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Executive Summary 
This thesis contains a collaboration between two sciences: Communication Sciences and 

Criminological Sciences. A pre-research was carried out in the format of a review of the 

literature in order to gain insight into criteria that ensure successful communication during and 

after the implementation of a new project in the neighbourhood. These findings of governmental 

communication mainly relate to communication between local authorities and residents. 

Because the first transition house in Mechelen started on 9 September 2019, it seemed an 

attractive occasion for the student to identify the experiences of the residents with the conducted 

communication. Good communication to the outside world is considered as a key factor within 

the success rates of a new project. By carrying out a case study with online interviews, both 

oral and written, with eight local residents living in or around the Hanswijkstraat, an attempt 

was made to formulate recommendations from the perspectives of the local residents who can 

support those who are responsible for communication in the future. Briefly, the interviewees 

experienced the communication initiatives that already had been carried out, as expressed by 

the coordinator of the transition house in Mechelen and the manager of the marketing and 

communication department of the city of Mechelen, as something positive in which the 

respondents indicated that the token actions were logical and easy to take. However, some 

respondents formulated some critical considerations and additions based on their experiences 

in order to further improve the communication in the future. 

 

Key words: Government communication, transition homes, local residents, 

implementation, experiences 

Kernwoorden1: Overheidscommunicatie, transitiehuizen, buurtbewoners, implementatie, 

ervaringen 

  

 
1 Zie Bijlage A voor een iets uitgebreidere, Nederlandstalige samenvatting. 
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Inleiding 
In 2013 werd er door vzw De Huizen een boek gepubliceerd, met name: ‘Huizen: naar een 

duurzame penitentiaire aanpak’. Dit boek wordt gebruikt als basis voor het pleidooi voor een 

reorganisatie van het penitentiair landschap in de vorm van kleinschalige detentiehuizen. 

Grosso modo steunt dit concept op drie cruciale pijlers: kleinschaligheid, differentiatie en 

nabijheid (Claus, Beyens, De Meyer, Gryson & Naessens, 2013).  

In 2013-2014 werd een masterproef geschreven door Ambre Deprez ‘Communicatiestrategie 

tegen het NIMBY-probleem bij detentiehuizen’. De centrale doelstelling hierin was om een 

aantal aanbevelingen te formuleren betreffende de te volgen communicatiestrategie bij de 

eventuele implementatie van de huizen (Deprez, 2014). In september 2019 werden deze 

aanbevelingen een realiteit. Het eerste Belgische transitiehuis werd in Mechelen geopend. Deze 

vorm van een kleinschalig detentiehuis is een pilootproject in België die op termijn kan zorgen 

voor een ommekeer binnen het penitentiair landschap. Grootschalige hervormingen binnen de 

gevangenisarchitectuur kunnen afhangen van de resultaten die geboekt worden met de twee 

pilootprojecten anno 2020 in België, respectievelijk in Mechelen en in Edingen (Geens, 2020). 

Om een project als dit te doen slagen, is er een draagvlak nodig in de maatschappij. Hoe de 

burger zich positioneert tegenover alternatieve detentievormen, zoals kleinschalige 

detentiehuizen, werd door Manu Pintelon (2019) neergeschreven in zijn eindwerk. In zijn 

opinieonderzoek kwam hij tot het resultaat dat het merendeel van de respondenten positief staat 

tegenover het concept van transitiehuizen. Die respondenten zijn ervan overtuigd dat er minder 

recidive zal zijn op termijn. Er is dus wel degelijk sprake van een maatschappelijk draagvlak 

voor alternatieven op het gevangeniswezen. Draagvlak is de mate waarin mensen een bepaalde 

beslissing aanvaarden of steunen. Toch blijft er een groep aanwezig – en waarschijnlijk zal dit 

zo blijven – die zich afwijzend opstelt tegenover de opgesomde alternatieven (Pintelon, 2019).  

Communicatie staat onlosmakelijk in verband met het slaagpercentage van een project. Het kan 

beschouwd worden als een sleutelbegrip binnen het voortbrengen van een blijvend 

maatschappelijk draagvlak betreffende een gevangenisarchitectuur van nabijheid en humaniteit. 

Daarom brengt deze thesis de ervaringen van de Mechelse buurtbewoners in kaart, betreffende 

de communicatie bij de implementatie van het transitiehuis. Deze opinies worden aansluitend 

verwerkt tot een beleidsadvies zodat justitie en belanghebbende organisaties, zoals vzw De 

Huizen en lokale overheden hier verder mee aan de slag kunnen en, indien nodig, bij kunnen 

sturen. 
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De aanbevelingen die aan bod komen in het eindwerk van Ambre Deprez (2014), die vervolgens 

werden opgenomen in ‘Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle transitiehuizen’ 

(Werkgroep strategie vzw de huizen, 2017), zullen nu getoetst worden in de praktijk. Werden 

deze communicatiestrategieën effectief uitgevoerd? En wat zijn de belevingen hieromtrent bij 

de dichtste buurtbewoners?  

Om een beknopt en duidelijk overzicht te geven, zal de scriptie onderverdeeld worden in drie 

grote luiken waarbij telkens een andere onderzoeksstrategie het voortouw neemt. 

In het eerste luik zal er een vooronderzoek in de vorm van een literatuurstudie plaatsvinden ter 

voorbereiding op het empirisch onderzoek. Hierin worden de aspecten van 

overheidscommunicatie beschreven die noodzakelijk zijn bij de implementatie van een project. 

Deze bevindingen laten toe een evaluatiekader te creëren dat tijdens het uitschrijven van de 

aanbevelingen van pas zal komen. Het tweede luik betreft het eigen empirisch onderzoek 

waarbij het evaluatiekader getoetst wordt in de praktijk door middel van een enkelvoudige 

casestudy met semigestructureerde vragenlijsten. Deze online interviews peilend naar de 

ervaringen, werden afgenomen bij de dichtste buurtbewoners van het Mechels transitiehuis. Tot 

slot wordt teruggekoppeld naar het derde luik aangaande discussies en conclusies van de 

resultaten. Dit zal uiteindelijk resulteren in beleidsaanbevelingen voor eventuele verdere 

realisaties in de toekomst. 
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De gestelde objectieven 
De gevangenisgebouwen zijn niet meer van deze tijd. Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens en Amnesty International menen dat de Belgische penitentiaire gebouwen 

problematisch van aard zijn. Zij hebben al meermaals hun bekommernis geuit voor 

gedetineerden die zich in deze toestand bevinden (Amnesty International, 2018).  

