigeren omwille van de nabijheid ervan. Verschillende auteurs
stellen immers vast dat een overtuigende communicatie ook omgekeerde effecten kan hebben
(Kunreuther, Slovic, & MacGregor, 1996; Libaert, 1998).

3.2 Communicatie: hoe moet het wel?
In dit onderdeel komen verschillende elementen aan bod waaraan de communicatie moet
voldoen om het NIMBY-fenomeen te voorkomen of tegen te gaan. Een aantal auteurs geven
deze aspecten aan op basis van geraadpleegde literatuur en hun eigen inzichten (onder andere
Dear, 1992; Libaert, 1998; Schively, 2007 en Siedentop, 2010), terwijl andere wetenschappers
hier ook zelf onderzoek naar hebben verricht (onder andere Abraham & Maney, 2009; Doble
& Lindsay, 2003; Futrell, 2003 en Iglesias, 2002). Allereerst wordt de timing van de
communicatie besproken. Vervolgens komen de participatiegraad van de buurtbewoners, de
inhoud van de communicatie en de afbakening van de verschillende groepen aan bod. Tot slot
wordt het gebruik van experts en de begrijpelijkheid van de communicatie besproken.
3.2.1 Communicatie: timing
Voor de timing van de communicatie bestaat er een onderscheid tussen de communicatie voor
de implementatie van het project en de communicatie erna. Beide vormen worden in dit
onderdeel nader besproken.

A. Voor het project?
Allereerst pleiten verschillende auteurs voor een communicatie vanaf de start van het project
(Abraham & Maney, 2009; Dear, 1992; Jobert, 1998; Libaert, 1998). Ethisch gezien is het
logisch om vanaf het begin van een project te communiceren. Niet alleen om de eerlijkheid en
de transparantie te bewijzen, maar ook om interesse in de mening van de bewoners te laten
blijken. Oprechte interesse tonen, kan bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een
informatienummer of het organiseren van bijeenkomsten (Libaert, 1998). Iglesias (2002)
meent daarentegen op basis van zijn analyse van twee succesvolle geïmplementeerde
projecten in San Fransisco dat er geen juiste tijdstip bestaat om de gemeenschap te
informeren.
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Bij het vroegtijdig communiceren komen twee problemen naar voren. Allereerst bestaat het
risico dat er bij een te vroege communicatie over een onvoldoende gedetailleerde project tal
van geruchten ontstaan. Deze kunnen leiden tot een grote en diepgewortelde weerstand die
vervolgens moeilijk te overwinnen is (Jobert, 1998; Libaert, 1998; Lober, 1995). Daarnaast is
er het risico op informatielekkage. Dit kan ten eerste ontstaan door de bezorgdheid van
bewoners die allerlei specialisten in hun wijk zien optreden. Ten tweede zal de vrijgegeven
informatie snel en misschien vervormd door alle burgers zijn gekend (Libaert, 1998).
Tot slot meent Libaert (1998) dat het onmogelijk is om iedereen tegelijk op een degelijke
wijze te informeren. Het is bijgevolg noodzakelijk om een hiërarchie op te stellen van de
belangrijkste groepen uit de buurt die als eerste dienen te worden geïnformeerd. Dear (1992)
haalt aan dat de eerste contacten verlopen meestal via de belangrijkste vertegenwoordigers
van een gemeenschap, namelijk de burgemeester en de leden van het gemeentebestuur.
Volgens Iglesias (2002) is het hierbij van belang dat men de vertegenwoordigers informeert
die een duidelijke interesse vertonen in het project. Deze kunnen immers een positieve
invloed hebben op de rest van de gemeenschap. Pas nadien vindt een contactmoment met de
bredere gemeenschap plaats (Dear, 1992). De tijdspanne tussen de communicatie met de
verschillende groepen dient zo kort mogelijk te zijn. De reden hiervoor is dat het risico op
lekkage zeer prominent aanwezig blijft en schadelijk kan zijn voor de slaagkansen van het
project (Libaert, 1998).

B. Na het project?
Na de implementatie van een project dienen de projectplanners te beslissen of ze de
communicatie al dan niet voortzetten. Communicatie na de oprichting van een project blijkt
belangrijk in twee gevallen. Ten eerste wanneer het van belang is dat de doelgroep goede
banden onderhoudt met de buurtbewoners. Ten tweede wanneer de betrokkenheid van de
buurtbewoners nodig is voor de re-integratie en de socialisatie van de doelgroep (Dear, 1992).
Volgens Dear (1992) zijn er twee mogelijke wegen om de communicatie voort te zetten.
Allereerst is het mogelijk om de doelgroep van het nieuwe project te betrekken in
JHPHHQVFKDSVGLHQVWHQ'DDUQDDVWNDQKHWRSULFKWHQYDQVSHFLILHNHSURJUDPPD¶VGHFRQWDFWHQ
tussen de doelgroep en de buurtbewoners bevorderen. Deze laatste vorm streeft een betere
integratie en socialisatie na.
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3.2.2 Participatieve communicatie
Dear (1992) onderscheidt twee verschillende benaderingen om in contact te treden met de
buurtbewoners, namelijk de autonome en de participatieve benadering. Volgers van de
autonome benadering houden vooral rekening met de rechten van de doelgroep van het
project. Ze benadrukken de rechten van de doelgroep om net zoals andere burgers te leven, te
werken en zorg te verkrijgen. De autonome benadering vereist geen direct contact met de
buurtbewoners voor de opstart van een project. Tot in 1970 werd er vaak geen rekening
gehouden met mogelijk protest en werd de autonome benadering bijgevolg vaak gebruikt. In
GH MDUHQ ¶ vond echter een kentering plaats. Beleidsontwerpers kregen meer en meer te
maken met weerstand en conflicten waardoor ze beroep gingen doen op een meer
participatieve benadering. Deze benadering gaat uit van de rechten van de buurtbewoners om
te worden geïnformeerd en te worden betrokken bij de besluitvorming.
Verschillende auteurs steunen deze laatste benadering (Dear, 1992; Iglesias, 2002; Jobert,
1998; Libaert, 1998; Schively, 2007; Takahashi & Dear, 1997; Tighe, 2010; Wheeler, 1994).
Het is van belang dat de communicatie niet beperkt blijft tot het louter verstrekken van
informatie, maar dat men de burgers actief betrekt. Met andere woorden is het van belang een
dialoog op te stellen met de buurtbewoners. Volgens Libaert (1998) is deze relatie met de
burgers zelfs van groter belang dan de concrete inhoud ervan. Hij is van mening dat de
buurtbewoners graag meewerken aan de verdere evolutie van hun wijk. In het verlengde
hiervan meent Jobert (1998) dat burgers niet graag voor een voldongen feit worden geplaatst.
Burgers actief betrekken, is bijgevolg een kwestie van respect tonen.
Informele settings stimuleren het meest dialogen en discussies. Deze settings kunnen
informeel zijn ofwel door de gekozen plaats ofwel door de informele sfeer die men er tot
stand brengt. Daarbij blijken deze settings effectiever te zijn voor het bereiken van een
FRQVHQVXV GDQ HHQ ORXWHU µOXLVWHUSURFHV¶ 2¶+DUH %DFRZ  6DQGHUVRQ  6LHGHQWRS
2010; Takahashi, 1998; Tighe, 2010). Schively (2007) haalt aan dat een dialoog met de
burgers het wantrouwen van de buurtbewoners tegenover de beleidsplanners grotendeels zal
wegnemen. Ook draagt een dialoog met de burgers bij aan de vermindering van gevoelens van
frustratie, angst en verbittering wat blijkt uit het onderzoek van Slovic, Fischhoff, &
Lichtenstein (1982) naar het meedelen van risicovolle informatie.
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3.2.3 A llesomvattende communicatie
Hoewel een aantal auteurs suggereren dat de communicatie de nadruk vooral moet leggen op
positieve elementen (ACT, 2009; Peaden, 2013) menen vele andere auteurs het
tegenovergestelde.
Libaert (1998) en Schively (2007) stellen namelijk vast dat bij de implementatie van vele
SURMHFWHQ PRJHOLMNH ULVLFR¶V RQYROGRHQGH DDQ ERG NRPHQ 3URMHFtontwerpers negeren of
relativeren deze vaak ten voordele van de winsten (Schively, 2007). Toch blijkt communicatie
RYHU GH ULVLFR¶V YDQ EHODQJ RPGDW GH EXUJHUV YDDN EH]RUgd zijn over de gevolgen van het
project. Een te positieve communicatie is bijgevolg helemaal niet afgestemd op de specifieke
noden en behoeften van de buurtbewoners (Libaert, 1998). Uit het onderzoek van Kunreuther,
Fitzgerald en Aarts (1993) naar het opstarten van afvalvoorzieningen komt eveneens naar
voren dat alle negatieve gevolgen van het project DDQERGPRHWHQNRPHQ=RZHOULVLFR¶VGLH
een invloed hebben op de veiligheid en de goederenwaarde als ULVLFR¶VGLHde levenskwaliteit
beïnvloeden, dienen bespreekbaar te zijn. Een open communicatie zal immers leiden tot een
groter vertrouwen in de beleidsplanners (Kunreuther e.a., 1993; Schively, 2007; Tighe, 2010).
Bacow en Milkey (1982) vinden dezelfde conclusies terug in hun studie naar de
implementatie van afvalvoorzieningen in verschillende Amerikaanse steden.
Een omvangrijke communicatie zowel over de voordelen als over de nadelen heeft tot slot
nog twee bijkomende voordelen. Ten eerste geeft deze benadering geruchten geen kans.
Buurtbewoners krijgen meteen een duidelijk antwoord op al hun vragen (Libaert, 1998). Ten
tweede spelen de media bij deze benadering een belangrijke rol. Televisie, radio, e-mails en
pamfletten kunnen het bewustzijn en het begrip van buurtbewoners opwekken ten aanzien van
de doelgroep van het project. Buurtbewoners worden op dergelijke wijze bewust van de
problemen waarmee de doelgroep te maken heeft (Doble & Lindsay, 2003; Hart Shegos,
2006; Iglesias, 2002; Wynne-Edwards & National Homelessness Initiative (Canada), 2003).
Vertrouwdheid en begrip leiden tot een toename van tolerantie en aanvaarding. Dit proces kan
echter tijdrovend en traag zijn en is een indirecte strategie. Het is immers moeilijk te
YHU]HNHUHQGDW WHOHYLVLHSURJUDPPD¶V H-mails of brieven alle buurtbewoners bereiken (Dear,
1992). Desondanks blijven traditionele media steeds meer mensen bereiken dan de nieuwe
media. Bij de nieuwe media doet zich het fenomeen voor dat mensen de gezochte informatie
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volledige afstemmen op hun individuele behoeften en hierdoor niet meer attent zijn op andere
informatie (Schönbach & de Waal, 2011). Toch is het van belang voldoende aandacht te
besteden aan deze nieuwe media. Bij de nieuwe media, sociale redactionele media
uitgezonderd, merkt men immers een wisselende kwaliteit en objectiviteit op. De gegeven
informatie is sterk afhankelijk van de belangen van de informant (Frissen e.a., 2008;
Leyenaar, Wijngaarden, & Fraanje, 2012). Ook leiden de sociale media tot een sneller
netwerkvorming en kan dit zeer snel buitenproportioneel worden (de Graaf & Meijer, 2013).
3.2.4 A fbakening van het publiek
Bij het opstarten van een nieuw project dienen projectontwerpers na te denken over de wijze
waarop ze de informatie zullen brengen. Allereerst is het van belang om de verschillende
groepen te identificeren. Dit gaat gepaard met een duidelijke afbakening. De communicatie
ten aanzien van het grote publiek verloopt anders dan de communicatie met de
buurtbewoners. Zo vormen de media het instrument bij uitstek om het grote publiek te
bereiken. Daarentegen zal de communicatie met de buurtbewoners eerder direct verlopen via
een brief, een brochure of een stadsvernieuwingsmagazine (Libaert, 1998). Vervolgens is het
nodig de verwachtingen en de percepties van deze verschillende groepen te bepalen. Eens de
verwachtingen en percepties gekend zijn, kunnen de projectplanners hier beter op inspelen
(Dear, 1992; Fessenden-Raden, Fitchen, & Heath, 1987; Libaert, 1998).
3.2.5 Bewijs voeren
Bij elke bekendmaking van informatie bestaat het risico dat er twijfel rond de juistheid van de
informatie ontstaat. Uit de casestudie van Fessenden-Raden et al. (1987) naar het verschaffen
van risicovolle informatie blijkt daarbij dat onzekerheid over bepaalde boodschappen heel een
project kan ondermijnen. Om dit te voorkomen, dient de informatie telkens samen te gaan met
bewijs (ACT, 2009; Libaert, 1998). Ook Schively (2007) en Iglesias (2002) zijn van mening
dat wetenschappelijke expertise en bewijs een centrale rol spelen bij het communiceren van
nieuwe projecten. Iglesias (2002) haalt aan dat bijvoorbeeld het uitnodigen van een
politieagent die al ervaring heeft met een gelijkaardig project onveiligheidsgevoelens kan
tegenwerken.
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Toch toont een aantal studies aan dat het gebruik van experts soms tegengestelde effecten kan
hebben. Verschillende meningen van verschillende experts kunnen leiden tot een grotere
onzekerheid en wantrouwen opwekken wat blijkt uit het onderzoek van Strike, Myers, &
Millson (2004). Deze voeren onderzoek uit naar het opstarten van needle exchange programs
en hebben hiervoor stafleden geïnterviewd. Daarbij geloven tegenstanders meestal niet in het
bewijs dat door de experts werd aangevoerd of leveren ze zelf een aantal experts aan die hun
eigen ideeën delen (Futrell, 2003).
3.2.6 Begrijpelij k communiceren
Libaert (1998) meent dat er specifieke inspanningen nodig zijn om het discours van de
beleidsplanners om te vormen tot een discours dat aangepast is aan het publiek. Moeilijk te
begrijpen informatie en moeilijk taalgebruik zullen niet bijdragen aan een grotere aanvaarding
van een project. Ook Fessenden-Raden et al. (1987) menen op basis van hun onderzoek dat
projectplanners de technische informatie op een simpelere wijze moeten presenteren. Toch
halen ze aan dat een vereenvoudiging van de informatie ertoe kan leiden dat de focus op één
bepaald element ligt waardoor verschillende belangrijke aspecten over het hoofd worden
gezien.
Het kiezen van een goede woordvoerder is hierbij belangrijk. Deze persoon moet een goede
uitstraling hebben en over interpersoonlijke vaardigheden beschikken (Hart Shegos, 2006).
Naast het delen van informatie dient de woordvoerder zich ook bezig te houden met het actief
luisteren naar de buurtbewoners. Het is van belang dat de woordvoerder continu bereikbaar is
voor de gemeenschap. Hoe makkelijker hij bereikbaar is hoe groter het vertrouwen in het
project (The Fortune Society & Prisoner Reentry Institute, 2009). Hart Shegos (2006) voegt
hier aan toe dat indien de woordvoerder een gerespecteerde persoon binnen de gemeenschap
is dit de implementatie verder zal vergemakkelijken.

3.3 Systeem van compensatie
Verschillende auteurs pleiten bij het implementeren van een nieuw project voor een systeem
van compensatie (Dear, 1992; Jobert, 1998; Kunreuther e.a., 1993; Schively, 2007; Wheeler,
1994). Compensatie om de aanvaarding van een project te vergroten kan verschillende
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vormen aannemen. Ten eerste is er de financiële compensatie van de mogelijke verliezen voor
de gemeenschap (Fischel, 2001; Schively, 2007). Ten tweede stellen Kunreuther et al. (1993)
dat buurtbewoners een aantal voordelen uit een nieuw project kunnen halen. Hierdoor krijgen
ze het gevoel dat de nieuwe situatie ook voor hen gunstig is. Deze voordelen kunnen de vorm
aannemen van onder andere parkeerplaatsen, werkgelegenheid of gebruik kunnen maken van
de diensten aangeboden door de instelling (Dear, 1992; Schively, 2007).
Toch valt hierbij een aantal opmerkingen te maken. Ten eerste werkt de financiële
compensatie enkel indien de waarde van de compensatie hoog genoeg is om op te wegen
tegen de gepercipieerde negatieve gevolgen van het project (Fort, Rosenman, & Budd, 1993;
Schively, 2007). Daarbij toont onderzoek aan dat dergelijke vormen van schadevergoeding
vaak mislukken omwille van de morele waarden die in een buurt bestaan. Deze morele
waarden ondermijnen elke poging tot schadevergoeding en burgers beschouwen deze als
strijdig met het algemeen welzijn (Frey, Oberholzer-Gee, & Eichenberger, 1996; Schively,
2007). Frey en Oberholzer-Gee (in Schively, 2007) voegen hieraan toe dat burgers een
financiële compensatie bijgevolg vaak als omkoperij ervaren. Ten tweede toont onderzoek
aan dat het gebruik van compensatie bij het implementeren van nieuwe projecten in het
algemeen niet succesvoller is dan andere methoden (Jobert, 1998; Schively, 2007). Wheeler
(1994) die een evaluatie uitvoert van de mislukking van een wet waarbij een financiële
compensatie werd voorzien bij NIMBY-projecten in Massachusetts meent dat compensatie
het NIMBY-fenomeen matigt, maar niet helemaal overwint.
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Hoofdstuk 4: Besluit
2SDDQUDGHQYDQGHY]Zµ'H+XL]HQ¶ zouden kleinschalige detentiehuizen een alternatief moeten
vormen voor de grootschalige Belgische gevangenissen (Claus e.a., 2013). Enkel het

bekendmaken van het voorstel zorgde al voor heel wat ophef waardoor men kan
veronderstellen dat de implementatie ervan een NIMBY-reactie zal uitlokken. Een NIMBYreactie verwijst naar de wil van de buurtbewoners hun eigen buurt te beschermen (Dear, 1992;
Schively, 2007).
De oorzaak van een NIMBY-reactie kan ten eerste liggen in de kenmerken eigen aan het
project. Zo blijkt uit de literatuur dat de veiligheid van een project alsook de mogelijke
afbreuk aan de levenskwaliteit van de buurt doorslaggevend zijn bij het ontstaan van
weerstand. Ook vrezen de buurtbewoners voor een daling van hun goederenwaarde en kan het
type, de grootte en de reputatie van het project een rol spelen. Een detentiehuis voldoet dus
aan alle voorwaarden om een NIMBY-reactie uit te lokken. Een als gevaarlijk gepercipieerde
doelgroep, die voor meer criminaliteit in een buurt zou kunnen zorgen en voor een daling van
de waarde van de goederen, is absoluut niet welkom in een buurt. Daarnaast kunnen ook
procedurele kenmerken een rol spelen bij het ontstaan van een NIMBY-reactie. Zoals uit
onderzoek blijkt, zullen gebrekkige informatie en gebrekkige participatie leiden tot meer
weerstand.
Hoewel men aan de specifieke kenmerken van een project zoals onder andere de doelgroep
zelden iets kan veranderen, kunnen projectplanners wel inzetten op het communicatieproces
en trachten de mogelijke angsten van een buurt weg te nemen. Om deze yes in my backyard
houding te weeg te brengen, dient de communicatie volgens de literatuur te voldoen aan een
aantal principes.
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Deze verschillende principes worden weergegeven in onderstaand conceptueel schema:
T abel 1: Conceptueel schema