De wereld zit in een voortdurend dynamisch proces, dat is zeker. Ook het Mechels transitiehuis 

wordt in België door velen beschouwd als een innovatief concept, alhoewel in het buitenland 

(en eigen land) reeds voorbeelden bekend zijn die aansluiten bij het concept van kleinschalige 

detentiehuizen, zoals de re-entry woning in Ruiselede en Exodushuizen in Nederland. Innovatie 

wordt door Rogers (2003) beschreven als een idee, praktijk of object dat door een individu of 

groep gezien wordt als nieuw. Het is meer dan een technische vernieuwing en kan dus opgevat 

worden als een sociale of organisatorische vernieuwing. Dit is het geval bij het Mechels 

transitiehuis doordat ze met dit pilootproject nagaan of dit in de Belgische praktijk kan werken 

en hoe de penitentiaire inrichtingen in de toekomst eventueel vorm kunnen krijgen. Maar om 

dit te laten slagen, moeten buurtbewoners die dag in dag uit geconfronteerd worden met het 

transitiehuis, correct en op tijd worden benaderd, betrokken en geïnformeerd. Betrouwbare en 

correcte communicatie is van aanzienlijk belang bij nieuwe projecten (Prang, van Wingerden 

& Timmer, 2010; Schively, 2007). Zonder een draagvlak van de buurt, kunnen soortgelijke 

projecten nooit volledig tot hun recht komen. Communicatie wordt door meerdere auteurs 

beschreven als een van de sleutelfactoren bij het slagen van de implementatie van een nieuw 

project (Gelders, Brans, Maesschalck & Colsoul, 2010; Okumus, 2003; Polcin, Henderson, 

Trocki, Evans, Wittman, 2012; Prang et al., 2010). Aan de gevoelens van omwonenden bij een 

nieuw project, zoals het transitiehuis, mag niet voorbij worden gegaan. Deze insteek resulteerde 

in volgende twee hoofdvragen met bijbehorende deelvragen: 

 

‘Hoe moet er idealiter gecommuniceerd worden naar de buurt bij de aanvang van een nieuw 

project?’ 

 

- ‘Welke criteria zijn noodzakelijk om te kunnen spreken van geslaagde communicatie?’ 

Door deze vraag te onderzoeken a.d.h.v. een literatuurstudie, ontstaat er een 

evaluatiekader dat als leidraad zal dienen om het empirisch onderzoek verder vorm te 

geven. 
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- ‘Welk evaluatiekader zal toegepast worden tijdens het empirisch onderzoek?’ 

 

‘Hoe hebben de buurtbewoners bij de totstandkoming van het transitiehuis in Mechelen de 

communicatie ervaren?’ 

 

- ‘Wanneer en hoe werden de communicatiestrategieën in de praktijk toegepast?’  

Dit zal blijken uit de online-bevragingen met de dichtste buurtbewoners zelf en de 

beantwoording van een open vragenlijst met de coördinator van het transitiehuis 

Mechelen en aanvullende antwoorden van het afdelingshoofd marketing en 

communicatie van de stad Mechelen. 

 

- ‘Wat waren de doeleinden van de aangereikte communicatie?’  

Dit zal evenals blijken uit de beantwoording van de open vragenlijst die werd ingevuld 

door de coördinator transitiehuis Mechelen en de bijkomende antwoorden van het 

afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen. Inzicht in de 

doeleinden van de aangereikte communicatie is noodzakelijk omdat via dit inzicht 

getoetst kan worden of de prioritaire communicatiedoelstellingen werden bereikt bij de 

buurtbewoners.  

 

- ‘Welke positieve en negatieve ervaringen hebben de buurtbewoners over de reeds 

uitgevoerde communicatie-initiatieven?’  

Door zowel positieve als negatieve elementen aan te halen, kan er een globaler beeld 

gevormd worden over hoe buurtbewoners de communicatie hebben ervaren. Deze 

elementen kunnen naast het evaluatiekader geplaatst worden om na te gaan of er aan 

voldoende criteria werd voldaan om praktijkgerichte aanbevelingen te formuleren, 

vanuit het perspectief van de buurtbewoners. De communicatiestrategieën kunnen dan 

in de toekomst geoptimaliseerd worden. 

 

De scriptie zal zich logischerwijs situeren op de strafrechtsketen binnen de echelon van de 

strafuitvoering. Op 9 september 2019 werd in België officieel het eerste transitiehuis voor 

gedetineerden geopend te Mechelen. Dit pilootproject deed zijn intrede met als voornaamste 

doelstelling het stimuleren van de re-integratie van gedetineerden. Het maakt integraal deel uit 

van het Masterplan III van Minister van Justitie Koen Geens ‘Gevangenissen en internering’ 

ter bevordering van meer differentiatie binnen het detentiebeleid (Geens, 2019a). Dit project 
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steunt naast kleinschaligheid en differentiatie evenals op de pijler nabijheid. Op deze laatste 

pijler wordt de focus gelegd in de opbouw voor de masterproef. Volgens het buurtplan van vzw 

De Huizen (Werkgroep strategie vzw De Huizen, 2017) zou een transitiehuis idealiter integraal 

deel uitmaken van de buurt door bij te dragen op sociaal, economisch en/of cultureel vlak. Zo 

wordt het ‘Welcome in my backyard’-principe aangemoedigd bij de buurtbewoners en worden 

er mogelijkheden gecreëerd om een draagvlak te verwezenlijken binnen de buurt. Een centraal 

begrip dat hier onlosmakelijk mee samen hoort is: communicatie. Bij de implementatie van 

geplande organisatieveranderingen, zoals het pilootproject van het Mechels transitiehuis, is de 

rol van communicatie cruciaal. Zo ontwikkelde Lewis (2007) haar ‘Organizational Stakeholder 

Model of Change Implementation Communication’. Inhoudelijk heeft het model betrekking op 

een communicatiestrategie die wordt behandeld waarbij het veranderingstraject tot een 

succesverhaal moet leiden (Warmsteeker & van Vuuren, 2011).  

In het eindwerk van Ambre Deprez (2014) deed zij onderzoek naar communicatiestrategieën 

om een Not In My Backyard-reactie2 (NIMBY) tegen te gaan bij de implementatie van een 

soortgelijk project zoals het transitiehuis. Mede stelde ze aanbevelingen op, via een 

literatuurstudie en eigen explorerend kwalitatief onderzoek, naar de wijze waarop 

communicatie hoort te verlopen naar de buurt bij de introductie van projecten voor moeilijk te 

plaatsen doelgroepen. Er werden meerdere deskundigen bevraagd die bekend zijn met het 

communicatieproces bij de implementatie van kleinschalige tot middelgrote instellingen voor 

moeilijk te plaatsen doelgroepen. Buurtbewoners werden buiten beschouwing gelaten tijdens 

de bevragingen (Deprez, 2014). 

Community detentie zijn detentievormen die vervlochten zijn in het maatschappelijk weefsel 

(Claus, 2013a). Deze term legt mooi de link tussen de gevoelige zijde omtrent de nabijheid van 

het transitiehuis en de plaatsing ervan in een buurt. Het is als het ware gelegen middenin de 

Hanswijkstraat waar gezinnen met jonge kinderen, gepensioneerden, alleenstaanden, etc. 

wonende zijn. Zonder degelijke communicatie naar buurt en buurtbewoners toe, kunnen 

mogelijks gevoelige pilootprojecten, zoals het transitiehuis, moeizaam verlopen. 

Om een pril project als dit te doen slagen op langere termijn lijkt het aangewezen om na te gaan 

hoe de dichtste buurtbewoners het communicatieproces reeds hebben ervaren. Theorievorming 

is niet de finaliteit van dit onderzoek, maar is wel noodzakelijk voor het faciliteren van actie. 

 
2 “The protectionist attitudes of and oppositional tactics adopted by community groups facing an unwelcome 
development in their neighborhood” (Dear, 1992, p. 288). 
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In een studie naar de gemeenschapscontext van Sober Living Houses3 (SLH) in Noord-

Californië (Polcin et al., 2012) werden belangrijke stakeholdergroepen geïnterviewd, 

waaronder 20 buurtbewoners van een SLH. De onderzoekers wilden een beeld creëren van de 

noodzakelijke strategieën om de relaties te verbeteren met buren, stigmatisering te verminderen, 

etc. De manier waarop diensten zoals SLH worden waargenomen door de gemeenschap, is van 

invloed op de vraag of ze effectief worden geïmplementeerd, of er een klein of groot draagvlak 

heerst en welke hindernissen ze moeten overwinnen. 