Om een project beter door een buurt te laten aanvaarden, dient communicatie allereerst vanaf
de start van het project te beginnen. Daarnaast is het van belang de buurtbewoners actief te
betrekken bij het gehele proces. Door een dialoog met de buurtbewoners op te richten, zullen
projectplanners sneller het vertrouwen van de buurt winnen. Ten derde dient de communicatie
allesomvattend te zijn. Zowel de positieve elementen als de risiFR¶VGLHQHQDDQERGWHNRPHQ
Ten vierde is het van belang het publiek voldoende af te bakenen. De projectplanners moeten
de communicatie aanpassen aan de kenmerken en verwachtingen van het publiek. Ook
moeten ze hierbij voldoende nadenken over de volgorde waarin ze de verschillende groepen
zullen informeren. Ten vijfde is het noodzakelijk dat deskundigen op het vlak van het project
de informatie aan de buurtbewoners geven. Ook dient deze informatie begrijpelijk te zijn. Uit
de literatuur is daarbij aangetoond dat het benoemen van een aanspreekpunt voor de
buurtbewoners essentieel is voor het goede verloop van het implementatieproces. Tot slot kan
eventueel compensatie worden overwogen.
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De onderzoeken waaruit deze principes blijken, zijn vooral gericht op een specifieke categorie
YDQ/8/8¶VQamelijk op projecten die een negatieve impact hebben op de omgeving of de
gezondheid van de buurtbewoners. Naar de communicatie rond dienstverleningsprojecten
voor moeilijk te plaatsen doelgroepen is minder onderzoek gevoerd. (Dear, 1992; Holden,
Lacey, & Monach, 2001; Schively, 2007; Takahashi, 1997). De vraag is bijgevolg of de
communicatie rond bepaalde dienstverleningsprojecten in de praktijk ook aan deze elementen
voldoet en of dit daadwerkelijk bijdraagt tot een grotere aanvaarding van het project.
Bijkomend gaat de onderzoeker na in welke mate deze elementen van toepassing kunnen zijn
op de toekomstige implementatie van detentiehuizen.
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Deel II: Empirisch luik
Het empirisch luik bestaat enerzijds uit de onderzoeksopzet en anderzijds uit de
onderzoeksresultaten. Beide worden in dit deel nader besproken.

Hoofdstuk 1: O nderzoeksopzet
Dit hoofdstuk bespreekt de doelstellingen van het onderzoek en de onderzoeksvragen, de keuze
voor een kwalitatief onderzoek, de steekproef, de dataverzamelingsmethode, de data-analyse en
ten slotte de kwaliteit en de beperkingen van het onderzoek.

1.1 Doelstelling en onderzoeksvragen
De centrale doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de wijze waarop
de communicatie met de burgers rond een project als De Huizen dient te verlopen om een
NIMBY-reactie te vermijden of aan te pakken. Om deze doelstelling te bereiken, gaat de
onderzoeker eerst na hoe de communicatie verloopt rond bestaande kleinschalige tot
middelgrote instellingen voor eveneens moeilijk te plaatsen doelgroepen en vervolgens welke
elementen van deze communicatiestrategieën van toepassing kunnen zijn op het nieuwe
project De Huizen.
Concreet tracht dit onderzoek een antwoord te bieden op de volgende vragen:
x

Hoe verloopt de communicatie met de buurtbewoners over verschillende bestaande
kleinschalige tot middelgrote instellingen voor moeilijk te plaatsen doelgroepen?
o Hoe wordt de communicatie rond de instellingen procedureel georganiseerd
(timing, wijze, participatie, publiek) en wat zijn de ervaringen van de
respondenten hieromtrent?
o Hoe wordt de communicatie rond de instellingen inhoudelijk georganiseerd
(allesomvattend, bewijs, begrijpelijk) en wat zijn de ervaringen van de
respondenten hieromtrent?
o Wordt compensatie toegekend en wat is de houding van de respondenten
hierover?
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x

+HHIWGHY]Zµ'H+XL]HQ¶UHHGVVWDSSHQRQGHUQRPHQRSYODNYDQFRPPXQLFDWLH"

x

Welke elementen zouden naar analogie met de onderzochte communicatiestrategieën
kunnen worden toegepast op het nieuwe penologische project De Huizen om
weerstand te vermijden?

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de wijze waarop de communicatie in verband
met de verschillende instellingen is verlopen. Met de term µcommunicatie¶ verwijst men
zowel naar de wijze waarop de informatie wordt gebracht als naar de inhoud ervan. Uit de
literatuur blijken verschillende elementen van belang te zijn om een NIMBY-reactie te
vermijden. Deze eerste vraag tracht dus na te gaan in welke mate de verschillende
respondenten deze aspecten naleven in de communicatie. De hoofdvraag bestaat uit drie
deelvragen die betrekking hebben op de procedurele kenmerken, de inhoudelijke kenmerken
van de communicatie en het systeem van compensatie. De tweede en derde onderzoeksvraag
hebben meer specifiek betrekking op de communicatie rond het project De Huizen. Allereerst
wordt er onderzocht RI GH Y]Z µ'H +XL]HQ¶ DO VWDSSHQ KHeft ondernomen op vlak van
communicatie. Vervolgens gaat de onderzoeker na welke regels naar analogie met de
onderzochte communicatiestrategieën van toepassing kunnen zijn bij het communiceren met
de buutbewoners over de oprichting van een detentiehuis.

1.2 E en kwalitatieve onderzoeksmethode
Kwalitatief onderzoek leent zich goed tot de onderzoeksvragen die eerder van exploratieve
aard zijn. Het is de bedoeling om een eerste inzicht te verwerven in de wijze waarop de
communicatie rond de inplanting van een detentiehuis zou moeten verlopen. Een belangrijk
pluspunt van kwalitatief onderzoek is dat veel diepgang wordt bereikt bij het verzamelen en
bestuderen van de data (Kleemans, Korfs, & Staring, 2008). De onderzoeksmethoden zijn
daarbij heel flexibel waardoor de onderzoeker beter kan inspelen op nieuwe elementen die
opkomen gedurende de dataverzameling (Decorte & Zaitch, 2010).
Daarbij biedt het iteratief proces, kenmerk van het kwalitatief onderzoek, ook een
meerwaarde. De onderzoeker heeft de mogelijkheid om gedurende het proces van
dataverzameling terug te grijpen naar bijkomende informatie uit de literatuur.
21

Verder start de onderzoeker vanaf het begin van de dataverzameling met analyseren waardoor
zij zoals reeds gezegd beter kan inspelen op nieuwe elementen en deze nadien ook kan
opnemen in de verdere dataverzameling (Decorte & Zaitch, 2010).

1.3 Steekproeftrek king
Voor dit onderzoek is een doelgerichte steekproef van toepassing. De doelgerichte steekproef
heeft als voordeel dat personen worden geselecteerd die een duidelijke band vertonen met het
onderwerp en zinvolle informatie kunnen opleveren (Decorte & Zaitch, 2010). In het geval
van dit onderzoek is het van belang personen te interviewen die deskundig zijn op het vlak
van de communicatie omtrent de implementatie van kleinschalige tot middelgrote instellingen
voor moeilijk te plaatsen doelgroepen. Net zoals de detentiehuizen kunnen deze instellingen
een NIMBY-reactie veroorzaken. Voor dit onderzoek OHJW PHQ GXV GH IRFXV RS /8/8¶V
behorende tot de categorie van instellingen waarvan verwacht wordt dat ze een invloed
hebben op de levenskwaliteit en op de goederenwaarde van een buurt (Schively, 2007).
Om binnen deze populatie een steekproef te trekken, maakte de onderzoeker gebruik van een
aantal criteria (Decorte & Zaitch, 2010). Als eerste criterium identificeerde de onderzoeker
zes soorten instellingen die moeilijk te plaatsen doelgroepen ontvangen en die net zoals
detentiehuizen voor weerstand kunnen zorgen bij de buurtbewoners. Deze instellingen zijn:
x

psychiatrische ziekenhuizen;

x

verblijfsplaatsen voor vreemdelingen;

x

drugscentra;

x

doortrekkersterreinen voor zigeuners;

x

centra voor delinquente jongeren;

x

Eros Centers voor prostituees.

Uit de literatuur blijkt reeds dat drugsgebruikers, (ex)-delinquenten en psychiatrische
patiënten tot de grootste weerstand leiden (Dear, 1992; Dear & Gleeson, 1991; Lee, Jones, &
Lewis, 1990; Wynne-Edwards & National Homelessness Initiative (Canada), 2003). De
onderzoeker koos voor de drie andere moeilijk te plaatsen doelgroepen omdat deze groepen
een zekere reputatie met zich meedragen waardoor de buurtbewoners de aanwezigheid van
deze doelgroepen als gevaarlijk kunnen beschouwen.
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Ook vrezen de buurtbewoners dat de aanwezigheid van deze doelgroepen zal leiden tot een
toename van problemen in de wijk (Dear, 1992; Duke, 2010; Kearns, 2007; Scally & Koenig,
2012; Scally, 2012).
Opdat we het communicatieproces zouden kunnen onderzoeken, dienen deze instellingen voor
moeilijk te plaatsen doelgroepen aan twee voorwaarden te voldoen. De eerste voorwaarde is
dat de instellingen van recente aard zijn of recente verbouwingen hebben ondergaan. Bij het
zoekproces wordt er dus enkele rekening gehouden met instellingen die aan dit criterium
voldoen en dit na het jaar 2000. Vertrekkend vanuit de woonplaats van de onderzoeker ging
deze in de sociale gids systematisch na welke instellingen in aanmerking komen voor het
onderzoek. De uiteindelijk in het onderzoek betrokken instellingen zijn recenter dan 2008. De
tweede voorwaarde om de vergelijking met de detentiehuizen mogelijk te maken, is dat ze
kleinschalig tot middelgroot zijn. Hierbij wordt als richtlijn gebruikt dat de instellingen niet
meer dan een honderdtal personen ontvangen. Enige uitzondering hierop is het Universitair
Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus. Ook al is dit een grotere instelling werd het centrum in
de steekproef toch betrokken omdat ze sinds 2009 een nieuwe afdeling hebben dat forensische
psychiatrische patiënten opneemt. Deze afdeling past wat betreft de grootte wel binnen de
steekproef en er werd dus specifiek nagegaan hoe de communicatie hieromtrent is verlopen.
Het tweede criterium dat de onderzoeker in het onderzoek gebruikte, is het onderscheid tussen
instellingen in Wallonië en Vlaanderen. Omdat De Huizen een nationaal project is, koos de
onderzoeker er voor om voor elk soort instelling de communicatie rond twee instellingen te
bestuderen waarvan één in Wallonië en één in Vlaanderen. In Vlaanderen en Wallonië heerst
er immers grotendeels een andere cultuur, respectievelijk beïnvloed door de Germaanse en
Latijnse cultuur, waardoor er zich bijgevolg ook verschillen in de communicatie kunnen
voordoen (Hill in Reyskens, 2007).
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Onderstaande tabel geeft de selectiecriteria weer.
T abel 2. Steekproefmatrix
Ligging
Vlaanderen

Wallonië

Instellingen
Doortrekkersterreinen voor zigeuners

Stad Kortrijk

Stad Bastenaken

Gesloten federale centra voor jongeren

x

x

Eros Centers

x

Stad Seraing

Drugscentra

Antwerps Drugs

Stad Luik

Interventie Centrum
(ADIC)
Psychiatrische Ziekenhuizen

Forensische Units

Clinique

Sint-Kamillus

Psychiatrique Des
Frères Alexiens
(CPFA)

Verblijfsplaatsen voor vreemdelingen

Dienst

Terugkeerhuizen

Vreemdelingenzaken

Bevekom

(DVZ)
Afhankelijk van de instelling trad de onderzoeker in contact met ofwel de stad of gemeente
ofwel de instelling zelf om een afspraak te plannen met de persoon verantwoordelijk voor de
communicatie. In totaal werden vijftien steden en gemeenten gecontacteerd en veertien
instellingen. Van deze negenentwintig gecontacteerde steden en instellingen werden
uiteindelijk negen interviews afgenomen. Bij de contactopname viel de doelgroep
µGHOLQTXHQWHMRQJHUHQ¶PHWHHQXLWGHVWHHNSURHI. Uit de telefonische gesprekken met zowel de
inrichtingshoofden als een medewerker van de Federale Overheidsdienst Justitie bleek dat
hieromtrent geen communicatie was verricht. Dit is ook het geval voor het Eros Center in
Vlaanderen. Een overzicht van alle gecontacteerde instellingen alsook de redenen van niet
deelname is te vinden in bijlage 1.
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Een

buitenbeentje

binnen

de

steekproef

is

het

interview

met

de

communicatieverantwoordelijken van de stad Leuven. Dit interview werd reeds gepland
vooraleer er veranderingen kwamen in de criteria voor de steekproef. De onderzoeker is
echter van mening dat dit interview relevante informatie heeft opgeleverd waardoor het
interview toch wordt opgenomen in de resultaten. De stad Leuven heeft immers een goede
reputatie op vlak van communicatie met de buurtbewoners en tijdens het interview werd de
focus gelegd op de nieuwe studentenvoorzieningen in de Mussenwijk. Deze doelgroep kan
eveneens veel weerstand opwekken bij de buurbewoners.
Naast de interviews verricht met de communicatieverantwoordelijken van deze instellingen
werden ter aanvulling twee leden van de vzw µDe Huizen¶ aangesproken om meer informatie
te verkrijgen over het project en over al dan niet reeds ondernomen stappen op het vlak van
communicatie. Ook heeft de onderzoeker op 3 april 2014 een opvolgvergadering bijgewoond
betreffende de terugkeerhuizen in Bevekom die sinds oktober 2013 in exploitatie werden
genomen.
Tot slot heeft de onderzoeker, naast de afgenomen interviews en de opvolgvergadering, ook
een reeks documenten geanalyseerd omtrent de Exodushuizen in Nederland. De
Exodushuizen bieden opvang voor maximaal vijfentwintig ex-gedetineerden en gedetineerden
in de laatste fase van hun straf (Exodus, 2014). De onderzoeker heeft ervoor gekozen deze
documenten in het onderzoek te betrekken omdat de Exodushuizen vergelijkbaar zijn met de
toekomstige dententiehuizen en de communicatie rond de implementatie ervan effectief blijkt
te zijn. Na e-mailwisseling met de communicatieverantwoordelijke van de Exodushuizen
Nederland bleek dat de onderzoeker geen toegang kon krijgen tot het draaiboek communicatie
dat de Exodushuizen gebruiken (Berings, 03.03.2014). Uit informele contacten met een
medewerker van de Exodushuizen bleek één van de redenen hiervoor te zijn de mislukking
van de opening van een Exodushuis in Zwolle. De onderzoeker kreeg wel een aantal
documenten doorgestuurd die handelen over de mislukking in Zwolle en een aantal
documenten waarop de communicatie rond de Exodushuizen is gebaseerd.

25

1.4 Dataverzamelingsmethode
De dataverzameling gebeurde aan de hand van kwalitatieve semigestructureerde interviews.
Het onderzoek omvatte bijgevolg een aantal diepte-interviews met verschillende deskundigen.
Dankzij deze interviewvorm kregen de respondenten voldoende ruimte om hun eigen verhaal
te brengen. Ook kan dankzij het feit dat de interviews toch deels gestructureerd zijn de
interviewtijd efficiënt worden gebruikt.
Om het interview in goede banen te leiden en een antwoord te verkrijgen op de
onderzoeksvragen gebruikte de onderzoeker een interviewschema. Dit betekent dat op
voorhand werd nagedacht over de te stellen vragen en werden aan de hand van een aantal
topics de bevindingen uit de literatuur weergegeven (Decorte & Zaitch, 2010). Er werd
voornamelijk gebruikt gemaakt van open vragen waardoor de respondent de kans kreeg om
alles te vertellen wat in hem opkwam rond het thema. Door de openingsvragen en een aantal
bijkomende vragen op voorhand te formuleren, kon de onderzoeker vermijden dat de vragen
te subjectief of sturend waren. Daarbij heeft de onderzoeker tijdens de interviews vooral de
respondenten aan het woord gelaten en steeds voldoende de tijd genomen om na te denken
over de formulering van bijkomende vragen.
Tijdens de interviews werd er aandacht besteed aan verschillende topics (cfr. Bijlage 2).
Concreet werd er ingegaan op de wijze waarop de communicatie is verlopen omtrent de
geselecteerde inrichtingen. Hierbij heeft de onderzoeker aandacht besteed aan de timing van
de communicatie, de participatiegraad van de buurtbewoners, de inhoud van de communicatie
en de afbakening van het publiek. Ook werd het gebruik van experts en de begrijpelijkheid
van de communicatie besproken. Tot slot is het systeem van compensatie aan bod gekomen.
Telkens werd er nagegaan wat de ervaring van de respondent was met deze aspecten, of deze
al dan niet een invloed hebben gehad op de houding van de buurtbewoners en welke
verbeteringen mogelijk waren.
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1.5 Data-analyse
De analyse van de verzamelde data gebeurde aan de hand van NVIVO. Alle getranscribeerde
interviews werden opgeslagen in het programma en vervolgens gecodeerd. De eerste fase was
het open coderen. Hierbij werden de interviews onderverdeeld in kleinere fragmenten en
werden deze steeds benoemd met een code. Deze code vormt een beschrijving van de
fragmenten. Vervolgens vond het axiaal coderen plaats. Hierbij werden de verschillende
codes gestructureerd en werd er een codeboom opgesteld (cfr. Bijlage 3) (Decorte & Zaitch,
2010). Na deze twee fasen verliep de verdere analyse op basis van een afgedrukte versie van
de codes en de bijhorende fragmenten. Allereerst werden alle fragmenten opnieuw
doorgelezen en heeft de onderzoeker de belangrijkste elementen aangeduid. Daarna ging de
onderzoeker per code na hoeveel respondenten dit hadden aangehaald, wat ze hierover hadden
verteld en bracht dit in vergelijking met wat de andere respondenten hadden aangegeven.