De finaliteit van deze thesis ligt in het formuleren van beleidsaanbevelingen door de belevingen 

van de buurtbewoners rond het transitiehuis in kaart te brengen. In de toekomst kunnen deze 

suggesties bijdragen bij de eventuele verdere implementatie van transitiehuizen – en op langere 

termijn ook kleinschalige detentiehuizen – om zo efficiënt en effectief mogelijk te 

communiceren naar buurtbewoners door de actoren die daarvoor worden aangesteld. 

  

 
3 Alcohol- en drugsvrije leefomgevingen voor personen die proberen te streven naar een langdurige abstinentie. 
Het zijn als het ware ‘nuchtere woonhuizen’ die dienen als huisvestingsoptie voor een diverse doelgroep. 
Bijvoorbeeld personen die een residentiële behandeling hebben voltooid, maar evenals personen die in vrijheid 
worden gesteld na het uitvoeren van hun straf en die op zoek zijn naar alternatieven om te herstellen (Polcin et al., 
2010; Polcin et al., 2012). 
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Theoretische achtergrond 
Het kader waarbinnen de thesis gesitueerd dient te worden heeft enerzijds betrekking op het 

transitiehuis en anderzijds op criteria betreffende communicatie naar buurten. Eerst komt een 

begripsbepaling aan bod van kleinschalige detentiehuizen met een verdere afbakening rond 

transitiehuizen. Het transitiehuis in Mechelen en diens communicatie naar buurtbewoners toe 

tijdens/na de implementatie bevat het onderwerp waar deze masterproef zich verder in zal 

verdiepen. Vandaar de beknopte toelichting omtrent deze begrippen. Vervolgens wordt de 

methodologie van de literatuurstudie toegelicht met een selectieve reeks van de bevindingen.  

 

Kleinschalige detentiehuizen met focus op transitiehuizen 

Kleinschalige detentiehuizen volgens vzw De Huizen  
Kleinschalige detentiehuizen zijn een variant op de huidige gevangenisgebouwen die streven 

naar kleinschalige, gedifferentieerde en nabije detentievormen op maat van de gedetineerde die 

beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel. Er wordt verwezen naar 

de website van vzw De Huizen om dieper inzicht te verwerven in hun missie en visie 

(https://dehuizen.be/nl/home). In de literatuur en praktijk zijn diverse vormen van kleinschalige 

detentie aanwezig, maar in deze scriptie zal gefocust worden op het transitiehuis als vorm van 

detentie. Naar aanleiding van het concept van vzw De Huizen4 wordt hier de focus gelegd op 

het aspect: nabijheid. Doordat het idee van gedifferentieerde strafuitvoering streeft naar 

maximale inzet op re-integratie van gedetineerden, wordt dit geplaatst onder de term community 

detention. Deze vorm van community detentie dient als schakel om meer betrokken te raken in 

het maatschappelijk weefsel doordat zo gedetineerden hun re-integratie bevorderd kan worden 

en dit beter aansluit bij de doelstellingen die de Basiswet van 20055 voor ogen heeft aangaande 

de strafuitvoering (Basiswet betreffende het gevangeniswezen, 2005, Art. 9; Claus & Gryson, 

2017).  

Het concept van vzw De Huizen, is een verhaal van, door, voor, met en over mensen met als 

doel om kleinschalige, gedifferentieerde vormen van detentie op maat van de gedetineerde te 

verankeren in het maatschappelijk weefsel. Frederic D. Moyer was in de VS reeds tientallen 

jaren bezig met het concept van community detention als een maatschappelijk geïntegreerde 

 
4 Vzw De Huizen is een organisatie die ontstond uit het project ‘Gedifferentieerde strafuitvoering’ die zijn aanvang 
vond in maart 2011 onder leiding van de Liga voor Mensenrechten (Claus, 2013b). 
5  In art. 9 van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden worden de 
strafdoelstellingen van de vrijheidsstraf opgesomd: vrijheidsbeperking, detentieschade voorkomen, rehabilitatie, 
herstel, re-integratie en veiligheid. 
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detentievorm (De Meyer & Claus, 2016). Sinds de opkomst van vzw De Huizen in België, wint 

het concept van detentiehuizen steeds meer draagvlak bij de bevolking. Dit model van vzw De 

Huizen bevat meerdere kleinschalige detentiehuizen die verscheidenheid toelaten op 

verschillende vlakken, zoals bijvoorbeeld beveiliging, detentie-invulling en begeleiding (Claus 

& Gryson, 2017; De Meyer & Claus, 2016). Om meer inzicht te krijgen in de specifieke 

invulling van de drie bouwstenen, m.n. kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid, wordt 

verwezen naar volgende bronnen: Claus et al., 2013; Claus & Gryson, 2017; De Meyer & Claus, 

2016. Hans Claus, huidig gevangenisdirecteur van Oudenaarde, wordt gezien als de motor 

achter dit concept. De huidige gevangenissen zouden volgens het concept vervangen moeten 

worden door honderden kleinschalige detentiehuizen. Per detentiehuis zou er een capaciteit 

voorzien worden voor maximum 10 tot 30 gedetineerden die vanaf dag een samenwerken naar 

hun re-integratie met een multidisciplinair team (Claus, 2013b; Claus & Gryson, 2017). Het is 

de bedoeling dat gedetineerden bij aanvang van hun detentieperiode geplaatst worden in een 

kleinschalig detentiehuis om de detentieschade te vermijden die gepaard gaat met een 

grootschalige penitentiaire instelling (Snacken & Beyens, 2017). 

 

Transitiehuis  
Het transitiehuis in Mechelen wordt in het empirisch onderzoek behandeld als enkelvoudige 

casestudy, dus enige toelichting omtrent dit actueel project is aangewezen. Koen Geens 

beschrijft het transitiehuis als volgt: “Een transitiehuis is een kleinschalige detentiecapaciteit 

waar ongeveer 15 veroordeelden het laatste deel van hun straf kunnen ondergaan in 

omstandigheden die zo nauw mogelijk aansluiten bij het reguliere maatschappelijk weefsel. Ze 

zijn bedoeld voor gedetineerden die een open regime aankunnen. Hun detentie is exclusief op 

re-integratie gericht” (Geens, 2019b, p. 46). In het Masterplan III van de Minister van Justitie, 

Koen Geens, werd het startschot gegeven om transitiehuizen te introduceren in België (Geens, 

De Block & Jambon, 2016). De transitiehuizen worden gezien als een eerste fase in de realisatie 

van het nieuwe detentieconcept, zoals voorgelegd door vzw De Huizen. De vzw stelde in 2017 

een aanbevelingsnota op met buurtplan voor de uitbouw van kwalitatieve en succesvolle 

transitiehuizen. Op die manier worden initiatiefnemers ondersteund in de eerste realisaties van 

de transitiehuizen (Claus & Gryson, 2017). Het buurtplan werd opgesteld om een Welcome In 

My Backyard-reactie te verwezenlijken bij de omwonenden. De doelstelling van dit buurtplan 

is om de sociale, economische en/of culturele verbinding met en meerwaarde in de buurt voor 

een transitiehuis te verzekeren. Nuttig hierbij is om een beroep te doen op de specifieke noden 
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in de buurt zodat actieve en passieve interacties tussen buurtbewoners en deelnemers van het 

transitiehuis kunnen geoptimaliseerd worden (Deprez, 2014; Werkgroep strategie vzw De 

Huizen, 2017).  