1.6 K waliteit en beper kingen van het onderzoek
Binnen dit onderdeel van de masterproef komt allereerst de kwaliteit van het onderzoek aan
bod waarbij de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt besproken. Ten
tweede wordt er ingegaan op de beperkingen van het onderzoek.
1.6.1 K waliteit van het onderzoek
Allereerst verwijst het concept validiteit naar de geloofwaardigheid van de interpretaties. Om
de kwaliteit van het onderzoek op dit vlak te verbeteren, werd de constant comparative
methode gevolgd. Deze methode houdt volgens Silverman (2013) in dat de onderzoeker
steeds op zoek dient te gaan naar andere cases om zijn hypotheses te testen. Omdat dit niet
altijd even evident is, pleit Silverman (2013) voor het onderzoeken en vergelijken van alle
datafragmenten die bestaan in één bepaalde case. Concreet betekent deze methode voor dit
onderzoek dat niet enkel de transcripts van de interviews met elkaar werden vergeleken, maar
dat ook de inhoud van elk transcript nauwkeurig werd bestudeerd. Hierdoor kon de
onderzoeker de consistentie en de validiteit van zijn uitspraken nagaan.
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Om problemen in verband met gebrek aan middelen en tijd om alle data weer te geven in
analyseerbare vorm te vermijden, werd de analyse allereerst toegepast op een klein deel van
de data en nadien uitgebreid naar meer data (Decorte & Zaitch, 2010; Silverman, 2013). Dit
betekent dat de data-analyse vanaf de eerste dataverzameling en transcriptie van de interviews
van start ging. Bijkomend werden de resultaten op vraag van de respondenten ook aan hen
voorgelegd. Enkel de medewerkers van de stad Leuven hadden een opmerking die de
onderzoeker nadien ook heeft aangepast. Een bepaald resultaat werd immers voorgesteld als
een huidige activiteit terwijl het een project voor de toekomst was.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen, heeft de onderzoeker uitgebreid en
nauwkeurig alle methodologische keuzes beschreven waaronder het steekproefproces, de
dataverzameling en de data-analyse. Dit draagt bij aan de transparantie van het onderzoek en
hierdoor krijgen andere onderzoekers de mogelijkheid het onderzoek op precies dezelfde
manier uit te voeren. Gedurende heel het onderzoeksproces werden onder andere de
beslissingen, ideeën en de handelingen van de onderzoeker systematisch bijgehouden in een
soort van notitieboek die de onderzoeker op elk moment van het proces kon raadplegen. In het
verlengde hiervan werden de interviews volgens het verbatim principe getranscribeerd. De
onderzoeker zal deze transcripties nauwkeurig bijhouden zodat andere onderzoekers deze
indien nodig kunnen raadplegen (Decorte & Zaitch, 2010; Silverman, 2013).
1.6.2 Beper kingen van het onderzoek
Een eerste beperking van dit onderzoek is dat alle onderzochte instellingen reeds waren
geopend. Eén uitzondering hierop is het Eros Center in Seraing dat pas in 2016 opent, maar
waarbij heel het communicatieproces al vaststaat. Met andere woorden de opening van deze
instellingen werd niet verhinderd door een NIMBY-reactie. Instellingen die het daglicht niet
hebben gezien wegens een NIMBY-reactie werden immers niet benaderd met uitzondering
van de documenten betreffende de mislukking van een Exodushuis in Zwolle. De reden
hiervoor is dat het moeilijk is om in contact te treden met een verantwoordelijke van een
mislukt project. Het project moet immers recent zijn en media-aandacht hebben verkregen om
de onderzoekers attentie hier op te vestigen. Bijgevolg kon de onderzoeker niet nagaan, met
uitzondering van de mislukking van een Exodushuis in Nederland, of mislukkingen al dan
niet te wijten zijn aan een gebrekkige communicatie.
28

Een tweede beperking houdt verband met de onderzoeksmethode die de onderzoeker hanteert.
Omwille van de kwalitatieve onderzoekmethode kunnen er geen causale uitspraken worden
gedaan. De onderzoeker kan immers niet met zekerheid zeggen of de verschillende aspecten
van de communicatie bijdragen aan het voorkomen of tegengaan van een NIMBY-reactie. Het
gaat immers om de standpunten van de verschillende respondenten hieromtrent en de
interpretatie ervan. Om het werkelijke effect van de verschillende aspecten betreffende de
communicatie na te gaan, zou er een experiment moeten worden uitgevoerd met een voor- en
een nameting.
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Hoofdstuk 2: Resultaten van het onderzoek
Dit hoofdstuk omvat allereerst de stand van zaken omtrent de communicatie voor de
implementatie van de detentiehuizen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de mogelijke
communicatiestrategieën. Uit de contacten met de instellingen of gemeenten blijkt een
duidelijk onderscheid te bestaan tussen de instellingen/gemeenten die geen communicatie
verrichten en diegenen die dat wel doen. Tussen Wallonië en Vlaanderen zijn er weinig
verschillen. Het enige betreft het gebruik van de media (cfr.2.3.6). Allereerst wordt er dus
ingegaan op de instellingen en gemeenten die niet gecommuniceerd hebben over het project
en de redenen hiervoor. Daarna komen de resultaten aan bod van de instellingen/gemeenten
die wel communiceren. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de procedurele en inhoudelijke
aspecten van de communicatie. Tot slot wordt een aantal andere elementen besproken zoals
het systeem van compensatie en de relatie met de gemeente.

2.1 De H uizen: stand van zaken
8LW GH WZHH LQWHUYLHZV PHW GH OHGHQ YDQ GH Y]Z µ'H +XL]HQ¶ EOLMNHQ QRJ JHHQ FRQFUHWH
stappen te zijn ondernomen op vlak van communicatie voor de implementatie van
toekomstige detentiehuizen. Een lid van de vzw haalt echter aan dat hier in Nederland al
draaiboeken voor bestaan en dat ze deze willen aanpassen aan de detentiehuizen. Hiervoor
werd reeds de opdracht gegeven, maar deze is nog niet van start gegaan. Momenteel geven de
leden aan dat ze druk bezig zijn met het zoeken naar een geschikte locatie voor het opstarten
van detentiehuizen. Een lid geeft aan dat ze vooral op zoek zijn naar rennovatieprojecten. Tot
nu toe hebben ze slechts één nieuwbouwproject gehad. Tegelijk geeft hij aan dat ze zowel
binnen als buiten de steden op zoek zijn. Dit hangt immers samen met de differentiatie wat
betreft de beveiliging.

2.2 Niet communiceren, een communicatiestrategie?
Van de negenentwintig gecontacteerde gemeenten en instellingen blijken er zestien niet te
communiceren omtrent de instelling waarin de onderzoeker is geïnteresseerd. Daarnaast biedt
de gemeente Bierbeek enkel ondersteuning bij de communicatie rondom het drugscentrum de
Spiegel. Tot slot was het voor één gemeente en één instelling niet mogelijk om op te maken of
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ze al dan niet acties ondernemen op vlak van communicatie. Het drugscentrum de Spiegel zelf
en de gemeente Herent werken immers niet mee aan eindwerken.
De redenen om geen communicatie te verrichten zijn zeer divers. Voor verblijfplaatsen voor
vreemdelingen die door Fedasil worden uitgebaat, halen alle gecontacteerde gemeenten aan
dat de opening van het centrum hen werd opgelegd en dat ze bijgevolg geen moeite willen
doen om over het centrum te communiceren. De verschillende gemeenten verwezen naar
Fedasil zelf, dat volgens hen heel het proces van communicatie op zich neemt. Na telefonisch
contact bleek echter dat Fedasil niet zelf met de burgers communiceert, maar de informatie
aan de burgemeester doorgeeft die op zijn beurt de inwoners moet inlichten.
Uit zowel het interview omtrent het doortrekkersterrein in Bastenaken als de nieuwe
forensische units in Sint-Kamillus blijkt dat het bestuur geen communicatie verrichten om
extra problemen te voorkomen:
3DUFHTX¶LOIDXWTXDQGPrPHELHQGLUHTX¶LO\DJUDWXLWpGHO¶HDXGHO¶pOHFWULFLWpVL

on met ça en publique, ben la population de Bastogne et comment ça se fait, nous on
paye des taxes, les poubelles et pourquoi est-ce que eux les payeraient pas ?"
(Stadsmedewerker Bastogne, 12.03.2014).
³'HULVQLHW HFKWQDDUGHEXXUWJH]HJGYDQKHHOVSHFLILHNYDQµMDZHJDDQVWDUWHQPHW
IRUHQVLVFKHSV\FKLDWULH¶HQHXKZHZLOOHQRRNQLHWGDWDOOH]MDLQGLH]LQGDWHUDOHHQ

heel groot vooroordeel is naar mensen met een gerechtelijk statuut toe en euh wilden
we die mensen nog niet extra gaan stigmatiseren in de zin van kijk naar die wijk van
NLMN QX NRPW HU HHQ JHYDDUOLMNH GRHOJURHS ELM´ (Medewerker Sint-Kamillus,
27.02.2014).
Niet communiceren om verdere stigmatisering te voorkomen is ook een reden die de
beleidsnota voorziening kwetsbare groepen, waar de Exodushuizen zich deels op baseren,
aanhaalt. De beleidsnota geeft echter wel aan dat de projectplanners deze keuze dienen te
onderbouwen en dat er altijd ruimte moet bestaan voor vragen (Groningen, 2013). Ook de
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medewerkers van de DVZ1 geven te kennen dat ze de communicatie zo summier mogelijk
proberen te houden om weerstand te voorkomen. Daarbij stellen ze vast dat ze de initiatieven
op vlak van communicatie in samenwerking met de gemeente vastleggen (cfr. 2.4.3). Uit de
interviews blijkt dat de respondenten deze communicatiestrategie ook zullen blijven volgen.
Dit is volgens hen de meest effectieve strategie. Enkel de medewerker van Sint-Kamillus
geeft aan dat het een meerwaarde zou zijn meer in te zetten om de communicatie met de
buurtbewoners (cfr. 2.3.8).
Tot slot komen er nog twee redenen naar voren uit de interviews. Allereerst wijst de
medewerker van de gemeente Bastenaken aan dat communiceren een kwestie van geld is en
dat de gemeente hier geen budget voor vrijmaakt. Ten tweede blijkt uit het interview met een
stadsmedewerker van Seraing omtrent het toekomstige Eros Center dat de stad het project
heeft voorgesteld en alle vragen heeft beantwoord, maar geen proactieve communicatie
uitvoert omdat ze er geen goede sier mee wil maken. Dit blijkt uit volgend citaat:³1RQ
O¶REMHFWLIQ¶HVWSDVGHVHYDQWHUGHFHODMHGLVFHQ¶HVWSDVXQDWRXWWRXULVWLTXH«-HQ¶HQIDLV

pas une fieUWp´(Stadsmedewerker Seraing, 07.04.2014).

2.3 Communicatie
Voor de instellingen en de gemeenten die wel stappen ondernemen op vlak van communicatie
komen in dit onderdeel eerst de resultaten aan bod met betrekking tot de procedurele
kenmerken en vervolgens die met betrekking tot de inhoudelijke kenmerken. Tot slot wordt
dit onderdeel afgesloten met de meerwaarde die de respondenten inzien in het
communicatieproces en de mogelijke verbeterpunten ervan.
2.3.1 T iming
De communicatie met de buurtbewoners kan zowel plaatsvinden voor de opening van de
instelling als na de opening ervan. Beiden komen hierna verder aan bod.

1

Op vraag van de respondenten meer verduidelijking over hun hoedanigheid: interview met Meneer
Verbauwhede GHHUW DGYLVHXU '9=  en Mevrouw Hulpiau Muriel (diensthoofd afdeling Familie Identificatie
Terugkeer Team, DVZ)
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2.3.1.1 Communicatie voor opening
Wat is het precieze startpunt van de communicatie en waarom hebben de respondenten
gekozen om dan van start te gaan alsook hoe ze in contact met de buurtbewoners zijn
getreden, zijn aspecten van de communicatie die in dit deel verder aan bod komen.
A . W anneer en waarom
Alle respondenten die communicatie verrichten zijn van mening dat de communicatie reeds
voor de opening van de instelling dient te starten. Er zijn echter verschillen in de tijdspanne
tussen de start van de communicatie en het daadwerkelijk lanceren van het nieuwe project.
De beleidsnota voorziening kwetsbare groepen (Groningen, 2013) voorziet dat de buurt in een
zo vroeg mogelijk stadium moet worden betrokken. Nochtans geeft de nota QLHWDDQZDWµ]R
YURHJ PRJHOLMN¶ LV (Groningen, 2013). Uit het interview met een Lid van vzw µDe Huizen¶
EOLMNW µ]R YURHJ PRJHOLMN¶ uit een draaiboek uit Nederland één jaar op voorhand te zijn.
Volgens het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn
wijk!, 2011), waar de Exodushuizen hun communicatie eveneens op baseren, dient de
communicatie al te starten bij het locatieonderzoek. De burgers dienen te worden
geïnformeerd over het onderzoek naar een geschikte locatie en vooraleer de definitieve
beslissingen zijn genomen. Nochtans is de medewerker van het ADIC van mening dat
communiceren vooraleer beslissingen vaststaan nutteloos is omdat er altijd de mogelijkheid
bestaat dat de instelling daar niet komt. Bovendien geeft dit volgens de medewerker de indruk
dat ze ten aanzien van de omwonenden verantwoording moeten afleggen. Ook het
beleidskader huisvestiging bijzondere doelgroepen (z.a., 2009), ander document gebruikt door
de Exodushuizen, pleit ervoor te wachten tot dat de besluiten zijn genomen om onnodige
onrust te voorkomen.
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De meeste respondenten stellen vast dat ze zeker een aantal jaren op voorhand met de
communicatie van start zijn gegaan. Dit blijkt uit volgende citaten:
³-DYDQDIHXKZLVWHQZHYDQRNGHUJDDWLHWVJHEHXU en. In 2007 was het duidelijk

dat we dit pand gingen krijgen en euh in 2012 zijn we der in gegaan. Euh het heeft
lang geduurd, maar tegen dat de stad dan echt zijn toestemming gaf om dit gebouw te
verpachten aan ons dat heeft geduurd tot 2009. Euh vanaf dat moment in dus
september 2009 wisten we het zeker en dan zijn we ook meteen begonnen euh met de
EXXUWGDDURYHUWHLQIRUPHUHQ«´(Medewerker ADIC, 07.03.2014).
³:DW ZH GDDU VWXGHQWHQYRRU]LHQLQJHQ  KHEEHQ JHGDDQ LV DO LQ HHQ KHHO YURHJ

stadium euh DDQ GH EXXUW WHQ HHUVWH JH]HJG YDQ ZDW JDDW HU NRPHQ«´
(Stadsmedewerkers Leuven, 14.02.2014).
Eén uitzondering hierop zijn de terugkeerhuizen voor vreemdelingen. De medewerker in
Bevekom geeft aan dat ze de buurtbewoners rond dit project in september 2013 hebben
geïnformeerd terwijl de opening van de terugkeerhuizen al in oktober 2013 plaatsvond. Ook
de medewerkers van de DVZ geven aan dat ze de buurtbewoners slechts een paar weken op
voorhand informeren. De reden die ze hiervoor aanhalen is dat er dan minder weerstand kan
ontstaan en het project minder snel kan worden stopgezet. In het tegengestelde hiervan zijn de
stadsmedewerkers van Leuven van mening dat de buurtbewoners op het laatste moment
informeren de meest negatieve reacties uitlokt.
Bij het doortrekkersterrein in Kortrijk en het drugscentrum in Luik heeft het
communicatieproces een stuk langer geduurd, ongeveer tien jaar.
³ De start van het dossier was al in 1999 of 2000 en ook de communicatie naar de

bevolking waar het doortrekkersterrein zou komen was ook rond het jaar 2000.´
(Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014).