Het eerste transitiehuis in België, tevens als pilootproject, werd geopend op 9 september 2019 

in Mechelen (Geens, 2019a). In januari 2020 werd het tweede transitiehuis in Wallonië geopend 

te Edingen6 (Geens, 2020). 

Met de oprichting van de transitiehuizen in Mechelen en Edingen is er een belangrijke aanzet 

geweest in het streven naar een detentiebeleid waarin differentiatie centraal staat. Het concept 

van transitiehuizen vond zijn inspiratie bij vzw De Huizen die op hun beurt inspiratie haalden 

uit het buitenland. Transitiehuizen verschillen in enige mate van het oorspronkelijke 

detentieconcept van vzw De Huizen. Zo komen gedetineerden pas op het einde van hun straf in 

aanmerking voor de plaatsing in een transitiehuis, terwijl de plaatsing in een detentiehuis, zoals 

omschreven door vzw De Huizen, geldt voor de ganse detentieperiode (Snacken & Beyens, 

2017). Ze kunnen zich intensief voorbereiden op hun reclassering op vlak van werk, wonen, 

sociaal netwerk en persoonlijke en maatschappelijke oriëntatie. Op lange termijn kan het slagen 

van deze initiatieven zorgen voor een ommekeer binnen de penitentiaire praktijk (Werkgroep 

strategie vzw De Huizen, 2017). De evaluatie van deze transitie-projecten kan een verdere 

uitbouw betekenen voor meer transitiehuizen en op lange termijn kleinschalige detentiehuizen 

in België (Geens et al., 2016). 

Het transitiehuis in Mechelen doet dienst als een overgangsfase tussen detentie en samenleving 

waar gedetineerden m.b.v. begeleiding samenwonen. Het mag dus zeker niet als gelijke worden 

gezien van het concept van een detentiehuis. Het transitiehuis in Mechelen heeft geen sloten op 

de deuren of tralies aan de ruiten. De coördinator van het transitiehuis in Mechelen beschreef 

het als volgt: “Het is een open huis met duidelijke grenzen waar deelnemers hun re-integratie 

kunnen vormgeven” (persoonlijke communicatie, 14 april 2020). 

 

Methodologie: een literatuurstudie 
De Communicatiewetenschappen en Criminologische Wetenschappen zullen in deze thesis 

hand in hand gaan. Voorafgaand het empirisch onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd 

om inzicht te verkrijgen in een aantal basisbegrippen en deelaspecten geassocieerd met 

 
6 Dit laatste transitiehuis werd buiten beschouwing gelaten doordat het transitiehuis te recent werd geopend met, 
volgens enkele media-kanalen, enige tegenstand van de buurtbewoners. Te goeder trouw voor de evolutie van het 
transitiehuis in Edingen en de interacties met de buurtbewoners leek het de studente het best om de 
gemoedstoestanden nog even te laten bedaren.  
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overheidscommunicatie. Het literatuuronderzoek is cruciaal voor de verdere theoretische 

uitwerking en achtergrond van het empirisch onderzoek (Mortelmans, 2016). Vooral de 

toegevoegde waardes van de deelaspecten die nodig zijn om te kunnen spreken van een 

geslaagd communicatieproces bij de implementatie van een nieuw project in de buurt, komen 

aan bod. Door het verzamelen van literatuur en secundaire data geproduceerd door anderen, 

werd via die informatie een evaluatiekader gecreëerd. Deze beaamt een antwoord te formuleren 

op één van de hoofdvragen: ‘Hoe moet er idealiter gecommuniceerd worden bij de aanvang 

van een nieuw project?’. 

Via sensitizing concepts die zowel in het Nederlands als in het Engels werden ingevoerd, zoals 

overheidscommunicatie bij implementatie, kwaliteitsvolle overheidscommunicatie, 

communiceren naar een buurt, community detentie, etc. vond de literatuurstudie zijn aanvang. 

Er werden enkele inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd om de zoekresultaten gerichter af te 

bakenen. Deze inclusiecriteria hadden betrekking op: Nederlands- en Engelstalige bronnen. 

Daarnaast werden onderzoeksbevindingen geselecteerd van de laatste twintig jaar (2000-2020) 

om de actualiteit te waarborgen. Het onderwerp van de literatuur had betrekking op 

kwaliteitscriteria voor overheidscommunicatie bij de implementatie van nieuwe, mogelijks 

gevoelige projecten zoals het transitiehuis. Vervolgens werd eveneens gezocht naar bronnen 

met gelijkaardige materies in de bibliografieën van de geraadpleegde literatuur (cf. 

sneeuwbalmethode). De bibliotheek van de Communicatiewetenschappen, de catalogus van de 

bibliotheek van de UGent, Google Scholar, Web of Science waren hierbij de voornaamste 

hulpinstrumenten. Echter blijft het belangrijk om steeds met een kritische blik de bestaande 

literatuur te screenen en te verwerken. Er werden eveneens een aantal studies van naderbij 

bekeken aangaande hoe de communicatie verliep naar buurtbewoners toe tijdens de 

implementatie van soortgelijke projecten zoals het transitiehuis. Deze bevindingen maken zich 

voornamelijk bekend tijdens het empirisch luik. 

 

De belangrijkste resultaten uit de literatuurstudie zullen beknopt worden toegelicht zodat de 

lezer op de hoogte is van het kader waarbinnen de thesis zich situeert. 

 
Bevindingen voortvloeiend uit literatuurstudie 

Vijf dimensies en hun kwaliteiten 
Zowel Coninckx (2004), Goubin (2017) en Gelders (2005) schreven in hun werk voornamelijk 

over overheidscommunicatie. Overheidscommunicatie betreft de communicatie tussen 
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overheden en het publiek en wordt als cruciaal geacht voor een democratische samenleving. 

Binnen de overheidscommunicatie zijn er vijf communicatiedomeinen te onderscheiden. 

Project- en draagvlakcommunicatie is hetgeen wat in deze thesis hoofdzakelijk van toepassing 

is en wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het beleid. Vandaag verwachten burgers 

betrokken te worden bij beslissingen van de overheid (Schively, 2007). Indien communicatie 

wordt gebruikt als hulpmiddel om attitudes te beïnvloeden en drempels te overwinnen, wordt 

er gesproken over gedragsveranderende communicatie (Weyts, 2015). Wanneer dit wordt 

toegepast op het transitiehuis, lijkt het niet evident om een huis met gedetineerden zomaar te 

accepteren in een buurt. Alvast voor sommigen. Indien er voldoende en op een correcte manier 

gecommuniceerd wordt, zullen er hoogstwaarschijnlijk buurtbewoners meer voor openstaan om 

het een kans te geven tot slagen.  

Daarom wordt in het boek ‘Communicatie en media: een inleiding tot 

communicatiewetenschappen. Onderzoek en Theorie’ (Loisen, Joye & Verstraten, 2016) de 

belangrijkste basiselementen aangehaald van een communicatieproces waar er in grote mate 

eensgezindheid over bestaat: de zender, de boodschap, encoderen en decoderen, transmissie en 

ontvanger. Deze vijf bouwstenen werden gebruikt als basis om vervolgens verder in de 

literatuur op zoek te gaan naar inhoudelijke invullingen aangaande succesfactoren bij de 

implementatie van een nieuw project. 

 

Dimensie: Zender 

Bij de zender zijn een aantal facetten noemenswaardig wanneer de kwaliteit van de 

communicatie moet leiden tot zo goed mogelijke resultaten bij de implementatie van een nieuw 

project. Enerzijds speelt de timing van de zender een aanzienlijke rol (Abraham & Maney, 2009; 

Deprez, 2014; De Rynck, Van de Mosselaer, Dezeure en Verheirstraeten, 2008) en anderzijds 

zijn de houding van de zender, meer specifiek gericht op participatie (De Rynck et al., 2008; 

Goubin, 2017; Iglesias, 2002; Lisoir & Steyaert, 2006; Michels, 2019) en interactie (De Rynck 

et al., 2008; Goubin, 2017; Michels, 2019; Schively, 2007), van belang.  

Uit resultaten van het onderzoek van Abraham en Maney (2009) bleek dat meer succes wordt 

geboekt bij de implementatie van een gemeenschapsvoorziening wanneer vroegtijdig wordt 

gecommuniceerd naar de omgeving. Vroegtijdig communiceren gaat samen met eerlijkheid en 

transparantie, maar evenals met interesse tonen in de opinie van de buurtbewoners (Welkom in 

mijn wijk!, 2011). Iglesias (2002) is ervan overtuigd dat er niet zoiets bestaat als een juist 

tijdstip om buurtbewoners in kennis te stellen.  
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Betrokkenheid en interactiviteit is minstens even belangrijk geworden als het klassieke 

informeren. Zo worden zenders ontvangers en omgekeerd. De rollen van zender en ontvanger 

wisselen continu waardoor het een proces wordt van interacties (Aarts, Steuten & van 

Woerkum, 2014; Goubin, 2017; Michels, 2019). Burgers vinden het belangrijk om betrokken 

te worden. Er heerst een noodzaak voor de gemeenten om zowel de interne als externe 

overheidscommunicatie zo goed mogelijk te verzorgen (Devos, Reynaert, Verlet & Steyvers, 

2004; Verlet, Reynaert & Devos, 2002).   Lisoir en Steyaert (2006) stellen dat een participatieve 

aanpak bijzonder geschikt is voor o.a. beleidskwesties die vragen om enerzijds een 

bewustwording bij het publiek en anderzijds een emotionele/morele connotatie hebben bij de 

aanvaarding van de beslissing. Het transitiehuis kan als het ware gezien worden als een ethisch 

thema doordat gedetineerden worden gezien als een kwetsbare groep waar er gemakkelijk 

bepaalde stigma’s en vooroordelen op gekleefd worden. De Rynck en collega’s (2008) doen 

een pleidooi voor een meer interactieve, participatieve en directe democratische samenleving 

op kleinschalig niveau zoals bijvoorbeeld in wijken. Betrokkenheid van de burgers beschouwen 

zij als iets cruciaal voor de gedragenheid, emotionele gehechtheid en duurzaamheid van nieuwe 

projecten. 

 

Dimensie: Boodschap 

Bij het communiceren is het de bedoeling om een bepaalde boodschap of bewustzijnsinhoud 

over te brengen met vooropgestelde doelstellingen. Volgens het Vlaams Bestuursdecreet 

betreffende communicatie tussen burgers en overheid (2018) en verscheidene auteurs dient de 

informatie alvast systematisch, correct, volledig, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze 

overgebracht te worden naar een gerichte doelgroep (Gelders, 2003; Weyts, 2015). Hoe 

specifieker de doelgroep wordt afgebakend, hoe meer inzicht wordt gecreëerd in de 

achtergronden en aandachtspunten, hoe gerichter de communicatie zich kan ontwikkelen. Als 

de overheid wil communiceren over aangekondigde beleidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de 

implementatie van een transitiehuis in de buurt, zijn er een aantal kwaliteitsvoorwaarden 

aangaande de informatieverstrekking die vanzelfsprekend gevolgd dienen te worden7. 

Bij het aspect ‘wat er wordt gecommuniceerd’ zijn er enkele criteria belangrijk, met name: 

relevantie en volledigheid. Ondanks het feit dat de voordelen van de verandering nadrukkelijk 

vermeld moeten worden, moeten ook de valkuilen en negatieve gevolgen aan bod komen. Dit 

bevordert de geloofwaardigheid bij de ontvangers (Visser, Willems & Ribbens, 2005). Best 

 
7 Zie titel in thesis: ‘Kwaliteitsvolle overheidscommunicatie door Kortom.’  
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wordt er evenzeer rekening gehouden met de predisposities van een groep (bijv. voorkennis, 

attitude tegenover zender, informatiebehoefte, etc.) (Weyts, 2015). 

 

Communicatiedoelstellingen beschrijven wat er normaliter bereikt moet worden met 

communicatie. De gewenste effecten worden traditioneel vaak weergegeven in termen van 

kennis, houding en gedrag. Wanneer communicatiedoelstellingen bepaald worden, wordt er 

dikwijls verwezen naar het SMART-principe8 (Goubin, 2017; Michels, 2019; Weyts, 2015). 

Deze zogenaamde eisen aan communicatiedoelstellingen zorgen ervoor dat de doelstellingen 

worden omgezet in operationele doelstellingen en zijn bij voorkeur: realistisch, acceptabel, 

meetbaar, specifiek en tijdsgebonden. Wil Michels (2019) omschrijft zes clusters met 

communicatiedoelen waarbij hij stelt dat er prioriteiten moeten gekozen worden in functie van 

de doelgroep doordat ze niet allemaal tegelijkertijd bereikt kunnen worden. Deze opsomming 

is een niet limitatieve lijst en dient enkel om de communicatiedoelen beter te kunnen 

onderscheiden en begrijpen: aandacht trekken, informeren/kennis verhogen, overtuigen en 

werven, ondersteunen, onderhouden en verbinden (Goubin, 2017). 

 

Dimensie: Fase van encoderen en decoderen 

In essentie betekent encoderen het omzetten van de inhoud in woorden, symbolen en beelden 

door de zender om de informatie via een geschikt kanaal door te sturen naar de ontvanger. Het 

proces van decoderen is logischerwijs terug te vinden bij de ontvanger. Decoderen is het 

ontcijferen van de inhoud van een boodschap. De zender mag dan wel een boodschap zo goed 

gecodeerd en afgestemd hebben op de ontvanger, toch bestaat de mogelijkheid dat er iets fout 

is gegaan in de decodering van de boodschap. Hoe boodschappen worden geëncodeerd en 

gedecodeerd hangen af van verscheidene factoren zoals: ervaringen, vooroordelen, interesses 

en behoeften, humeur, relaties etc. (Loisen et al., 2016; Michels, 2019).  

Door Busschots en Elstgeest (2006) werden er vier maatregelen opgesomd die ervoor zorgen 

dat projectcommunicatie succesvol blijkt. Een daarvan staat in functie van het reduceren van 

ruis zodat de doelgroep de juiste en volledige boodschap krijgt. Ruis heeft betrekking op die 

factoren die ervoor zorgen dat het communicatieproces verstoord wordt, zoals bijvoorbeeld 

miscommunicatie, onaangepast taalgebruik, slechte vormgeving, redundantie, fouten tijdens de 

transmissie van een boodschap, etc. (Michels, 2019). 

 
8 SMART = Specific, Measurable, Attainable/Acceptable, Relevant, Trackable. 
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Dimensie: Transmissie 

Transmissie heeft betrekking op het kanaal en medium. In essentie gaat het over hetzelfde, maar 

door veel auteurs worden deze begrippen afzonderlijk benaderd. Marsen (2006) maakt hierbij 

het onderscheid dat kanaal als een overkoepelende term wordt gezien, terwijl medium specifiek 

wordt voorbehouden voor de technische of artificiële varianten van een kanaal. Transmissie is 

het overbrengen van een geëncodeerde boodschap van de zender richting de ontvanger. 