" On ne peut pas évoquer la mise en place du centre Tadam à Liège sans évoquer la
JHQqVHGXSURMHWMHSHQVHSDUFHTXHF¶HVWXQSURMHWTXLDPLVSOXVGHGL[DQVDYDQWGH

voir le jour. " (Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
34

Voor geen van beide projecten werd het communicatieproces opzettelijk zo lang gerekt. Het
was echter noodzakelijk omdat verschillende administratieve problemen vertraging hadden
veroorzaakt. Toch stellen zowel de stadsmedewerker van Kortrijk als van Luik vast dat dit
langdurige communicatieproces een meerwaarde is voor het project. Dit blijkt uit volgend
citaat: ³'LHWLMGZDVRRNQRGLJRPGHJHHVWHQWHODWHQULMSHQ«:LMPHUNWHQDOVKHWEHJRQPHW
ZHUNHQRSKHWWHUUHLQHQRRNELMGHRSHQLQJZDVGHZHHUVWDQGELMQDQLHWVPHHUJHZRUGHQ´
(Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014). De stadsmedewerker van Luik voegt hieraan toe dat
ze tijdens die periode regelmatige berichtgeving over het project hebben gedaan. Ook de
stadsmedewerkers van Leuven ondersteunen het idee dat de projectplanners regelmatig
informatie dienen te geven. Het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen
(Welkom in mijn wijk!, 2011) stelt als richtlijn dat in een langdurig proces ten minste één
keer per kwartaal een tussenbericht dient uit te gaan.
Men kan dus vaststellen dat voor deze verschillende projecten de communicatie van start is
gegaan vanaf het moment dat er zekerheid bestond omtrent de opening van de instellingen. De
medewerker van het ADIC meent dat het van belang is om te communiceren zodra de
beslissingen vaststaan. De redenen die de medewerker hiervoor aanhaalt, zijn dat de
medewerkers van het ADIC zo snel mogelijk duidelijkheid moeten scheppen en dat ze ook zo
snel mogelijk op bestaande geruchten moeten inspelen. Ook andere respondenten
ondersteunen het idee dat het van belang is de buurtbewoners onmiddellijk over het
toekomstige project te informeren.
Verschillende respondenten haleQWRWVORWHHQDDQWDOULVLFR¶VDDQGLHYHUERQGHQ]LMQPHWHHQWH
vroeg gestart communicatieproces. Hoewel de stadsmedewerker van Kortrijk over het
algemeen

geen

negatieve

aspecten

ziet,

meent

deze

wel

dat

een

langdurig

communicatieproces voor het opstarten van het project de onrust bij de buurtbewoners kan
vergroten: ³ Allez ik kan het mij wel voorstellen dat dat bij mensen dat je de onrust wat aan
KHW UHNNHQ EHQW GDW GDW QLHW JRHG LV´ (Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014). Ook de
medewerkers van de DVZ geven aan dat er bij een vroeg gestart communicatieproces meer
ruimte is voor weerstand. Daarnaast stellen de stadsmedewerkers van Leuven vast dat er ook
allerlei vragen kunnen opkomen waar nog niet noodzakelijk een antwoord op bestaat. Dit is
volgens de respondenten voor vele mensen moeilijk te vatten.
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In het verlengde hiervan stelt de stadsmedewerker van Luik dat het risico bestaat dat de
buurtbewoners de indruk krijgen dat: ³ Oui, ils en parlent, ils en parlent et puis ils ne le font
SDV«͟ (Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
B. Hoe
³3HUVRRQOLMNH FRPPXQLFDWLH SUHIHUHHUW ERYHQ VFKULIWHOLMNH FRPPXQLFDWLH´ is één van de
gouden regels van het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom
in mijn wijk!, 2011, p.5). Schriftelijke communicatie is enkel aanvullend of ter aankondiging
van een persoonlijke communicatie mogelijk. Naast deze regel wijzen de respondenten op
verschillende communicatiemiddelen die ze gebruiken om in contact met de buurtbewoners te
treden. Deze worden hierna verder besproken.
INF OR M A TIE V ERG A DERING
Met uitzondering van de medewerkers van de DVZ en de stadsmedewerkers van Luik en
Seraing geven de respondenten aan dat ze voor de instelling waarvoor zij verantwoordelijk
zijn informatievergaderingen hebben verricht. Zo hebben ze voor de meeste instellingen één
buurtbijeenkomst georganiseerd. Dit blijkt onder andere uit onderstaande citaten:
³ En toen was dat in september en dan hebben we meteen een infor matie avond
LQJHULFKW LQ KHW ]HHPDQVKXLV QRJ« 'DW ZDV RS  RNWREHU´ (Medewerker ADIC,
07.03.2014).
³We hebben één informatieavond georganiseerd. Dat was daarvoor om de inwoners

een idee te geven en te informeren dat dit project hier ging geïmplementeerd worden
in de gemeente en om hun de nodige informatie te bezorgen wat het is. ´ (Medewerker
DVZ, 05.03.2014).
³,N GHQN GDW GDW ]HNHU HXK QXWWLJ LV RP GDDU ELMYRRUEHHOG HHQ LQIR DYRQG ZRUGW

gegeven vaQZDWHUGDDUNRPW«´ (Stadsmedewerkers Leuven, 14.02.2014).
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³'DQHLJHQOLMNVLWHLVDOWLMGPHWHHQFRPPXQLFDWLHQDDUGHEXXUWRRNJHZHHVWYLDHHQ
LQIRUPDWLHYHUJDGHULQJ´ (Medewerkers DVZ, 22.04.2014).
Het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn wijk!,
2011) ondersteunt het idee dat er minimum één buurtbijeenkomst dient plaats te vinden. De
stadsmedewerker van Kortrijk haalt echter aan dat de stad omtrent het doortrekkersterrein
voor zigeuners verschillende informatievergaderingen heeft gehouden. Ook een lid van de
vzw µDe Huizen¶ stelt vast dat minimum drie bijeenkomsten noodzakelijk zijn.
Voornamelijk de mensen uit de dichte buurt werden voor de vergaderingen uitgenodigd. Zo
geeft de medewerker van het ADIC aan dat ze alle buurtbewoners binnen een straal van
300/400 meter hebben uitgenodigd. Ook voor de terugkeerhuizen in Bevekom en het
doortrekkersterrein in Kortrijk stellen de respondenten vast dat de gemeente enkel de
bewoners van de aanliggende straten wenste uit te nodigen.
Het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn wijk!,
2011) pleit ervoor om voor elke bijeenkomst een plan van aanpak op te stellen. Dit plan
bestaat uit een draaiboek waarin het doel, de doelgroep, de te volgen strategie, de
kernboodschap en de risicofactoren aan bod komen. Tegelijk stelt het protocol dat alle
deelnemende partijen betrokken dienen te zijn bij de voorbereiding ervan om een consistente
boodschap mee te geven. Uit de interviews blijkt dat er tijdens de informatievergaderingen
enerzijds informatie werd gegeven (cfr. 2.3.7) en er anderzijds ruimte was voor vragen.
Enkel voor het drugscentrum in Luik en het Eros Center in Seraing hebben de
stadsmedewerkers een andere houding aangenomen. In plaats van proactief een
informatievergadering te organiseren, stellen ze zich eerder open voor allerhande vragen. Ze
staan steeds paraat om over het project te gaan praten indien bijvoorbeeld buurtcomités dit
vragen. De stadsmedewerker van Luik stelt echter vast dat dit zeer zelden voorkomt.
Daarbij hanteert de stad Luik net zoals de medewerkers van de DVZ een meer persoonlijke
benadering wat blijkt uit volgend citaat: ³2Q D HQJDJp XQ pGXFDWHX r, qui avait travaillé
SHQGDQWWUqVORQJWHPSVDYHFGHVWR[LFRPDQHVOLpJHRLV«LODFRPPHQFpjIDLUHWRXWXQWUDYDLO
jDOOHUVHSUpVHQWHUjpWDEOLUXQFRQWDFWPDLVVDQVVWUHVV«LODYDLWGXWHPSVGHYDQWOXL«
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(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014). De stadsmedewerker van Luik benadrukt hierbij dat dit
proces minimum een aantal maanden heeft geduurd. Ook bij de terugkeerhuizen gaan de
coaches zich meestal individueel voorstellen aan de buurtbewoners: ³«ZDDU ZH GDQ LQ GH

brievenbus van de buurt de brieven zijn gaan sturen en de coaches zijn ook zich gaan
YRRUVWHOOHQ«LQGLYLGXHHO´ (Medewerkers DVZ, 22.04.2014).
OPE ND E URD A G
Voor de meeste instellingen hebben de respondenten ook een opendeurdag voor opening
georganiseerd met als doel de naambekendheid te genereren. Zo konden de mensen zich een
beter beeld vormen van de instelling. Zoals de medewerker van de terugkeerhuizen in
Bevekom aangeeft, hebben de buurtbewoners de terugkeerhuizen en het administratieve
gebouw kunnen bezoeken. Het belang dat deze medewerker hieraan hecht, blijkt uit volgend
citaat: ³:HKHEEHQRRNXLWJHOHJGYDQKRHGDWZHZHUNHQGDW]H maaltijdcheques krijgen, dat

ze voldoende eten hebben, dat ze het ook niet nodig gaan hebben om in te breken, of te
EHGHOHQ1HHGHPHQVHQEHGHOHQQLHWZDQW]HKHEEHQKLHUDOOHPDDOZDW]HQRGLJKHEEHQ´
(Medewerker DVZ, 05.03.2014).
Ook de stad Luik organiseerde een opendeurdag voor de opening van het drugscentrum.
Medewerkers hebben opnieuw uitleg gegeven over de instelling, maar de buurtbewoners
konden zelf ook waarnemen dat het centrum bijvoorbeeld niet zou leiden tot een toename van
de drugshandel:
³ O Q H[SOLTXDLW ELHQ TXH OH FHQWUH pWDLW ELHQ SURWpJp F¶pWDLW LPSRUWDQW DXVVL
G¶H[SOLTXHU TX¶LO Q¶pWDLW SDV TXHVWLRQ GH  V¶HQ DOOHU DYHF OH SURGXLW TXH OH WUDILF QH

serait pas possible, que la substa QFHQHVRUWLUDLWSDVGXFHQWUH«on a fait des visites du
FHQWUHDYDQWVRQRXYHUWXUHHQPRQWUDQWELHQTX¶LO\DYDLWWRXWXQV\VWqPHG¶DODUPHV

caméras, entrées surveillées partout  GRQF SRXU ELHQ IDLUH FRPSUHQGUH TX¶LO Q¶pWDLW
pas question, que toutes les mesures de sécurité étaient prises, que dans le centre une
SDUWLH pWDLW LQWHUGLWH j WRXW OH PRQGH HW SHUVRQQH Q¶D MDPDLV YX HQ-dehors du

coordinateur du FHQWUHHWGHO¶LQILUPLqUHHQFKHITXLSUpSDUDLWOHVGRVDJHVSHUVRQQH
Q¶D MDPDLV YX O¶HQGURLW R pWDLW VWRFNpH OD diaceptyle morphine." (Stadsmedewerker
Luik, 11.03.2014).
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Volgens de medewerker van Luik is zoiets sterker dan louter het meegeven van informatie.
De beleidsnota voorziening kwetsbare groepen (Groningen, 2013) stelt in het verlengde
hiervan dat het van belang is de buurtbewoners te laten zien en voelen hoe het er bij
vergelijkbare voorzieningen aan toe gaat. Hierdoor voelen de buurtbewoners zich meer
verbonden met de toekomstige buren wat bijdraagt tot een grotere acceptatie en begrip
(Groningen, 2013).
ANDERE C O M MUNIC A TIE MIDDE L E N
Naast de informatievergaderingen en de opendeurdagen vermeldt een aantal respondenten
andere communicatiemiddelen om de buurtbewoners al dan niet bijkomend te informeren.
Zo heeft de stad Kortrijk ervoor gekozen om een aantal werfbezoeken voor de buurt te
organiseren. Volgens de stadsmedeweker was dit een goede zaak omdat de mensen in kleine
groep bijkomende vragen konden stellen. Daarnaast hebben de medewerkers van het
drugscentrum ADIC ervoor gekozen om de plannen betreffende de verbouwingen van het
pand voor te leggen. De reden hiervoor was dat de buurtbewoners meer inzicht konden
verkrijgen in wat er naast hun deur zou worden geopend. Bij het Eros Center in Seraing was
het project opgenomen in het verkiezingsprogramma van het huidige stadsbestuur. Daarbij
heeft de stad het project helemaal op zijn website uitgelegd. Ook het CPFA in Welkenraedt
maakt gebruik van het internet om in contact te treden met de buurt. Tot slot heeft een aantal
respondenten er ook voor gekozen om zijn boodschap via de media aan de buurtbewoners
mee te geven (cfr. 2.3.6).

2.3.1.2 Communicatie na opening
Ook na de lancering van de projecten is het volgens de respondenten een meerwaarde om de
communicatie naar de buurtbewoners verder te zetten. Zoals de medewerker van het CPFA in
:HONHQUDHGWVWHOW³/¶REMHFWLIHVWGHFRQWLQXHUjGpP\VWLILHUODSV\FKLDWULH«OHVJHQVLOVRQW
XQH LGpH GH O¶K{SLWDO TXL HVW YUDLPHQW HQFRUH OD PDLVRQ G¶DOLpQpV´ (Medewerker CPFA,
28.03.2014). Ook het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in
mijn wijk!, 2011) geeft aan dat communicatie nadien vereist is om eventuele ongemakken of
overlast te bespreken.
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Bij de verderzetting van de communicatie met de buurtbewoners merkt men een onderscheid
tussen de instellingen en gemeenten die vooral reactief optreden en diegenen die proactief de
communicatie verderzetten. Hierna worden beide benaderingen besproken.
A . Reactief
De medewerkers van het ADIC, de terugkeerhuizen in Bevekom, het doortrekkersterrein in
Kortrijk, de DVZ en de stad Leuven geven aan dat de communicatie vooral plaatsvindt als er
zich problemen of klachten voordoen. Zo stellen de stadsmedewerkers van Leuven, de
medewerkers van de DVZ en de medewerker van de terugkeerhuizen in Bevekom dat ze
indien er klachten zijn opnieuw in gesprek treden met de buurt. Daarnaast werd er in Kortrijk
bijvoorbeeld een buurtbijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van ervaren overlast. De
stad Kortrijk wilde hier zo snel mogelijk op inspelen om te vermijden dat de ergernissen
zouden uitvergroten. Volgens de medewerker van het ADIC is er dus enkel sprake van
burencontacten zoals blijkt uit volgend citaat: ³(LJHQOLMNKHEEHQZHQXEXUHQFRQWDFWQLHWKH t
IRUPHOHYDQLNQRGLJMXOOLHXLWPHWSDSLHUHQYDQGHVWDG«´ (Medewerker ADIC, 07.03.2014).
Het feit dat het ADIC en de stad Kortrijk vooral ad hoc reageren, heeft volgens deze twee
medewerkers te maken met het tijdelijke karakter van de instellingen. Zo geeft de
stadsmedewerker van Kortrijk aan: ³'DWLV]HHUPRHLOLMNDOOH]]HYHUGZLMQHQ]RVQHO«LNNDQ
PRHLOLMNYUDJHQDDQPHQVHQRPGDDUWHEOLMYHQ«PDDULNGHQNZHOPRHWGDWHHQGRHOJURHS
]LMQ GDW ]RZDW ODQJHU EOLMI GDW LN GDW ZHO UDSSHU ]RX GRHQ´ (Stadsmedewerker Kortrijk,
07.03.2014). In het verlengde hiervan geeft de medewerker van het ADIC aan dat een
ontmoeting met de buurt voor hun cliënteel niet binnen het therapeutische kader past omdat ze
louter een passagehuis zijn. Toch haalt deze medewerker aan dat indien het ADIC een
opendeurdag voor hulpverleners organiseert ze eventueel ook de buurt kunnen uitnodigen.
B. Proactief
Een aantal respondenten onderhoudt ook proactief contacten met de buurtbewoners. Hiervoor
gebruiken ze verschillenden methoden. Ten eerste doen verschillende respondenten opmerken
dat een ontmoeting kan plaatsvinden. Zo geeft de stadsmedewerker van Kortrijk bijvoorbeeld
aan dat ze de buurt bij de opening van het terrein hebben uitgenodigd. Tegelijk waren er ook
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een aantal woonwagenbewoners aanwezig. Daarbij stelt deze medewerker, zoals reeds
vermeld, vast dat ze sneller een tweede ontmoeting zou organiseren indien de
woonwagenbewoners een langere tijd op het terrein verbleven. Ook de medewerker van de
forensische units in Sint-Kamillus en van het CPFA trachten de ontmoeting tussen de
buurtbewoners en de patiënten van het ziekenhuis te stimuleren. Tot slot zijn ook de
stadsmedewerkers van Leuven en een lid van de vzw µDe Huizen¶ van mening dat dergelijke
ontmoeting van belang is. Zo zal de stad Leuven voor de nieuwe studentenvoorzieningen een
ontmoeting organiseren waarbij de buurt de studenten welkom heet. Uit Nederlandse
draaiboeken dient dit volgens een lid van de vzw µDe Huizen¶ één keer per jaar plaats te
vinden.
Daarnaast haalt de stadsmedewerker van Kortrijk aan dat ze de buurtbewoners aan de hand
van jaarlijkse verslagen blijven informeren. Heel de buurt krijgt dit verslag waarin zeer
duidelijk de stand van zaken staat: ³ Er zijn zoveel tussenkomsten geweest door politie, zoveel
RS NOHLQH IHLWHQ ]RYHHO RS ]ZDUH IHLWHQ« 2S GLH PDQLHU WRRQ MH RRN YDQ ]R HUJ LV KHW RRN
QLHW«´ (Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014). Bijkomend geeft de medewerker van de
terugkeerhuizen in Bevekom aan dat ze een half jaar na opening ook een opvolgvergadering
hebben georganiseerd. De medewerkers van de DVZ stellen wel vast dat dit uitzonderlijk is.
Ze hebben in Bevekom een opvolgvergadering georganiseerd omdat er bij de
informatievergadering veel vragen waren en opdat de buurtbewoners zouden opmerken dat de
situatie goed wordt opgevolgd.
Enkel de stad Luik en de medewerker van het CPFA geven aan dat ze de media gebruiken om
de buurtbewoners te bereiken. Zo geeft de stadsmedewerker van Luik bijvoorbeeld aan dat de
stad na de opening van het drugscentrum regelmatig reportages heeft gemaakt zowel in de
geschreven als in de audiovisuele media. Tot slot halen de medewerkers van Sint-Kamillus en
het CPFA, zoals reeds vermeld, aan dat ze ook een aantal zaken via hun website
bekendmaken.
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2.3.2 Participatie van de buurtbewoners
Geen enkele instelling streeft participatie na in de zin dat de burgers partij zijn in de
besluitvorming. Ook volgens het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen
(Welkom in mijn wijk!, 2011) leent dergelijke participatie zich niet goed tot projecten die een
NIMBY-reactie kunnen veroorzaken. Zoals de medewerker van het ADIC stelt: ³ Als de vraag
DDQ GH EXXUW JHVWHOG ]RX ZRUGHQ KDG LHGHUHHQ 1(( JHDQWZRRUG´ (Medewerker ADIC,
07.03.2014). De stad Kortrijk is hier een uitzondering op. Bij de oprichting van het
doortrekkersterrein hebben de buurtbewoners een werkgroep opgericht. Deze werkgroep kon
aanbevelingen maken omtrent de inrichting van het terrein en de aan te nemen reglementen.
De stadsmedewerker geeft aan dat de werkgroep vooral is ontstaan vanuit het idee ³ if you
FDQ¶W EHDW WKHP MRLQ WKHP´ (Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014) en twee/drie keer per
jaar samenkwam.
Toch zijn alle respondenten van mening dat het zeer belangrijk is om de buurtbewoners te
betrekken bij het proces. Door de mensen te betrekken bij het proces vergroot het draagvlak
voor de instellingen wat blijkt uit volgend citaat: ³'DQVO¶LGpHGHOHVDVVRFLHUDXSURMHWSRXU
TX¶LOVSXLVVHQWVHO¶DSSURSULHUHWHQXVHUDXPLHX[´ (Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014). De
beslissingen omtrent de instelling worden bijgevolg niet in samenspraak met de
buurtbewoners genomen, maar ze kunnen wel op andere vlakken aan het project meewerken.
Zo merken de stadsmedewerkers van Leuven op dat bij de lancering van een project men de
buurtbewoners moet vragen waar de buurt precies nood aan heeft. Hierdoor kunnen
projectplanners hier zeer precies op inspelen. Ook het beleidskader huisvestiging bijzondere
doelgroepen (z.a., 2009) geeft aan dat er een beheerconvenant kan worden opgesteld waarin
GHEXXUWDDQJHHIWZDWPRJHOLMNHULVLFR¶V]LMQHQKRHGH]HKHWEHVWZRUGHQDDQJHSDNW
2.3.3 A fbakening van het publiek
De meeste respondenten hebben enkel de dichtstbijzijnde buurtbewoners bij de lancering van
het project betrokken. De medewerker van de terugkeerhuizen in Bevekom vindt dat het ook
geen meerwaarde is om de verdere buren te betrekken. Deze medewerker haalt wel aan dat ze
openstaan om extra informatie te geven als mensen hierom vragen.
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Een aantal uitzonderingen hierop zijn de volgende. Allereerst haalt de stadsmedewerker van
Kortrijk aan dat ze een onderscheid hebben gemaakt tussen de dichtste bewoners en de
bewoners verderop:
³Wat we wel gedaan hebben is een verschil tussen de dichtste buurtbewoners en
PHQVHQGLHYHUGHUDIZRQHQ«RPGDWZHYLQGHQGDWGLHGLFKWVWHEXXUWEHZRQHUVHURRN