Hiervoor is er telkens een kanaal (drager van de boodschap) nodig (Loisen et al., 2016). 

Eric Goubin (2015) bracht via een handig overzicht in kaart welke media- en kanalenmix 

idealiter gekozen wordt in functie van welke communicatiedoelstellingen de zender voor ogen 

heeft. Deze mediamix9 wordt beschouwd als succesfactor voor een effectieve 

overheidscommunicatie. Echter is de keuze voor de meest passende communicatiekanalen geen 

garantie om te kunnen spreken van geslaagde overheidscommunicatie, doordat geslaagde 

communicatie een combinatie is van allerhande factoren (Coninckx, 2004).  

Het ene ultieme communicatiekanaal bestaat niet volgens Goubin (2017). Om communicatie 

over te brengen naar de ontvanger wordt beroep gedaan op digitale, gedrukte of mondelinge 

kanalen (bijv. brief, brochure, bijeenkomst, opendeurdag, jaarverslagen, etc.). Dit kan digitaal, 

schriftelijk en/of persoonlijk van aard zijn. Volgens de ‘Gouden regels communicatie in het 

Communicatieprotocol Huisvesting Bijzondere Doelgroepen’ (Welkom in mijn wijk!, 2011) 

wordt persoonlijke communicatie verkozen boven schriftelijke communicatie. Schriftelijke 

communicatie dient ter aanvulling of ter aankondiging van de persoonlijke communicatie 

evenals ter informatisering van de bewoners die niet naar de bijeenkomsten konden komen. 

Belangrijk hierbij is het voor ogen houden wat het specifieke communicatiedoel is en welke 

informatienoden de doelgroep heeft. Abraham en Maney (2009) halen in hun onderzoek 

meermaals aan dat buurtbijeenkomsten/buurtvergaderingen worden gehouden wanneer een 

nieuw project in de gemeenschap komt. Zowel voor- als tegenstanders kunnen hier hun steun 

of bedenkingen betuigen. 

 

Waar vroeger eenrichtingsverkeer tussen zender en ontvanger de norm was, is er vandaag 

meerrichtingsverkeer tussen het publiek, de overheid en andere intermediairs die als schakel 

kunnen dienen om een boodschap over te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan journalisten, 

scholen, verenigingen, etc. (Coninckx, 2004; Goubin, 2017). Een mogelijkheid om 

 
9 Zie Tabel B1. 
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overheidscommunicatie onrechtstreeks tot bij het publiek te brengen is d.m.v. andere 

instellingen te gebruiken als intermediair. Zowel uit binnen- en buitenlandse onderzoeken10 

blijken dat het inschakelen van tussenpersonen of intermediaire instellingen een 

noemenswaardige manier kan zijn om een doelgroep te bereiken. Alvast op lokaal niveau is 

dergelijke onrechtstreekse, maar echter vaak persoonlijke communicatie zeer waardevol 

(Coninckx, 2004). 

 

Dimensie: Ontvanger 

Doorheen de geschiedenis heeft het begrip ontvanger alternatieve termen en definities gekend 

gaande van het individu, groep en publiek tot massa (Marsen, 2006). Oorspronkelijk werden 

ontvangers beschouwd als absorberende sponzen waardoor ze heel passief stonden tegenover 

de zender en de boodschap. Vandaag heeft de ontvanger eerder een actieve rol ingenomen door 

nieuwe inzichten en theoretische perspectieven. Mensen zijn mondiger geworden en laten 

sneller hun mening horen. Het communicatiemodel van Noelle Aarts (2014) laat zien dat de 

rollen van zender en ontvanger continu wisselen d.m.v. interacties. 

Echter werd in het onderzoek van Verlet, Reynaert en Devos (2002) gesteld dat slechts een 

minderheid tijd wil vrijmaken om betrokken te worden. De participatie van burgers zou 

toenemen naarmate de participatievormen minder engagement vragen. Goed inzicht verkrijgen 

in de predisposities van de ontvanger, bijvoorbeeld de mate van voorkennis, en op voorhand de 

groep van ontvangers specifiek selecteren werd reeds aangehaald als belangrijke punten 

(Weyts, 2015). Voor de ontvanger is het vaak belangrijk dat de zender zichtbaar en hoorbaar is 

tijdens het communicatieproces doordat lichaamstaal kan dienen als een bijkomstige bron van 

informatie. De ontvanger kan door de aanwezigheid van de zender gemakkelijker oordelen over 

de al dan niet geloofwaardigheid (Loisen et al., 2016). 

Met klassieke informatiebrochures doen lokale overheden al een stap in de goede richting, maar 

om betrokkenheid voorop te stellen, vergt dit uiteraard een meer actieve burgerinspraak door 

bijvoorbeeld actief deel te nemen aan informatievergaderingen (Verlet et al., 2002).  

 

 
10 Bijv.: Winch, G. M., & Courtney, R. (2007). The organization of innovation brokers: An international review. 
Technology analysis & strategic management, 19(6), 747-763. 
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Kwaliteitsvolle overheidscommunicatie door Kortom 
Na het inlezen van literatuur in de Communicatiewetenschappen werd duidelijk dat er 

verschillende facetten zijn binnen overheidscommunicatie die zorgen voor het al dan niet slagen 

van een nieuw project (bijv. timing, inhoud, interactie, participatie, etc.). Burgers hebben recht 

op informatie wat werd vastgelegd in wetten en decreten. Openheid van de overheid is als het 

ware één van de essenties voor een democratische samenleving (Weyts, 2015). In België 

werden in 2005 richtlijnen ontwikkeld voor kwaliteitsvolle overheidscommunicatie door 

Kortom, de Vlaamse Vereniging voor Overheidscommunicatie. Deze richtlijnen resulteerden 

later in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 die van toepassing zijn op de Vlaamse 

overheid, lokale besturen en overige instanties. De kwaliteitsnormen en -principes voor 

overheidscommunicatie zullen in de bijlagen11 in een overzicht worden samengevoegd en 

uiteengezet. Enkel de normen die gelden voor lokale besturen worden besproken, doordat deze 

thesis betrekking heeft op dit niveau. De stad Mechelen is namelijk medeverantwoordelijk voor 

de communicatie omtrent het transitiehuis. Enerzijds worden de principes voor informeren en 

participeren besproken, anderzijds komen de normen voor overheidscommunicatie aan bod. 

Doordat het eigenlijk dienst doet als verplichte kwaliteitscriteria voor communicatie waar de 

overheid aan moet voldoen, zal dit later in de thesis als basis dienen om het evaluatiekader vorm 

te geven. Aangezien deze normen vaag en algemeen van aard zijn, kunnen deze op diverse 

manieren geïnterpreteerd worden, wat kan gezien worden als een sterkte of beperking (Kortom 

vzwmedewerker, persoonlijke communicatie, 11 maart 2020).  

 
Evaluatiekader 
Met deze achtergrondinformatie leek het mogelijk om een kader te creëren waar de uitgevoerde 

communicatie bij de implementatie van het transitiehuis in Mechelen aan getoetst kan worden. 

Sommige bijbehorende vragen konden bij meerdere indicatoren geplaatst worden. Om 

herhaling te minimaliseren werd telkens gekozen om maximum éénmalig dezelfde vraag op te 

nemen in het evaluatiekader12. 