rechtstreeks mee geconfronteerd worden en dan vinden we wel belangrijk dat mensen
PRJHQ ZHWHQ GDW GDDU« DOV JH ZDW YHUGHU DIZRRQW GDQ LV GDW PHHU DFKWHUJURQG

informatie hé. Dus daar hebben we wel een verschil in gemaakt, dus niet qua ouderen,
MRQJHUHQ«´(Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014).
Daarbij hebben ze de verschillen tussen de mensen en mogelijke reacties proberen op te
vangen door werfbezoeken te organiseren waar het makkelijker is om in te spelen op
individuele vragen. Ten tweede geeft de stadsmedewerker van Luik te kennen dat ze een zeer
individuele methode hebben gehanteerd. Zoals reeds vermeld hebben ze een opvoeder
aangenomen die zichzelf en het project persoonlijk is gaan voorstellen. Ook bij de
terugkeerhuizen benaderen de coaches de buurtbewoners individueel.
Tot slot vermelden de stadsmedewerkers van Leuven dat ze wel een onderscheid maken voor
het publiek: ³ Bij ons is het ook vaak van handelaars, bewonersverenigingen, de milieuraad
HQ HXK RI PLOLHXYHUHQJLQJHQ« 'DW MH ]H HLJHQOLMN DOOHPDDO WRFK RS HHQ HLJHQ PDQLHU JDDW

benaderen en daar di QJHQ YRRU NXQW RUJDQLVHUHQ´ (Stadsmedewerkers Leuven,
14.02.2014). Dit kadert binnen het idee van de raadsnotitie dat stelt dat eerst de sleutelfiguren
individueel dienen te worden aangesproken (Meijer & Dijkstra, 2012a). Daarenboven
benaderen de stadsmedewerkers van Leuven kinderen of minder mondige mensen anders. Ze
halen aan dat ze bij deze groepen bijvoorbeeld meer beeldmateriaal gebruiken. Ook het
communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn wijk!, 2011)
stelt vast dat de instelling of de stad bijeenkomsten kan organiseren voor bijzondere groepen.
Zo geven de medewerkers van de DVZ aan dat er in sommige gevallen specifieke
bijeenkomsten voor bepaalde diensten bijvoorbeeld de politie werden georganiseerd.
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Evenwel stelt de stadsmedewerker van Luik dat de gegeven informatie niet verandert
naargelang de betrokken groepen. Dit blijkt uit volgend citaat:
³&¶HVWOHPrPHSURMHWTXLpWDLWSUpVHQWpjFKDTXHIRLVHWMHSHQVHTXHO¶RQDWRXM ours
HVVD\p GH WUDYDLOOHU GH PDQLqUH KRQQrWH HW MH SHQVH TXH O¶RQ SHXW VL RQ FKDQJH VRQ
GLVFRXUVjFKDTXHIRLVMHSHQVHTXHFHODQHWLHQGUDLWSDVORQJWHPSV6LF¶HVWXQERQ

projet, un bon dossier bien monté, il ne doit pas être adapté en fonction du public.
Evidement il y a des points, des questions qui seront beaucoup plus précises en
IRQFWLRQ GHV LQWHUORFXWHXUV PDLV OH SURMHW OH IRQG GX SURMHW UHVWH OH PrPH´
(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
2.3.4 W ie ver richt de communicatie?
Bij alle instellingen hebben deskundigen de buurtbewoners van informatie voorzien. In
Bevekom waren de Directeur-Generaal van de DVZ, het diensthoofd en verschillende
terugkeercoaches aanwezig om de vragen van de mensen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Bij het doortrekkersterrein in Kortrijk en het drugscentrum in Luik werd de communicatie
deels door de gemeente verricht deels door externe personen die bekend waren met het
onderwerp. Zo geeft de stadsmedewerker van Kortrijk aan dat het bestuur de politie bij het
project heeft betrokken met een gunstig resultaat als gevolg. Dit blijkt uit volgend citaat:
³'HSROLWLHYROJGHGDW RS]LMJLQJHQRQGHUKDQGHOHQPHW GLHZRRQZDJHQEHZRQHUV«

dus ten eerste konden zij het best zeggen waarom het belangrijk was dat er een terrein
was, dat men overlast in de stad kon vermijden en ten tweede zij hebben ook de
ervaring van de contacten met de bewoonders zelf en ze konden vanuit hun ervaring
YHUWHOOHQKRH]H]LMQ´ (Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014).
Ook in Welkenraedt werd de communicatie door de directie en de medewerkers van het
ziekenhuis verricht. Toch werd hierbij besloten om beroep te doen op een onderneming,
gespecialiseerd in communicatie, om het persdossier op te stellen en contacten te leggen met
de journalisten: ³«SDUOHGLUHFWHXUJpQpUDOOHGLUHFWHXUPpGLFDOOHVSHUVRQQHVGXSODWHDX
M¶\pWDLVDXVVLFHMRXU-là, et donc en collaboration avec la boîte j&RP«XQHDVVRFLDWLRQTXL
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IDLWGHODFRP´ (Medewerker CPFA, 28.03.2014). Het ADIC heeft tot slot beroep gedaan op
de schepen van sociale zaken en de voorzitter van het OCMW bij de informatievergadering.
2.3.5 H et belang van een aanspreekpunt
Alle respondenten van de geselecteerde instellingen hebben bij de lancering van het project
een aanspreekpunt bij de buurtbewoners bekend gemaakt 2RN GH OHGHQ YDQ GH Y]Z µ'H
+XL]HQ¶ZLM]HQRSGHEHODQJULMNKHLGKLHUYDQ Een aanspreekpunt is noodzakelijk voor vragen
en opmerkingen en dient gedurende heel het proces en na de opening van de instelling
beschikbaar te zijn (Meijer & Dijkstra, 2012a; Welkom in mijn wijk!, 2011). Dit was ook het
geval voor de instellingen van het huidige onderzoek.
Alle respondenten geven aan dat ze vanaf het begin duidelijk hebben gesteld wie het
aanspreekpunt was en dat ze de contactgegevens van deze personen ook voldoende hebben
meegegeven. Dit blijkt onder andere uit volgende citaten:
³:DWZHRRN hebben gedaan, en dat was wel een goede zaak, we hebben van bij het

begin onze toezichter voorgesteld als niet enkel de toezichter voor de
GRRUWUHNNHUVWHUUHLQ PDDU RRN DOV FRQWDFWSHUVRRQ YRRU GH EXXUW´ (Stadsmedewerker
Kortrijk, 07.03.2014).

" Et on a engagé un éducateur« Roger a travaillé comme cela de manière lente pour
créer justement une relation de confiance, il distribuait son numéro de gsm« "
(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
³:e verspreiden ons telefoonnummer overal zodanig dat m ensen beroep kunnen doen

op ons, van mijzelf natuurlijk. En ze kunnen ook altijd op het onthaal, dat gebeurt ook
wel.´ (Medewerker ADIC, 07.03.2014).
³-D MD GDW LV GXLGHOLMN JH]HJG JHZHHVW :H ]LMQ RRN YRRUJHVWHOG JHZHHVW ZLM ZDUHQ
KLHURRN«´ (Medewerker DVZ, 05.03.2014).
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,O \ D XQH SHUVRQQH TXL JqUH WRXW OH GRVVLHU« (Stadsmedewerker Seraing,
07.04.2014).
De evaluatie van de vestiging van een Exodushuis in Zwolle (Concernstaf, 2013) bevestigt het
belang hiervan. Het falen van de opening was onder andere te wijten aan het feit dat de
Exodus stichting volgens vele buurtbewoners onvoldoende bereikbaar was.
Niettemin verschilt de persoon in kwestie die het aanspreekpunt is. Voor beide
doortrekkersterreinen hebben ze een stadsmedewerker aangegeven als aanspreekpunt, maar
hebben ze benadrukt dat de buurtbewoners zich rechtstreeks tot de politie moeten richten
indien het om juridische feiten gaat. Voor het ADIC, de terugkeerhuizen, het drugscentrum in
Luik, en het Eros Center in Seraing is het aanspreekpunt iemand die ofwel tot de organisatie
ofwel tot de gemeente behoort. Tot slot heeft de stad Leuven bij de nieuwe
studentenvoorzieningen ervoor gezorgd dat er een aanspreekpunt is binnen de kring van de
studenten zelf: ³«(pQSHUVRRQLV]RZDWKHWDDQVSUHHNSXQWHQGDWKHEEHQ]HRRNDDQGHEXXUW

duidelijk gezegd.. ge voelt bij de buurt dat ze dan al wat geruster zijn. O K we hebben een
gezicht, iemand dat we NXQQHQDDQVSUHNHQ«´(Stadsmedewerkers Leuven, 14.02.2014).
2.3.6 De media, een meerwaarde
De media kunnen een belangrijke rol spelen bij de lancering van een nieuw project. Slechts
twee Franstalige gemeenten en één Franstalige instelling maken gebruik van de media om in
contact te treden met de buurt. Dit zijn namelijk de stad Luik, het CPFA en de stad Seraing.
Ook de medewerkers van de DVZ geven aan dat ze verschillende persconferenties omtrent de
terugkeerhuizen hebben gehouden, maar dat dit eerder politiek gemotiveerd was.
Zowel de medewerker van het CPFA als de stadsmedewerker van Seraing geven aan dat er
een persconferentie werd gehouden omtrent de nieuwe projecten. Zoals reeds vermeld, heeft
het CPFA een beroep gedaan op een onderneming gespecialiseerd in communicatie. Noch het
CPFA noch de stad Seraing onderhouden echter een constante relatie met de pers omtrent de
nieuwe projecten. Een mogelijke reden hiervoor kan volgens de onderzoeker zijn dat het
CPFA zeer recent met de communicatie is gestart en dit bijgevolg nog niet helemaal op punt
staat.
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De stad Luik daarentegen onderhoudt omtrent het drugscentrum een zeer intensieve relatie
met de media. De geïnterviewde stadsmedewerker is hier verantwoordelijk voor. De
respondent haalt aan dat er een nauwkeurige selectie is van de journalisten. Daarbij trachten
ze de journalisten zo goed mogelijk voor te bereiden op het dossier: ³,O\HXWXQYUDLWUDYDLO

de pédagogie par rapport à la presse, bien respecter le dossier, le sérieux du dossier et le
cRQWHQXGHODGpPDUFKH2QpWDLWGDQVXQFDGUHTX¶RQDYDLWELHQGpILQLDYHFGHVWHUPHVELHQ
FKRLVLV´(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014). Telkens als er een negatief bericht uitgaat van
de media omtrent het drugscentrum nodigen ze de betrokken personen uit voor een gesprek en
een rondleiding in Luik waarbij ze alle nodige informatie over het dossier meegeven. De
stadsmedewerker noemt twee voorbeelden waarbij de journalisten nadien een nieuw artikel
hebben gepubliceerd met een meer genuanceerd en positief standpunt. Naast de geschreven
media tracht de stad Luik ook een goede relatie te onderhouden met de audiovisuele media.
Tot slot meent de stadsmedewerker van Luik dat het van belang is zich niet alleen te beperken
tot de Franstalige media. Aangezien het TADAM-project oorspronkelijk moest plaatsvinden
in Luik, Brussel en Antwerpen is het volgens deze medewerker van belang tegelijk op de
Vlaamse publieke opinie in te spelen.
Het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn wijk!,
2011) stelt tot slot vast dat geen enkel bericht eerder bij de media ligt dan bij de
buurtbewoners. Het protocol geeft aan dat een persbericht pas uitgaat wanneer alle
omwonenden in kennis zijn gesteld. Niettemin kan worden opgemerkt dat dit voor de drie
bovenstaande instellingen niet het geval was en het persbericht of de persconferentie net het
middel was om de buurtbewoners te bereiken.
2.3.7 W at communiceren we?
Openheid, eerlijkheid en transparantie zijn steeds terugkerende begrippen wanneer de
onderzoeker peilt naar wat de respondenten de buurtbewoners vertellen:
0DLVMHSHQVHTX¶LOIDXWrWUHKRQQrWHDYHFOHSXEOLFDYHFOHTXHORQSDUOHGHGLUHSDV

dire on Q¶est pas dans le monde des bisounours m ais dire que oui il y a des choses qui
se lancent..." (Medewerker CPFA, 28.03.2014).
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³7XXUOLMN-HPRHWGDDUHHUOLMNLQ]LMQ:HJHYHQRRNLQIRUPDWLHRYHU de problemen die
HUEHVWDDQ´(Medewerkers DVZ, 22.04.2014).
³,N GHQN GDW ZH steeds een realistisch beeld opgehangen hebben allez ja geen mens
GLHGDWJHORRIWKp´(Stadsmedewerker Kortrijk, 07.03.2014).
³(W MH SHQVH TXH O¶RQ D WRXMRXUV HVVD\p GH WUDYDLOOHU GH PDQLqUH KRQQrWH«
(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
De verschillende respondenten pleiten ervoor om de omwonenden zo concreet mogelijk te
vertellen wat de instelling is en hoe deze te werk gaat. De medewerker van de
terugkeerhuizen in Bevekom haalt hierbij aan dat de uitleg verstaanbaar dient te zijn. Uit
zowel het evaluatierapport (Concernstaf, 2013) als de raadsnota (Meijer & Dijkstra, 2012b)
omtrent het falen van de Exodushuis in Zwolle blijkt dat de tegenstrijdige en onduidelijke
informatie voor veel weerstand heeft gezorgd.
2RN GH PRJHOLMNH ULVLFR¶V GLHQHQ YROJHQV GH UHVSRQGHQWHQ DDQ ERG WH NRPHQ Volgens de
respondenten is het van belang een realistisch beeld te schetsen van wat er zal komen. Dit
blijkt uit volgend citaat: ³,NGHQNGDWKHWRRNJHHQ]LQKHHIWRPPHQVHQDQJVWDDQWHMDJHQRI
]HJJHQ GDW HU QRRLW LHWV ]DO JHEHXUHQ« ZDQW EHLGH JDDQ QLHW NORSSHQ´ (Medewerker SintKamillus, 27.02.2014). Niemand kan garanderen dat alles altijd goed verloopt en dit dient dus
ook aan bod te komen. Tegelijk geeft de stadsmedewerker van Kortrijk aan dat de stad door
het communiceren verwachtingen bij de buurtbewoners creëert: ³ En ja ge allez ja je creëert

verwachtingen bij de buurt dus je moet zorgen dat die verwachtingen kloppen allez het is
maar door realistische te communiceren dat dit kan«´ (Stadsmedewerker Kortrijk,
07.03.2014). Om deze verwachtingen te kunnen waarmaken, dient de stad dus een correct
beeld weer te geven van het doortrekkersterrein. Evenwel stellen de stadsmedewerkers van
/HXYHQGDWGH]HULVLFR¶VDOWLMGJHQXDQFHHUGGLHQHQWHZRUGHQ2RNGHVWDGVPHGHZHUNHUYDQ
Luik geeft aan dat ze bij de lancering van het drugscentrum in alle negatieve aspecten iets
positiefs trachtten te achterhalen.
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Tot slot menen een aantal respondenten dat het een meerwaarde kan zijn om te verwijzen naar
hun eigen ervaring of naar gelijkaardige succesvolle projecten. Zo halen de medewerkers van
de DVZ aan dat ze hun ervaring met andere terugkeerhuizen steeds aanhalen. Ook heeft de
stad Luik bij de lancering van het drugscentrum naar buitenlandse succesvolle projecten
verwezen.
2.3.8 Meerwaarde en mogelij ke verbeterpunten van het communicatieproces
Het merendeel van de respondenten vindt het zeker een meerwaarde en heel belangrijk dat de
buurt wordt betrokken bij de implementatie van een nieuwe instelling en dat ze worden
geïnformeerd. De meeste respondenten menen echter dat dit communicatieproces weinig
bijdraagt tot een verandering in de houding van de mensen ten aanzien van de instelling.
Volgens de meeste respondenten draagt de communicatie iets bij aan die groep buurtbewoners
die zich vragen stellen of angstig zijn. Verschillende respondenten geven aan dat er altijd
mensen ontevreden zullen zijn. Toch stellen deze respondenten vast dat dit een minderheid
blijft. Dit blijkt onder andere uit volgende citaten:
³0HQ NDQ GH PHQVHQ QLHW RYHUWXLJHQ YDQ HHQ DQGHUH YLVLH PDDU PHQ PRHW ]H

geruststellen voor KXQSHUVRRQOLMNHDQJVWHQ´ (Lid vzw µDe Huizen¶, 19.02.2014).
³,NGHQNPHQVHQKHEEHQVFKULNJHNXQW XEHNHQGPDNHQJHNXQW zien van dat wordt

door deze soort mensen geëxploiteerd PDDUPHHUQLHW«GXVLNYLQGGDW wat ik gedaan
heb, is correct. Had ik meer welwillendheid gecreëerd ik denk het niet, ik denk het echt
QLHW´(Medewerker ADIC, 07.03.2014).
Wanneer mogelijke verbeterpunten op vlak van communicatie ter sprake komen, blijken de
meeste respondenten zeer tevreden over de wijze waarop het proces verlopen is of nog steeds
verloopt. De stadsmedewerkers van Luik en Kortrijk halen meermaals aan dat heel het
communicatieproces te lang was, maar ze zien er wel een meerwaarde in voor de goede
implementatie van het project.
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Ook geeft de stadsmedewerker van Luik aan dat met de opkomst van de sociale media de
communicatie nog meer zorgvuldig zal moeten worden verricht:

"Je pense que peut-être cette dynamique de communication qui est là actuellement
nous compliquerait peut-être un peu les choses, parce que FHODSHXWWUqVYLWHSDUWLU«
OHVJHQVTXLIRQWGHVFRPPHQWDLUHVF¶HVWSDUIRLVWUqV«LOQ¶\DSDVGHGLVFHUQHPHQWLO
Q¶\ D SDV G¶pGXFDWLRQ F¶HVW WUqV GLIILFLOH GH IDLUH SDVVHU GHV PHVVDJHV en peu de
FDUDFWqUHHWF«(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
De medewerkers van Sint-Kamillus en van de stad Bastenaken waar er minder op de
communicatie en contacten met de buurt wordt ingezet, nemen verschillende standpunten in.
De stadsmedewerker van Bastenaken haalt aan dat ze dezelfde trend op vlak van
communicatie zullen blijven aanhouden. Dit blijkt uit volgend citaat: ³1RXVRQFRQWLQXHVXU

cette lancée, pour la simple et bonne raison que ça fonctionne et pourquoi changer quelque
FKRVH TXL IRQFWLRQQH´ (Stadsmedewerker Bastenaken, 12.03.2014). Ook al blijkt er
eveneens een goede relatie te bestaan met de omwonenden in Bierbeek merkt de medewerker
van de forensische units wel op dat het een meerwaarde zou zijn als het bestuur meer initiatief
nam op het vlak van communicatie en contacten met de buurtbewoners.

2.4 A ndere projectgebonden elementen
In dit deel van de resultaten komen verschillende elementen aan bod die projectgebonden zijn,
maar wel een zekere impact kunnen hebben op de communicatie rond het project. Zo wordt er
achtereenvolgens de weerstand van de buurtbewoners en de aanpak ervan, het systeem van
compensatie en de relatie tussen de instelling en de gemeente besproken.
2.4.1 W eerstand
³2QEHNHQGPDDNWRQEHPLQGRI]HOIVJHYUHHVG´ is de belangrijkste reden die alle respondenten
aanhalen voor weerstand die in een buurt ontstaat. Naast de angst die de buurtbewoners
ervaren, geven enkel de stadsmedewerker van Kortrijk en de medewerkers van de DVZ aan
dat de buurtbewoners ook vreesden voor een daling van hun goederenwaarden zonder hier
dieper op in te gaan. Nochtans kan er worden gesteld dat voor geen enkele instelling, met
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uitzondering van het doortrekkersterrein in Kortrijk, er actiegroepen zijn ontstaan. In Kortrijk
ontstond er bij de aankondiging van de opening van het doortrekkersterrein zeer veel ophef en
werd de zaak voor de Raad van Staten bevochten. De stadsmedewerker geeft aan dat eens de
buurt had begrepen dat er geen uitweg aan was ze zich hebben aangesloten bij het project om
er het beste van te maken.
De medewerkers van de stad Luik, het CPFA, de stad Bastenaken en de terugkeerhuizen in
Bevekom geven aan dat ze nooit klachten hebben binnengekregen.
³&¶HVWLPSRUWDQWGHOHGLUHTX¶RQQ¶DMDPDLVUHoXGHSpWLWLRQGHOHWWUHGHGHPDQGH«
GRQF YRLOj WRXW V¶HVW GpURXOp GH OD PDQLqUH OD SOXV LGpDOH TXL VRLW«
(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
³.ODFKWHQDFWLHJURHSHQ ? N HHELMRQVZHWHQQLHW´(Medewerker DVZ, 05.03.2014).

" -H SHQVH TXH FHOD VH SDVVH JOREDOHPHQW ELHQ«1RQ F¶pWDLW VLPSOHPHQW GDQV O¶LGpH
G¶RXYHUWXUHGHODFOLQLTXH&HQ¶HVWSDVSDUFHTX¶LO\DHXGHJURVSUREOqPHVTXHO¶RQ

a créé ces choses-Oj FRPPXQLFDWLRQ « " (Medewerker CPFA, 28.03.2014).
-DPDLVHXGHJURXSHGµDFWLRQGHPDQLIHVWDQWVTXLVRQWYHQXVGHYDQWO¶K{WHOGHYLOOH

avec des banderoles, des pancartes  RQ QH YHXW SOXV OHV QRPDGHV«
(Stadsmedewerker Bastogne, 12.03.2014).
Uit de bijgewoonde opvolgvergadering in Bevekom bleken een aantal mensen wel degelijk
klachten te hebben. Slechts acht buurtbewoners waren aanwezig waarvan vier in de huizen
woonden die in de toekomst ook terugkeerhuizen zouden worden. Ook in Kortrijk merkt de
geïnterviewde stadsmedewerker dat de buurtbewoners er niet meer van wakker liggen. Dit
blijkt uit een onderzoek verricht een half jaar na opening. Daaruit blijkt dat enkel een
minderheid van de buurtbewoners nog uitgebreid informatie wil verkrijgen.
De verantwoordelijken van de andere instellingen trachten bij klachten zo snel mogelijk in te
grijpen om de situatie te herstellen. Zo organiseert de stad Kortrijk een buurtbijeenkomst om
kleine overlast die de buurtbewoners ervaren te bespreken. De medewerkers van het ADIC
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trachten ook zo snel mogelijk in te spelen op klachten en ongemakken in de buurt. Niettemin
stelt de respondent dat zij vooral in conflict zijn met één van de buurtbewoners. De
medewerker van het ADIC vult dit aan met het feit dat deze buur met iedereen in conflict is
en met het volgende: ³« GLH KHHIW KHW PLQGHU PHW GUXJVJHEUXLNHUV GDW YLQGW KLM QLHW ]R¶Q

probleem, maar hij vindt het feit van een woning hier (vroeger leegstaand gebouw) veel
HUJHU«´ (Medewerker ADIC, 07.03.2014).
De stadsmedewerkers van Leuven stellen vast dat het belangrijk is om zich bij actiegroepen
en weerstand niet alleen te richten tot de klachtengroep, maar de communicatie open te
trekken naar andere buurtbewoners:
³%LM ELMYRRUEHHOG YHUNHHUVSUREOHPDWLHNHQ GDDU KHE MH DOOHPDDO VWUD atcomités, een

straat die zegt van onze straat die zou toch moeten afgesloten worden. Maar natuurlijk
als je een straat afsluit dan verplaatst het probleem zich naar een andere straat. Dus
je kan niet met één straat gaan praten, je moet dat eigenlijk in een geheel gaan zien.
Want anders dan krijg je echt het NIMBY, van het is hier voor mijn deur, het is nu
RSJHORVWHQKHWNDQPHQLHWVFKHOHQYHUGHU´(Stadsmedewerkers Leuven, 14.02.2014).
  

Bovendien halen ze aan dat het een meerwaarde kan zijn om ook de personen die niet tegen
het project ]LMQ WH EHQDGHUHQ +HW VDPHQEUHQJHQ YDQ GH]H µYRRUVWDQGHUV¶ HQ YDQ GH µKDUGH
URHSHUV¶NDQYROJHQVKHQ]HHUSRVLWLHYHXLWNRPVWHQKHEEHQ
2.4.2 Systeem van compensatie
Binnen het systeem van compensatie bestaat het onderscheid tussen de financiële compensatie
en andere mogelijke voordelen die de buurtbewoners kunnen hebben dankzij de instelling. De
standpunten van de respondenten ten aanzien van deze twee vormen komen hierna aan bod.

2.4.2.1 F inanciële compensatie
Voor geen enkele instelling blijkt een financiële compensatie te zijn voorzien. Eén
uitzondering hierop is Leuven waar voor één van hun projecten een bepaalde som aan de
buurt in zijn geheel ter beschikking werd gesteld.
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Bijna alle respondenten waren ten eerste zeer verbaasd over de vraag. Eén uitzondering hierop
was de stadsmedewerker van Luik. Deze had immers al gehoord van dit systeem, maar zag er
geen meerwaarde in en zag niet in hoe de stad dat zou kunnen verantwoorden. Ten tweede
bleek uit hun reacties dat de respondenten hier ook tegen waren. Dit blijkt uit volgende
citaten:
³,NEHGRHODOVKLHUHHQFOXEYDQNDDUWHUVRIEORHPVFKLNNHQRINRRNPHQVHQRI]RNRPHQ
GDQ ]RX KHW ZHO NXQQHQ« QHH QHH QHH LN ]RX GDW KHHO RQMXLVW YLQGHQ DOVRI RQV

cOLsQWHHOFRPSHQVDWLHYHUGLHQGH´(Medewerker ADIC, 07.03.2014).
" A titre personnel MHWURXYHFHOD FRPSOqWHPHQWIRX SDUFHTXHF¶HVW RXYULUOD SRUWHj
WRXWH XQH VpULH GH GpULYHV MH SHQVH TXH QRQ FH Q¶HVW YUDLPHQW SDV HQYLVDJHDEOH «
(Stadsmedewerker Luik, 11.03.2014).
Tegelijk haalt een aantal respondenten aan dat het ook moeilijk is een grens te trekken tussen
wie er tot een buurt behoort en wie niet waardoor een systeem van compensatie praktisch niet
realiseerbaar is. De stadsmedewerker van Seraing stelt vast dat de enige manier om de burgers
te vergoeden, zou zijn taksen te heffen op het Eros Center zelf. Door taksen te heffen, zet de
stad volgens deze medewerker een stap in de richting van de legalisering van de prostitutie
wat absoluut niet de bedoeling is. Daarnaast geven de stadsmedewerkers van Leuven aan dat
bij het geven van een financiële compensatie meteen ook de indruk wordt gewekt dat zulke
instellingen µQRW GRQH¶ zijn. De medewerker van Sint-Kamillus en de stadsmedewerker van
Kortrijk merken in het verlengde hiervan op dat het geven van een compensatie een verkeerd
signaal uitzendt. Tot slot is de medewerker van het CPFA van mening dat een financiële
compensatie niet bijdraagt aan een mentaliteitsverandering en dat men dit vooral moet
trachten te bereiken door op een open manier om te gaan met de buurtbewoners.

2.3.2.2 Andere voordelen
Hoewel de respondenten tegen een financiële compensatie blijken te zijn, zijn de meesten
enthousiast over andere voordelen die de buurtbewoners uit de instelling zouden kunnen
halen. Zo geeft de medewerker van het ADIC aan dat de ondernemer bij de verbouwing
bepaalde zaken meer heeft herschikt dan oorspronkelijk afgesproken.
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Dit blijkt uit volgend citaat: ³«GH DDQQHPHU KHHIW GH GLQJHQ , eigenlijk de boel beter
DIJHZHUNWGDQZDWRRUVSURQNHOLMNEHGRHOG«RRNGHERHOYDQGHEXXUKp=RKHHIWKLMRRNKHW
SDGMH YDQ GH EXUHQ KLHU QHW QDDVW ZLMVW QDDU EXLWHQ  KHUVWHOG´ (Medewerker ADIC,
07.03.2014). Ook in Leuven is de ondernemer bij het oprichten van studentenvoorzieningen
met de buurt nagegaan hoe hij op bepaalde wensen van de buurt kon inspelen:
³«NLMNLNZLORRNZHOWHJHPRHWNRPHQDDQGHEXXUWDDQMXOOLHEHNRPPHUQLVVHQ door

onder andere dat stukje openbare domein dat er gaat komen van als jullie zeggen we
willen hier graag een heel rustig plekje of er was toen zelfs sprake van die openlucht
ILWQHVVWRHVWHOOHQ«GHRQWZLNNHODDUKHHIWGDDUQDDUJHOXLVWHUGHQKHHIWRRNJH]HJd dat
KLM EHUHLGW ZDV RP GLH GLQJHQ WH YRRU]LHQ«´ (Stadsmedewerkers Leuven,
14.02.2014).
Een andere wijze om een meerwaarde te verbinden aan nieuwe instellingen is ervoor zorgen
dat de buurtbewoners er effectief voordelen uit kunnen halen eens dat de instelling er is. De
medewerker van Sint-Kamillus geeft aan dat er binnen het psychiatrische ziekenhuis onder
andere een strijkatelier aanwezig is, een sporthal beschikbaar is voor verenigingen en dat ze
de maaltijden voorbereiden voor het OCMW. Deze medewerker haalt echter wel aan dat ze
dit niet doen met die specifieke finaliteit, maar dat het eerder gebeurt vanuit het open karakter
van de instelling. Daarnaast wijzen de stadsmedewerkers van Luik en Seraing aan dat de
buurtbewoners door de opening van respectievelijk een drugscentrum en een Eros Center van
een grotere politiezorg genieten. Ook haalt een aantal respondenten aan dat het renoveren en
in beslag nemen van een oud pand een meerwaarde kan bieden voor de buurt en zo het
implementatieproces kan vergemakkelijken. Zowel de stadsmedewerkers van Leuven als een
lid van de vzw µDe Huizen¶ geven aan dat het bij dit proces van belang is om in dialoog te
treden met de buurtbewoners. Er moet worden nagegaan wat de buurt nodig heeft om heel
concreet op die noden te kunnen inspelen.
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2.4.3 Relatie met de gemeente
De medewerker van de terugkeerhuizen in Bevekom haalt aan dat heel het proces louter een
initiatief van de DVZ is. Ze informeren wel telkens de gemeente en de korpschef bij de
aankomst van nieuwe families. De gemeente zelf onderneemt echter geen initiatieven op vlak
van communicatie met de buurtbewoners. Dit wordt ook aangehaald door de medewerker van
de forensische afdeling in Sint-Kamillus. Het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder
doelgroepen (Welkom in mijn wijk!, 2011) stelt daarentegen dat de verantwoordelijkheid
voor de communicatie zowel bij de initiatiefnemende instelling als bij de gemeente ligt. Ook
de medewerkers van de DVZ geven aan dat de communicatie altijd verloopt in samenspraak
met de gemeente. De DVZ gaat met de gemeente na of ze eerder een low profile of high

profile benadering willen hanteren en hoe ze de buurtbewoners willen informeren. Ze
proberen bijgevolg heel het communicatieproces op de wensen van de gemeente af te
stemmen.
Indien geen duidelijke afspraken omtrent de communicatie tussen de gemeente en de
instelling gemaakt zijn, kan dit immers heel het implementatieproces ondermijnen. Uit het
evaluatierapport omtrent het falen van de vestiging van een Exodushuis in Zwolle blijkt dat er
een gebrekkige afstemming was tussen de vereniging Exodus en het gemeentebestuur. Er
waren onvoldoende afspraken waardoor de buurtbewoners een inconsistente boodschap
kregen.
Een goede relatie met de gemeente kan tot slot ook een pluspunt zijn bij de opening van een
specifieke instelling. De medewerker van het ADIC geeft aan dat in Gavere de gemeente alles
heeft ondernomen om de opening van het drugscentrum stop te zetten. Evenwel stelt deze
medewerker vast dat dit niet definitief hoeft te blijven:³*DYHUH GLH KHEEHQ HFKW ZHO KHHO
PRHLOLMNJRKGLHZHUGHQRRNJHER\FRWGRRUVWDG«GHJHPHHQWHKHHIWGDDUD lles gedaan om ze
GDDU QLHW WH KHEEHQ« 1X LV KHW LQ *DYHUH NRHN HQ HL Kp 'DW LV HFKW SOH]LHULJH

samenwerking´ (Medewerker ADIC, 07.03.2014). Ook de medewerker van het CPFA stelt
dat ze een zo goed mogelijke relatie trachten op te bouwen met de gemeente. De reden
hiervoor blijkt uit volgend citaat: ³,OYDXWPLHX[VRLJQHUFHVUHODWLRQVDYDQWGHSHXW-être avoir