In het empirisch luik wordt deze tabel naast de resultaten geplaatst van de kwalitatieve 

interviews bij de buurtbewoners omtrent hun ervaringen bij de communicatie tijdens en na de 

implementatie van het transitiehuis in Mechelen. Hoe het evaluatiekader exact werd ingevuld, 

zal verder worden geëxpliceerd13.  

 
11 Zie Bijlage C. 
12 Zie Tabel D1. 
13 Zie titel: ‘Invulling evaluatiekader’. 
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Empirisch onderzoek 
Tijdens het empirisch luik werd een belevingsonderzoek gedaan naar hoe de buurtbewoners in 

en rond de Hanswijkstraat de communicatie-initiatieven hebben ervaren. Dus de tweede 

hoofdvraag: ‘Hoe hebben de buurtbewoners bij de totstandkoming van het transitiehuis in 

Mechelen de communicatie ervaren?’ zal gaandeweg tot een genuanceerde uitkomst leiden 

door in eerste instantie de deelvragen te beantwoorden14. 

Dadelijk wordt duidelijk welke onderzoeksopzet gehanteerd werd, startend van de 

onderzoeksstrategie en de data die werden verzameld tot het rapporteren van de data en het 

bewaren van de data. De methodologische stappen worden uiteengezet ter bevordering van de 

transparantie van het onderzoek. Nadien worden de resultaten van het eigen onderzoek 

weergegeven met aanvullende gegevens afkomstig uit andere onderzoeken die o.a. werden 

verzameld tijdens het vooronderzoek15. De bevindingen uit de literatuurstudie worden 

samengebracht met de bevindingen en kritische reflecties uit de studente haar eigen onderzoek.  

De ethische aspecten m.b.t. dit kwalitatief onderzoek en hoe de data worden bewaard, worden 

grondig toegelicht in het Data Management Plan (DMP)16. 

 

Methodologie 
Via het inductief redeneren is het de bedoeling om een bijdrage te leveren aangaande het 

communicatieproces binnen de praktijk bij de eventuele verdere uitbouw van transitiehuizen en 

kleinschalige detentiehuizen op langere termijn. Dit hoofdzakelijk voor die actoren (bijv. 

justitie, steden, vzw De Huizen, medewerkers van toekomstige transitiehuizen, etc.) die 

aangesteld zijn of worden voor de communicatie naar de buurt(bewoners) toe. 

Theorie zal hand in hand gaan met praktijk waardoor er gesproken kan worden over de 

theoretische relevantie van het onderzoek. Inzicht in communicatiestrategieën an sich en vooral 

degenen die voorop werden gesteld en uitgevoerd binnen het pilootproject van het Mechels 

transitiehuis zijn een vereiste om vervolgens de ervaringen na te gaan bij de buurtbewoners 

zelf.  

Salmons (2014) ontwikkelde een cyclisch design voor online-onderzoek dat als leidraad diende 

voor de studente bij het verder vormgeven van de nieuwe wendingen die zich voordeden tijdens 

 
14 Zie titel: ‘Gestelde objectieven’. 
15 Dit uitgebreid vooronderzoek is terug te vinden op een externe harde schijf van de studente. 
16 Zie Bijlage E. 
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het empirisch onderzoek. Het waren de zogezegde handvaten om het online-onderzoek te 

realiseren.  

 

Onderzoeksstrategie: Enkelvoudige casestudy 
Door de vooropgestelde doelstelling van de thesis, lijkt het aangewezen om een kwalitatieve 

en interpreterende benadering voorop te stellen. Diepgang prefereert met andere woorden op 

de breedte. Een casestudy maakt het mogelijk diepte in ervaringen en attitudes te verkrijgen. 

Er ligt een interesse in het begrijpen (cf. verstehen) van de doorleefde ervaring van andere 

mensen en de betekenis die zij aan die ervaring geven wanneer gebruik wordt gemaakt van 

interviews (Hardyns, 2018; Seidman, 2013). De casestudy die in dit onderzoek van toepassing 

zal zijn, is de enkelvoudige gevalstudie met diverse subcases. De hoofdcase omvat een 

proces, namelijk het communicatieverloop tijdens en na de implementatie van het Mechels 

transitiehuis terwijl de subcases betrekking hebben op de respondenten, met name de dichtste 

buurtbewoners van het Mechels transitiehuis.  

Een potentieel nadeel van de casestudy heeft betrekking op de externe geldigheid van de 

resultaten. Doordat er met semigestructureerde online-interviews gewerkt zal worden, met een 

beperkt aantal subcases, zullen de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar alle buurtbewoners 

die in de toekomst eventueel in dezelfde situatie verkeren (Hardyns, 2018; O’Connor & Madge, 

2017). 

Deze onderzoeksstrategie focust zich op een klein aantal onderzoekseenheden. Met dichtste 

buurtbewoners worden die buurtbewoners bedoeld die in de aangrenzende straten van het 

transitiehuis wonende zijn: Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, 

Onze-Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein te Mechelen. Van een randomisatie is alvast geen 

sprake, want de onderzoekseenheden werden selectief gekozen op basis van hun specifieke 

kenmerken (Hancock & Algozzine, 2016). Daarnaast is het ook aangewezen om sleutelfiguren 

te betrekken die verantwoordelijk zijn/waren voor de communicatie naar de buurt(bewoners) 

bij de implementatie van dit project. Op die manier kan in kaart worden gebracht welke stappen 

er werden ondernomen in het communicatieproces om aansluitend de ervaringen van de 

buurtbewoners te toetsen. 

 

Onderzoeksmateriaal: Personen 
De nadruk komt in het empirisch deel voornamelijk te liggen op personen als 

onderzoeksmateriaal. Enerzijds werd contact opgenomen met twee sleutelinformanten: de 
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coördinator van het transitiehuis in Mechelen en het afdelingshoofd marketing en communicatie 

van de stad Mechelen. Anderzijds werden buurtbewoners wonende in de aangrenzende straten 

van het Mechels transitiehuis benaderd en bevraagd. Beide partijen werden meegenomen in dit 

onderzoek om de bronnentriangulatie te waarborgen. Personen kunnen op een relatief snelle 

wijze een grote diversiteit aan informatie verschaffen (Salmons, 2014). Ondanks dat deze 

mensen een rijke bron aan informatie waren, moest er steeds rekening worden gehouden met 

enkele gevaren: going native als onderzoeker, interviewer bias, sociaal wenselijke antwoorden, 

het willen stoppen van de respondent, uitweiden van het onderwerp, impression management, 

etc. (Bourdage, Roulin & Levashina, 2017; Gaber & Gaber, 2018). 

In eerste instantie moet een overzicht gemaakt worden welke communicatie-initiatieven en 

communicatiedoelstellingen, volgens de communicatieverantwoordelijke(n), werden toegepast 

in de praktijk aangaande de buurt informeren omtrent het transitiehuis. Deze 

communicatieverantwoordelijke(n) fungeren eerder als kennisbron doordat hun antwoorden 

bijdragen aan het opmaken van de vragenlijst voor de buurtbewoners. Via de informatie 

verkregen van de communicatieverantwoordelijke(n) kan er gerichter in detail worden getreden 

tijdens de bevraging van de buurtbewoners.  