de gros problèmes à traiter.´(Medewerker CPFA, 28.03.2014).
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2.5 Besluit
Uit de resultaten blijkt dat de verschillende onderzochte instellingen de principes vanuit de
literatuur vrij goed opvolgen. De respondenten geven aan dat de communicatie dient te starten
voor de opening van de instelling zoals aangegeven in de literatuur (Abraham & Maney,
2009; Dear, 1992; Jobert, 1998; Libaert, 1998). Er doen zich wel verschillen voor in het
exacte startpunt van de communicatie. Zo varieert de duur van het communicatieproces van
twee weken tot tien jaar. De communicatie is bij alle instellingen van start gegaan vanaf het
moment dat er zekerheid bestond omtrent de opening ervan. Daarnaast stellen de meeste
respondenten vast dat ze op voorhand één informatievergadering met de buurtbewoners en
één rondleiding hebben georganiseerd. Enkel voor het drugscentrum in Luik en de
terugkeerhuizen hebben ze geopteerd voor een meer individuele benadering waarbij een
woordvoerder alle omwonenden persoonlijk heeft benaderd.
Na de opening van de instelling stellen de meeste respondenten vast dat ze vooral reactief
inspelen op problemen en klachten. In het verlengde van de literatuur (Dear, 1992) zijn de
respondenten van mening dat ze de communicatie naar de buurtbewoners dienen verder te
zetten. Slechts een minderheid geeft aan dat ze de buurtbewoners ook proactief informeren
via jaarverslagen of hun website. Daarbij organiseert slechts een minderheid een ontmoeting
of een opvolgvergadering. Een laatst communicatiemiddel dat enkel een aantal Franstalige
respondenten zowel voor als na de opening van de instelling gebruikt, zijn de media. Het
gebruik van de media is dan ook het enige verschil dat dit onderzoek tussen de onderzochte
instellingen in Wallonië en Vlaanderen kan vaststellen.
De meeste respondenten geven aan dat, in tegenstelling tot wat de literatuur stelt (Dear, 1992;
Iglesias, 2002; Libaert, 1998; Schively, 2007; Tighe, 2010), ze de buurtbewoners niet
betrekken bij het besluitvormingsproces. Alle respondenten zijn echter van mening dat men
de buurtbewoners zoveel mogelijk op andere wijzen bij het proces moet betrekken. Omtrent
het afbakenen van het publiek halen de meeste respondenten aan dat ze zich tot de
buurtbewoners in het algemeen richten. Enkel een minderheid van de instellingen maakt een
onderscheid zoals aangegeven in de literatuur (Dear, 1992; Fessenden-Raden, Fitchen, &
Heath, 1987; Libaert, 1998).
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De resultaten tonen het belang van een beschikbaar aanspreekpunt aan. Deze persoon is zoals
de literatuur het aangeeft (Hart Shegos, 2006; The Fortune Society & Prisoner Reentry
Institute, 2009) continu bereikbaar voor de buurt zowel tijdens het proces als na de
implementatie van het project. Ook geven de respondenten aan dat de leden van de organisatie
zelf de communicatie verrichten. Ze zijn van mening dat deze personen over de geschikte
deskundigheid beschikken om de buurtbewoners het best te informeren. De respondenten
pleiten bij het geven van de informatie voor duidelijkheid, transparantie en eerlijkheid. Zoals
ook uit de literatuur blijkt (Kunreuther, Fitzgerald en Aarts, 1993; Libaert, 1998; Schively,
2007) proberen de respondenten een zo realistisch mogelijk beeld weer te geven dus ook
YROGRHQGHGHULVLFR¶VWH bespreken.
Ten slotte geven de respondenten aan dat ze tegen een systeem van financiële compensatie
zijn. Hoewel voorgesteld door verschillende auteurs (Fischel, 2001; Schively, 2007) geven de
respondenten aan dat dit geen meerwaarde inhoudt en moeilijk te realiseren valt. Ze wijzen
echter wel aan dat het een pluspunt is een toegevoegde waarde te geven aan de instelling.
Deze mogelijkheid vermelden ook verschillende auteurs in hun studie (Dear, 1992;
Kunreuther et al., 1993, Schively, 2007). Een aantal respondenten benadrukt wel dat het
hierbij van belang is met de buurt na te gaan waar ze precies nood aan hebben. Bovendien
geven de respondenten aan dat ze bij klachten zo snel mogelijk proberen in te grijpen. Daarbij
haalt een aantal respondenten aan dat het van belang is hierbij andere, niet klagende
buurtbewoners te betrekken. Tot slot blijkt uit de resultaten dat het belangrijk is een goede
relatie met de gemeente te onderhouden en duidelijke afspraken te maken. Onduidelijke
afspraken kunnen immers voor grote verwarring bij de buurt zorgen en leiden tot de
stopzetting van het implementatieproces zoals ook aangegeven in de literatuur (ACT, 2009;
Fessenden-Raden et al., 1987; Iglesias, 2002; Schiveley, 2007).
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Deel

III:

Communicatiestrategie

voor

de

detentiehuizen
Op basis van de geraadpleegde literatuur, de afgenomen interviews en de geanalyseerde
documenten kan een antwoord worden geformuleerd op de laatste onderzoeksvraag, namelijk
welke elementen naar analogie met de onderzochte communicatiestrategieën kunnen worden
toegepast op het nieuwe penologische project De Huizen om weerstand te vermijden.
Vooraleer de communicatie van start gaat, dient de initiatiefnemende organisatie duidelijk
afspraken te maken met de onthaalgemeente. De intiatiefnemende organisatie voor de
GHWHQWLHKXL]HQ LV PRPHQWHHO GH Y]Z µ'H +XL]HQ¶ PDDU RPGDW ]H HHQ DDQYUDDJ WRW
proefproject bij de Federale Overheid hebben ingediend, veronderstelt de onderzoeker dat dit
in de toekomst een federale materie zal worden. Bijgevolg zal de Federale Overheidsdienst
Justitie instaan voor het oprichten van de detentiehuizen en de relatie met de
onthaalgemeenten. Het is noodzakelijk de rol op vlak van communicatie van zowel de
gemeente, de specifieke diensten als de verantwoordelijke organisatie duidelijk af te bakenen.
Hierdoor voorkomt de organisatie dat één van de partners een dubbele rol speelt en dat een
inconsistente boodschap naar de burgers uitgaat. Ook kan de verantwoordelijke organisatie in
samenspraak met de gemeente nagaan in welke mate ze de buurtbewoners willen betrekken.
Toch is het volgens de onderzoeker van belang dat de volgende basisprincipes worden
nageleefd.
De communicatie start best vanaf het moment dat beslissingen vaststaan omtrent de lancering
van een detentiehuis in een bepaalde buurt. Zowel voor een oud pand als een nieuwbouw start
de communicatie vanaf het ogenblik dat hier zekerheid rond bestaat en vooraleer (eventuele)
werken van start gaan. Zo zal onnodige onrust en het ontstaan van geruchten worden
voorkomen. Tijdens de periode tussen de aankondiging en de werkelijke opening van het
detentiehuis dient er regelmatig berichtgeving uit te gaan over de stand van zaken. De richtlijn
van het communicatieprotocol huisvestiging bijzonder doelgroepen (Welkom in mijn wijk!,
2011) kan hiervoor worden gevolgd. Ten minste één keer om de drie maanden dient men de
buurtbewoners te informeren.
58

De onderzoeker pleit ervoor om ten minste één informatievergadering met de dichtstbijzijnde
buurtbewoners te organiseren, aangekondigd bij brief. Afhankelijk van de kenmerken van de
omgeving waar de opening van een detentiehuis plaatsvindt, wordt deze groep afgebakend.
De onderzoeker suggereert dat niet de vertegenwoordigers van de gemeente de informatie
meegegeven, maar de leden van de organisatie zelf en de stafleden van het toekomstige
detentiehuis. Hierbij denkt men, volgens het toekomstige organigram (cfr. Bijlage 4), vooral
aan de directeur van de detentiestreek, de huisbegeleiders en de portier. Deze personen zijn
actoren uit het werkveld en hebben bijgevolg de meeste kennis ter zake om de zorgen van de
buurtbewoners tegemoet te komen.
Natuurlijk is het wel van belang dat de vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn en
dat ze eventueel kunnen inspelen op wat is gezegd. Deze laatsten kennen de buurtbewoners en
hun gemeente immers het beste. Ook kan deze informatievergadering het best worden
afgesloten met een informele drink om een dialoog te starten met de buurtbewoners. Dan
kunnen ze bijkomende vragen en opmerkingen stellen. Tot slot kunnen de toekomstige
stafleden van het detentiehuis als er in de directe buurt bijvoorbeeld een school is zich na deze
eerste informatievergadering ook daar ter plaatse gaan voorstellen. Hierdoor krijgen de
kinderen/jongeren het verhaal op een misschien andere wijze verteld dan dat ze thuis horen.
Dit gebeurt best in kleine groep (klas per klas) om de verschillende reacties en vragen beter te
kunnen opvangen. Bij voorkeur wordt deze ontmoeting in samenwerking met de verschillende
leerkrachten voorbereid.
Vanaf het eerste contact met de buurtbewoners dient iemand zich bekend te maken als
aanspreekpunt. Bij voorkeur is dit één van de toekomstige huisbegeleiders van het
detentiehuis. Het is van belang dat zowel de gemeente als de organisatie zelf deze persoon
duidelijk aanwijzen en dat de omwonenden zijn/haar contactgegevens verkrijgen. In de
periode tussen het versturen van de brief en de informatievergadering kan deze persoon zich
ook individueel gaan voorstellen op strategische plaatsen in de buurt. Hierbij denkt men
bijvoorbeeld aan apothekers of bakkers. Indien deze eerste informele contacten goed verlopen
en de persoon de tijd neemt om het gehele concept goed uit te leggen, kan dit een zeer
positieve uitstraling hebben over de rest van de gemeenschap. De verder gelegen bewoners
kunnen eventueel bij brief worden geïnformeerd over de toekomstige aanpassingen.
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De gemeente of organisatie dient deze brief wel pas na de informatievergadering met de
dichtstbijzijnde buurtbewoners te sturen.
Zoals reeds vermeld, dienen de buurtbewoners regelmatig informatie te krijgen. De wijze
waarop de organisatie en de toekomstige stafleden van het detentiehuis de informatie
verschaffen, is sterk afhankelijk van de buurt zelf. De wijze blijft echter dezelfde
onafhankelijk

van

het

type

detentiehuis

dat

wordt

opgericht.

Bij

de

eerste

informatievergadering kan er in samenspraak met de buurt worden besloten of ze nadien enkel
via post informatie verkrijgen of liever bijkomende bijeenkomsten organiseren. Voor de
opening van een detentiehuis pleit de onderzoeker er wel voor om nog een rondleiding te
organiseren zodat de omwonenden een duidelijk beeld krijgen van wat een detentiehuis is.
Deze rondleiding gebeurt idealiter in kleine groep en wordt gegeven door de huisbegeleiders
en eventueel de individuele planbegeleiders en de directeur van de detentiestreek. Daarbij
geven ze voldoende informatie over hoe het er werkelijk aan toe gaat in een detentiehuis.
Na de opening van het detentiehuis wordt het aangeraden een half jaar na opening een
opvolgvergadering

te

organiseren.

Dit

dient

de

organisatie

al

bij

de

eerste

informatievergadering aan te kondigen zodat de buurtbewoners merken dat ze de
implementatie goed opvolgen. Daarnaast pleit de onderzoeker er voor om verdere informatie
na opening mee te geven bijvoorbeeld via de website of het gemeentekrantje. Zo kunnen de
omwonenden zelf beslissen of ze deze informatie al dan niet raadplegen. De medewerkers van
het detentiehuis dienen wel altijd open te staan voor eventuele vragen of opmerkingen. Indien
er klachten binnenkomen, moeten ze daar zo snel mogelijk op antwoorden. Daarbij dient men
indien nodig deze klacht eveneens te bespreken met de andere buurtbewoners. Met andere
woorden dienen de medewerkers de andere buurtbewoners te betrekken indien de ingediende
klacht betrekking kan hebben op de buurt in zijn geheel. Bij overlast ten aanzien van heel of
een deel van de buurt kan er bijvoorbeeld een aparte bijeenkomst worden georganiseerd. Tot
slot zouden de detentiehuizen (indien mogelijk) kunnen aansluiten bij reeds bestaande
buurtinitiatieven. Elke buurt is immers anders en niet alle buurten onderhouden intensieve
burencontacten. Indien een buurt buurtevenementen organiseert is het dus zeker een
meerwaarde aan te sluiten of eventueel zelf iets te organiseren.
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Eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid zijn leidende principes bij het geven van
informatie. De organisatie dient de omwonenden zo concreet mogelijk te vertellen wat de
instelling is en hoe ze werkt. Hoewel dit al bij de informatievergadering wordt meegegeven,
zijn aanvullende rondleidingen hiervoor het meest geschikt. De gegeven informatie zal sterk
afhangen van het type detentiehuis. De meeste aandacht moet hierbij worden gegeven aan de
open detentiehuizen en de gesloten, niet zwaar beveiligde detentiehuizen waarbij de
gedetineerden begeleid worden buiten de muren. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk voor de
meeste weerstand zorgen. Het is belangrijk aan te tonen hoe GDW PRJHOLMNH ULVLFR¶V ]XOOHQ
worden aangepakt en indien nodig worden gesanctioneerd. Ook dient men te benadrukken dat
de buurtbewoners altijd bij de huisbegeleiders terecht kunnen. Daarbij dient men duidelijk te
maken op basis van welke criteria de individuele planbegeleiders en de huisbegeleiders
beslissen of een gedetineerde al dan niet in dergelijk detentiehuis terecht komt. Bij de gesloten
detentiehuizen zullen de buurtbewoners hoogstwaarschijnlijk bezorgd zijn om het
veiligheidssysteem. De portier, die zelf verantwoordelijk zal zijn voor het ingaande en
uitgaande verkeer in detentiehuizen, kan de buurtbewoners meer informatie verschaffen over
het systeem. De rondleiding kan daarbij ook dienen om de buurtbewoners werkelijk te laten
zien hoe dat alles verloopt. Ook dient men de nadruk steeds te leggen op het feit dat een
kleinschalig project beheersbaarder is. De drempel naar de huisbegeleiders toe indien er zich
problemen voordoen is ook lager dan bij de grootschalige gevangenissen. Eens meerdere
detentiehuizen zijn geopend, is het tot slot altijd een meerwaarde terug te vallen op de
ervaring van andere huizen.
Daarnaast zijn de media een zeer interessant communicatiemiddel. Hierbij maakt men het
verschil tussen de traditionele en de sociale media. De traditionele media zijn immers het
middel bij uitstek om het project open te trekken naar andere mensen. Ook dient men zich te
richten tot de media aan de andere kant van de taalgrens. Hierdoor is het mogelijk de publieke
opinie in het algemeen voor te bereiden. Het is van belang een goede selectie door te voeren
van de journalisten met wie wordt gewerkt en voldoende tijd te nemen om heel de
problematiek en het project uit te leggen. De relatie met de media dient immers te worden
opgebouwd en onderhouden. Daarnaast stelt de onderzoeker voor dat ten aanzien van de
sociale media een meer reactieve houding wordt aangenomen. De mogelijke reacties op de
sociale media dient men op te volgen en indien nodig tegenmaatregelen te nemen. Indien
negatieve berichten omtrent de detentiehuizen uitgaan, dient men hier op terug te komen.
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Dit zowel in de traditionele als in de sociale media. Tot slot dient men voldoende rekening te
houden met de timing. Geen bericht mag immers eerder bij de media liggen dan bij de
buurtbewoners. Indien dit tocht geval is, dient men dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.
Een laatste aanbeveling betreft een meer projectgebonden element, namelijk het systeem van
compensatie. Het feit dat een detentiehuis met bepaalde voordelen voor de buurtbewoners kan
worden verbonden, is zeker een meerwaarde. Zoals uit het project blijkt, is het ook de
bedoeling om aan elk detentiehuis een toegevoegde waarde te verbinden voor de buurt. Zoals
reeds vermeld, kunnen ze onder andere instaan als hondenasiel, fietsenwerkplaats of parking.
(Claus e.a., 2013). Het is van belang dit mee te nemen in het communicatieproces om met de
buurtbewoners na te gaan waar ze de meeste nood aan hebben. Hiervoor kan eventueel een
werkgroep worden opgestart waardoor de buurtbewoners zich ook meer betrokken voelen bij
het project. Dit dient de organisatie reeds aan te kondigen bij de informatievergadering. Met
deze werkgroep zal er immers een meer intensieve relatie worden onderhouden.
De onderzoeker formuleert deze aanbevelingen met het oog op het vergemakkelijken van de
implementatie van een detentiehuis. Echter kan er zoals reeds vermeld niet verzekerd worden
dat het volgen van deze communicatiestrategie alle weerstand kan voorkomen of oplossen.
Daarbij kan er worden gesteld dat deze principes van toepassing zijn op het meedelen van
eender welk soort gevoelige informatie.
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ALGEMEEN BESLUIT
Zoals de inleiding vermeldt, tracht deze masterproef meer inzicht te geven in de wijze waarop
de communicatie naar de buurtbewoners dient te verlopen bij de lancering van instellingen
voor moeilijk te plaatsen doelgroepen om weerstand te beperken. Het uiteindelijke doel
bestaat erin een aantal aanbevelingen te kunnen voorstellen betreffende de te volgen
communicatiestrategie bij de eventuele implementatie van het nieuwe project De Huizen. De
Huizen, project gelanceerd door de Heer Claus, heeft als doel alle grootschalige
gevangenissen in België te vervangen door kleinschalige detentiehuizen met een meer
individu-gerichte aanpak (Claus e.a., 2013).
De wetenschappelijke literatuur schuift een aantal elementen naar voren waar de
communicatie idealiter aan moet voldoen om een NIMBY-reactie te voorkomen of hier mee
om te gaan. Een NIMBY-reactie verwijst immers naar de wil van bewoners om hun omgeving
te beschermen tegenover nieuwe ongewenste ontwikkelingen in een buurt (Dear, 1992; Doble
& Lindsay, 2003; Schively, 2007). De wetenschappelijke literatuur richt zich echter tot nu toe
vooral op projecten of instellingen die een nefaste impact hebben op de omgeving of de
gezondheid van buurtbewoners. Er is minder onderzoek verricht naar de communicatie
betreffende de implementatie van instellingen voor moeilijk te plaatsen doelgroepen (Dear,
1992; Holden, Lacey, & Monach, 2001; Schively, 2007; Takahashi, 1997; Tighe, 2010).
De onderzoeker heeft ervoor gekozen een explorerend kwalitatief onderzoek uit te voeren met
semigestructureerde interviews. Er werd geopteerd voor een doelgerichte steekproef waarbij
communicatieverantwoordelijken van specifieke instellingen werden gecontacteerd. De
onderzoeker heeft oorspronkelijk zes moeilijk te plaatsen doelgroepen geïdentificeerd en wou
hiervoor telkens de communicatie rond één instelling in Wallonië en één in Vlaanderen
onderzoeken. De doelgroep delinquente jongeren alsook de doelgroep prostituees in
Vlaanderen vielen echter uit de steekproef omdat hierover geen communicatie wordt gevoerd.
Bijkomend heeft de onderzoeker twee leden van de vzw µDe Huizen¶ benaderd en een reeks
documenten geanalyseerd betreffende de communicatie rond de Exodushuizen in Nederland.
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Op elk onderzoeksvraag worden hierna de belangrijkste resultaten weergeven. De eerste
onderzoeksvraag betrof de wijze waarop de communicatie naar de buurtbewoners verloopt bij
kleinschalige tot middelgrote instellingen voor moeilijk te plaatsen doelgroepen. De eerste
deelvraag handelde over de timing, wijze van communicatie, participatiegraad van de
buurtbewoners en afbakening van de doelgroepen. Uit de resultaten blijkt dat net zoals de
literatuur aangeeft (Abraham & Maney, 2009; Dear, 1992; Jobert, 1998; Libaert, 1998) de
respondenten het belangrijk vinden om de communicatie te starten voor de opening van de
instelling. Bij alle instellingen is de communicatie van start gegaan op het moment dat er
zekerheid bestond omtrent de opening ervan. Er blijken echter verschillen te zijn in de
tijdspanne tussen de start van de communicatie en de werkelijke opening van de instelling. Dit
varieert immers van tien jaar op voorhand tot twee weken voor de opening. Ook na de
opening zijn de respondenten, in het verlengde van de literatuur (Dear, 1992), van mening dat
ze de communicatie naar de buurtbewoners moeten verderzetten. De meeste respondenten
geven aan dat dit vooral reactief gebeurt wanneer er zich klachten of problemen voordoen.
De meeste respondenten geven daarbij aan dat ze op voorhand één informatievergadering en
één opendeurdag hebben georganiseerd. Enkel voor het drugscentrum in Luik en de
terugkeerhuizen hebben ze geopteerd voor een meer individuele benadering waarbij een
woordvoerder alle omwonenden persoonlijk heeft benaderd. Alle respondenten geven aan dat
een beschikbaar woordvoerder/aanspreekpunt essentieel is. Andere middelen om de burgers te
informeren zijn werfbezoeken en het gebruik van de website. Na de opening van de instelling
onderhouden de respondenten contacten met de buurt op zeer verschillende wijzen.
Opvolgvergaderingen, jaarverslagen, websites en ontmoetingen zijn verschillende manieren
waarmee

de

instellingen

de

buurtbewoners

blijven

informeren.

Een

laatst

communicatiemiddel dat een aantal Franstalige respondenten zowel voor als na de opening
van de instelling gebruikt, is de media. Het gebruik van de media is dan ook het enig verschil
dat tussen de onderzochte instellingen in Wallonië en Vlaanderen kan worden vastgesteld.
De meeste respondenten zijn van mening dat men de buurtbewoners niet kan betrekken bij de
besluitvorming in tegenstelling met wat de literatuur voorstelt (Dear, 1992; Iglesias, 2002;
Libaert, 1998; Schively, 2007; Tighe, 2010). Eén uitzondering hierop is de stad Kortrijk,
waarbij een werkgroep werd opgericht om aanbevelingen te maken betreffende de inrichting
van het terrein en de aan te nemen reglementen. Toch zijn alle respondenten van mening dat
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men de buurtbewoners zo veel mogelijk bij het proces moet betrekken door hen adequate
informatie te geven. Tot slot, wat betreft het publiek, geven de meeste respondenten aan dat
ze zich richten tot de buurtbewoners in het algemeen. Er wordt slechts bij weinig instellingen
een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen.
De tweede deelvraag ging over de inhoudelijke organisatie van de communicatie. Hierbij
pleiten de respondenten voor een duidelijke, transparante en eerlijke communicatie. Er dient
HHQUHDOLVWLVFKEHHOGWHZRUGHQJHVFKHWVWHQGHULVLFR¶VGLHQHQ voldoende aan bod te komen
zoals ook blijkt uit de literatuur (Kunreuther, Fitzgerald en Aarts, 1993; Libaert, 1998;
Schively, 2007).
De derde deelvraag had betrekking op het systeem van compensatie en de houding van de
respondenten hierover. Voor geen enkele instelling wordt financiële compensatie toegekend.
Daarbij zijn alle respondenten tegen een systeem van financiële compensatie. Daarentegen
geven de meeste respondenten aan dat het een pluspunt is een toegevoegde waarde te
verbinden aan de instelling. Hierbij is het wel van belang na te gaan met de buurt waar ze
precies nood aan hebben.
De tweede en derde hoofdvraag hadden meer specifiek betrekking op de communicatie rond
het project De Huizen. De tweede hoofdvraag had betrekking op de huidige stand van zaken
van de communicatie rond de implementatie van detentiehuizen. Uit de interviews met de
OHGHQYDQGHY]Zµ'H+XL]HQ¶ bleek dat op dit vlak nog geen stappen waren ondernomen. De
derde hoofdvraag van het onderzoek was tot slot de volgende ³:HONH HOHPHQWHQ YDQ GH]H
communicatiestrategieën kunnen naar analogie worden toegepast op het nieuwe penologische
project De Huizen"´2SEDVLVYDQGHJHUDDGSOHHJGHOLWHUDWXXUGHDIJHQRPHQLQWHUYLHZVHQ
de geanalyseerde documenten kunnen volgende aanbevelingen worden gemaakt:
x

Maak duidelijke afspraken met de gemeente en specifieke diensten over welke rol
iedereen op vlak van communicatie speelt. Zo vermijdt men dat een inconsistente
boodschap naar de burgers uitgaat.

x

Start de communicatie vanaf het moment dat zekerheid bestaat rond de opening van
een detentiehuis en vooraleer (eventuele) werken van start gaan.
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x

Zorg voor regelmatige berichtgeving over de stand van zaken tijdens de periode tussen
de aankondiging en de werkelijke opening van het detentiehuis: ongeveer één keer om
de drie maanden.

x

Voor de opening:
o Organiseer één informatievergadering met de dichtstbijzijnde buurtbewoners.
Hoe de communicatie daarna dient te verlopen kan worden afgesproken met de
EXXUWEHZRQHUV]HOI EULHIELMHHQNRPVW« 
o Organiseer eventueel een specifieke bijeenkomst voor scholen. Liefst in kleine
groep geleid door iemand die over voldoende vaardigheden beschikt om met
kinderen/jongeren aan de slag te gaan.
o Laat het aanspreekpunt zich op strategische plaatsen gaan voorstellen
(apotheker, bakker). Dit kan een positieve invloed hebben op de houding van
de buurtbewoners.
o Informeer de verder gelegen buren eventueel bij brief.
o Organiseer een rondleiding. Idealiter in kleine groep waar de mensen zich een
beter beeld kunnen vormen van wat een detentiehuis is.

x

Na de opening:
o Organiseer een opvolgvergadering, ongeveer zes maanden na opening.
o Geef verdere informatie via de website of het gemeentekrantje.
o Indien de buurt al evenementen organiseert, sluit u aan of neem zelf
initiatieven.

x

Laat de leden van de verantwoordelijke organisatie zelf het woord voeren. Zij kennen
het onderwerp immers het best.

x

Stel een aanspreekpunt aan en maak dit duidelijk voor de buurt. Deze persoon is liefst
iemand die daarna ook tewerkgesteld zal zijn in dat detentiehuis.

x

:HHV HHUOLMN WUDQVSDUDQW HQ GXLGHOLMN %HQRHP GH ULVLFR¶V PDDU RRN GH PRJHOLMNH
aanpak ervan. Dit kan eventueel in samenspraak met de buurtbewoners.

x

Gebruik de media, maar wees voorzichtig.

x

Reageer onmiddellijk op binnenkomende klachten en trek dit open naar de andere
buurtbewoners.

x

Verbind een toegevoegde meerwaarde voor de buurt aan het detentiehuis, maar neem
dit mee in het communicatieproces. Ga na wat de buurt nodig heeft. Richt hier
eventueel een werkgroep voor op.
66

Bij het weergeven van deze resultaten dient te worden opgemerkt dat omwille van de aard van
het onderzoek er niet met zekerheid kan worden gesteld dat het volgen van deze principes een
NIMBY-reactie volledig zal voorkomen of inperken. Omwille van de kwalitatieve
onderzoekmethode dat de onderzoeker hanteert, kunnen er geen causale uitspraken worden
gesteld. Het gaat immers om de standpunten van de verschillende respondenten en de
interpretatie ervan. Ook het feit dat er in het onderzoek geen instellingen werden betrokken
waarbij de implementatie mislukt is, kan als beperking worden gezien.
Tot slot kan een aanbeveling voor verder onderzoek omtrent dit thema erin bestaan om een
tevredenheidsonderzoek te houden van de gevolgde methodologie bij de implementatie van
een detentiehuis. Telkens bij de oprichting van een detentiehuis in een buurt kan er bij de
buurtbewoners worden nagegaan in welke mate ze al dan niet tevreden waren van de
opgevolgde methodologie op vlak van communicatie. Hierdoor kan de methodologie nadien
eventueel worden aangepast en verbeterd.
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Bijlage 1: overzicht gecontacteerde instellingen /gemeenten
DOELGROEP

INSTELLING

WIE

DATUM

DRUGS-

Nadja ASBL

Stad Liège

GEBRUIKERS

AANTAL

CONTACTWIJZE

REDEN WEIGERING

Project

Mille Ambulant

Telefonisch contact

Geen communicatie

Facettes

sinds

2012
TADAM
De Spiegel

Stad Luik
Gemeente Kessel-Lo

Project TADAM Ambulant

Telefonisch contact OK

2011-2013

+ e-mailwisseling

Sinds

2010

in

Telefonisch contact

Kessel-Lo

Enkel

ondersteuning,

instelling verricht zelf
communicatie

De Spiegel zelf

Sinds

2010

in 30 bedden

Telefonisch contact

Kessel-Lo
CATS

CATS

Werken niet mee aan
eindwerken

24 bedden

Telefonisch contact

Geen

communicatie

naar buurtbewoners toe
ASBL Phénix

Asbl Phénix zelf

Verhuist in 2001 10 bedden Telefonisch contact Geen communicatie
en

verhuizen + ambulant

+ mail

einde jaar 2014
ADIC

ADIC zelf

2012: verhuizing

37 bedden Telefonisch contact OK
+ ambulant

+ e-mailwisseling
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VREEMDELINGEN

Fedasil

Gemeente

Rixensart Geopend in 1988

(valt uit steekproef)

138

Telefonisch contact

bedden

Nooit
gecommuniceerd. Het
werd hen opgelegd en
ze wouden daar geen
centrum (verwijzen me
door naar Fédasil zelf)

Gemeente Jodoigne

Geopend 2003

100

Vergroot in 2012

bedden

Telefonisch contact

Geen
informatievergadering.
Fédasil verricht zelf
communicatie

Telefonisch contact Nee, Geldenaken wou
Meneer Kalut (na niet, dus dat is volledig
telefonisch contact geregeld door Fédasil
Fédasil Brussel

Fédasil zelf)

zelf

Telefonisch contact

Geven informatie door
aan Burgemeester die
dat aan bewoners moet
meedelen

Terugkeerhuizen Gemeente Bevekom

Telefonisch contact

Niets mee te maken,
dienst
vreemdelingenzaken
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doet dat.
Terugkeerhuis

Geopend in 2013

30-40 p

Telefonisch contact

OK

E-mailwisseling

OK

Bevekom
Dienst
Vreemdelingenzaken
PSYCHIA-

St Kamillus

Medewerker ziekenhuis

TRISCHE

Nieuwe afdeling Forensisch
sinds 2009

Telefonisch contact OK

e Units: 45 + E-mailwisseling

PATIENTEN

bedden
Pyschiatrisch

Medewerker

Sinds 2011

18 bedden

Telefonisch contact

Geen communicatie

Medewerker

2005: verhuizing

45 bedden

Telefonisch contact

Geen communicatie

Medewerker ziekenhuis

Nieuwe afdeling 65 bedden

Meermaals

Geen communicatie

psychiatrique du

sinds 2013 voor

telefonisch contact

Beau Vallon

langdurig verblijf

Clinique de la Medewerker ziekenhuis

Sinds

forêt des soignes

psychiatrie

Verzorgingstehuis
Kraaienberg
Psychiatrisch
verzorgingstehuis De Luwte
Hôpital

Clinique

Medewerker ziekenhuis

Sinds

2006 83 bedden

Telefonisch contact Geen communicatie
+ e-mailwisseling

2008: 95 bedden

Telefonisch contact OK
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Psychiatrique

zorghuizen voor

Des

gestabiliseerde

Frères

Alexiens
ZIGEUNERS

Doortrekkersterr

+ e-mailwisseling

patiënten
Stad Mons

Nog

ein Mons

niet /

Meermaals

aanwezig :
zoektocht

Geen communicatie

telefonisch contact
naar

terrein
Doortrekkersterr

Gemeente Bastogne

Momenteel

ein Bastogne

40-50

Telefonisch contact OK

gesloten met idee personen

+ e-mailwisseling

van vegroting
Doortrekkersterr

Gemeente Herent

Nog

ein Herent

niet /

Telefonisch contact

aanwezig

Planning,

maar

nog

niet goedgekeurd.
(willen me niet verder
helpen)

Doortrekkersterr

Stad Kortrijk

Sinds 2009

ein Kortrijk
JONGEREN

St-Hubert

FOD Justitie

Sinds 2010

Ong.

80 Telefonisch contact OK

personen

+ e-mailwisseling

40 bedden

Telefonisch contact Geen communicatie
+ e-mailwisseling

Tongeren

inrichtingenhoofd
doorverwezen

=> Sinds 2009
naar

34 bedden

Telefonisch contact
+ e-mailwisseling

FOD Justitie
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PROSTITUEES

Villa Tinto

Stad Antwerpen

Sinds 2005

<

100 Telefonisch contact

personen

Privé initiatief, maar
nooit

communicatie

rond geweest
Eros center
Eros center

Gemeente Schaerbeek
Stad Seraing

Project van 2013 /

Telefonisch contact Geen communicatie

=> gestopt

+ e-mailwisseling

Opent in 2016

<

100 Telefonisch contact

OK

personen
STUDENTEN

Stad Leuven

E-mailwisseling

OK

81

Bijlage 2: topiclijst interviews
Hoe is de communicatie met de burgers rond het X verlopen? Hoe werd het georganiseerd?
Waar werd er aandacht aan besteed?
x

Timing:
o Wanneer is de communicatie van start gegaan?


Om welke redenen?



Wijze?
x

Via gemeentelijke krant

x

Infomomenten

x

«



Ervaringen? Verbeterpunten?



Nadelen vroegtijdig communiceren?

o Werd de communicatie na de implementatie verder gezet?


Redenen?



Wijze?


x

x

Opendeurdagen

x

«

Ervaring? Verbeterpunten?

Participatieve

communicatie:

Werden

de

burgers

betrokken

bij

de

implementatie/verhuis van het project?
o Redenen?
o Op welke wijze?
o Ervaring? Verbeterpunten?
x

Werd de communicatie aangepast aan verschillende doelgroepen?
o Welke doelgroepen werden er afgebakend en waarom?
o Was er een volgorde in de communicatie naar de doelgroepen toe?
o Ervaring/verbeterpunten?

x

Begrijpelijk communiceren
o Werden

vb

onderzoeksrapporten,

medisch

jargon

meer

begrijpelijk

weergegeven voor de burgers?
o Op welke wijze werd er met anderstaligen omgegaan?
o Is er een woordvoerder waarbij de burgers terecht kunnen?
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o Ervaring/verbeterpunten?
x

Bewijs
o Werden er experts/deskundigen betrokken bij de communicatie?

x



Redenen?



Ervaring? Verbeterpunten?

Allesomvattende communicatie
o Positieve elementen/ negatieve elementen


x

:HUGHUDDQGDFKWEHVWHHGDDQGHPRJHOLMNHULVLFR¶V"
x

Hoe werden deze gecommuniceerd?

x

Redenen om deze te communiceren?

x

Ervaring? Verbeterpunten?

Compensatie: Werd er bij de implementatie een soort van compensatie toegekend aan
de buurtbewoners?
o Financiële compensatie, andere voordelen?
o Zijn hier nadelen aan?
o Meent u dat dit een meerwaarde kan bieden bij het implementeren van een
instelling?

x

Actiegroepen: Zijn er actiegroepen ontstaan bij de aankondiging van de
implementatie/verhuizing van het ADIC?
o Hoe werd er met deze actiegroepen omgegaan?
o Verbeterpunten?

x

Verberterpunten

x

Relatie met gemeenten
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Bijlage 3: codeboom
G E EN C O M MUNIC A TIE
x

Wie

x

Redenen geen communicatie

C O M MUNIC A TIE
x

Timing
o Communicatie voor


Wanneer



Redenen vroegtijdig communiceren



5LVLFR¶VYURHJFRPPXQLFHUHQ



Wijze communicatie voor
x

Infovergadering

x

Plannen voorleggen

x

Opendeurdag

x

Werfbezoeken

x

Persoonlijke aanspreking

x

Media

o Communicatie na


Redenen



Wijze communicatie
x

Reactief communiceren

x

Proactief
o Ontmoeting
o Verslagen
o Opvolgvergadering
o Via media
o Website

x

Participatie
o Geen participatie
o Wel participatie
84

x



Participatie voor



Participatie na

Gegeven informatie
o Duidelijkheid
o Inhoud

x



Achtergrondverhalen



Beeldmateriaal



Terugblik



Allesomvattende communicatie
x

5LVLFR¶VEHQRHPHQ

x

5HGHQHQULVLFR¶VEHQRHPHQ

Doelgroepen
o Algemeen
o Persoonlijk

x

Experts

x

Woordvoerder/Procesbegeleider
o Woordvoerder
o Wijkbureaus
o Procesbegeleider

x

Media
o Omgang media
o Timing

x

Meerwaarde communicatie

x

Verbeterpunten

ANDERE
x

Klachten weerstand
o Actiegroepen/klachten
o Oorzaken weerstand
o Aanpak

x

Compensatie
o Financiële compensatie


Doen
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Mening financiële compensatie

o Andere voordelen
x

Relatie gemeente
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Bijlage 4: organigram detentiehuis

(Claus e.a., 2013, p.72)
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