De respondenten, de dichtste buurtbewoners, zijn de voornaamste databronnen in het empirisch 

onderzoek. Ter afbakening van deze specifieke doelgroep, werd er in eerste instantie gefocust 

op buurtbewoners wonend in de Hanswijkstraat doordat het transitiehuis in die straat gelegen 

is en ze hiermee het vaakst zichtbaar worden geconfronteerd. Ter plaatse van deur tot deur gaan 

om respondenten te rekruteren was niet meer mogelijk door het verplaatsingsverbod tijdens 

Coronavirus COVID-19 waardoor het bereik aangepast en uitgebreid werd naar enkele andere 

aangrenzende straten zoals reeds vermeld. 

Onderzoeksmethoden en -technieken: E-interview 
Het kwalitatief interview positioneert zich steeds op een continuüm met aan de ene kant de 

gestructureerde interviews en aan de andere kant de ongestructureerde interviews (Seidman, 

2013). Er werd voor de onderzoekspopulatie een overeenkomstige strategie gekozen: het 

semigestructureerd online-interview met open vragen. Snel zal duidelijk worden dat gebruik 

van technologie een belangrijke rol zal komen te spelen. Telemetrics17 bracht essentiële 

voordelen met zich mee tijdens het onderzoek zoals: het constant en snel verkrijgen van toegang 

 
17 Het verzamelen van gegevens over een afstand (Wilt, Condon & Revelle, 2012). 
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tot groepen en/of informatie over grenzen heen, klassieke onderzoeksmethoden kunnen 

eveneens gehanteerd worden in een onlinesetting, verplaatsingen zijn niet noodzakelijk en 

tijdbesparend, etc. (Wilt et al., 2012). Om de informatiepamfletten, informed consents en 

vragenlijsten te raadplegen voor zowel de respondenten als de informanten wordt doorverwezen 

naar de bijlagen18. 

Reeds enige tijd was er sprake van mailverkeer tussen de coördinator van het transitiehuis in 

Mechelen, het afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen en de studente. 

De coördinator vroeg of het mogelijk was om de bevraging schriftelijk per mail te doen. Het 

feit dat de open vragenlijst per mail werd doorgestuurd, geeft de sleutelinformant meer tijd en 

ruimte om over het antwoord te reflecteren en deze bij te schaven (O’Connor & Madge, 2017; 

Opdenakker, 2010). Zo neemt mogelijks de eerste spontane, reactie af. Hiertegenover staat dan 

weer de bedenktijd die kan zorgen voor een doordacht, accurater en goed geformuleerd 

antwoord.  

Bij de respondenten werden steeds open en uitdiepende vragen gesteld met het oog op het 

beantwoorden van hoofd- en deelvragen. Suggestieve vragen werden vermeden. Het 

doorvragen als interviewtechniek werd benut indien er te beknopt of irrelevant werd 

geantwoord (Beyens, Kennes & Tournel, 2016). De benaderde respondenten kregen de keuze 

om de vragenlijst mondeling, per videochat of telefoon, of schriftelijk via mail te beantwoorden. 

Zeven respondenten kozen voor de mondelinge bevraging terwijl twee respondenten kozen 

voor de schriftelijke bevraging. Er werd enerzijds een asynchrone methode in de tijd toegepast 

d.m.v. twee schriftelijke bevragingen via mail. Anderzijds werd gebruik gemaakt van het 

synchroon interviewen d.m.v. het videochatten via de WhatsApp-applicatie19 bij zes 

respondenten en één telefonisch gesprek bij de overige respondent (O’Connor & Madge, 

2017). Zoals aangehaald in de inleiding van dit onderdeel, kan er perfect een offlinemethode 

worden toegepast in de virtuele wereld (Wilt et al., 2012). Echter vielen social cues, zoals 

lichaamstaal, intonatie, stemgeluid en de mogelijkheid tot doorvragen - in grote mate - weg bij 

het schriftelijk bevragen van respondenten. Eveneens tijdens bevragingen per videochat, vielen 

enkele van deze social cues weg doordat hun lichaam deels verborgen - en stem vervormd - kan 

worden (O’Connor & Madge, 2017; Opdenakker, 2010). Tijdens de videogesprekken via 

 
18 Zie Bijlage F; Bijlage G; Bijlage H; Bijlage I; Bijlage J. 
19Er werd voor deze benadering gekozen doordat WhatsApp als video-applicatie end-to-end encryptie gebruikt 
waardoor de gegevens veilig zijn en niet in verkeerde handen terechtkomen. 
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WhatsApp trachtte de studente een aangename luisterhouding aan te nemen om de respondent 

het comfortabel te maken (Beyens et al., 2016; Bourdage et al., 2017; Gaber & Gaber, 2018).  

Dataverzameling en -analyse 
Via mailverkeer met de communicatiedienst van de stad Mechelen werd contact opgenomen 

met de personen die als communicatieverantwoordelijken werden/worden gezien omtrent de 

implementatie van het Mechels transitiehuis. Na verdere explicatie van de intentie van de 

studente haar onderzoek waren beide informanten bereid om deel te nemen aan het onderzoek. 

De coördinator van het transitiehuis in Mechelen schreef de ondernomen stappen aangaande de 

communicatie met de buurt rond het transitiehuis uit in een document dat werd doorgestuurd 

per mail (persoonlijke communicatie, 29 maart 2020). Nadien werden nog enkele bijkomstige 

vragen per mail beantwoord ter aanvulling van de eerder verkregen gegevens (Afdelingshoofd 

marketing en communicatie stad Mechelen, persoonlijke communicatie, 14 april 2020; 

Coördinator Transitiehuis Mechelen, persoonlijke communicatie, 2 april 2020). 

 

Het plan om op locatie te rekruteren diende aangepast te worden met alternatieve 

benaderingswijzen doordat de Corona-maatregelen dit niet langer toelieten. Tijdens het werven 

van de respondenten moest er worden nagedacht over de selectie van de deelnemers. Doordat 

er via online platformen oproepen werden gelanceerd, had de studente geen vat op de 

rekrutering. Diegenen die bereid waren om deel te nemen, moesten enkel voldoen aan het 

criteria: wonende te zijn in de Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, 

Onze-Lieve-Vrouwestraat of Raghenoplein en dit liefst voor de periode van 9 september 2019. 

De bal lag in het kamp van de buurtbewoners om opnieuw contact op te nemen met de studente 

om de deelname aan het onderzoek te bevestigen. Via een warme oproep20 op de sociale media 

platformen, Facebook en Hoplr, werden er zes buurtbewoners in deze specifieke straten bereikt 

en benaderd. Op Facebook werd er een oproep gelanceerd in twee openbare groepen21: ‘Ge zijt 

van Mechelen als…(gemodereerd)’ en ‘Ge zijt van Mechelen als…’ om respondenten te 

benaderen en warm te maken om deel te nemen aan een beknopt interview. Respectievelijk met 

5000 en 20.000 leden. Daarnaast werd gebruik gemaakt van het digitaal buurtnetwerk Hoplr22. 

 
20 Zie Bijlage K. 
21 Iedereen kan de groep, de leden en de berichten zien op facebook. Echter moest er een lidmaatschap aangevraagd 
worden om effectief toegang te krijgen tot de groep zodat de studente zelf berichten kon plaatsen en reageren. Er 
werd eveneens rechtstreeks toestemming gevraagd bij de moderatoren van de facebook-groepen om respondenten 
te mogen rekruteren, doordat dit aangewezen is (O’Connor & Madge, 2017; Salmons, 2014). 
22 Hoplr is een private, sociale netwerkapplicatie voor een bepaalde buurt waar iemand wonende is. Op deze manier 
staan mensen eenvoudig in contact met personen wonende in dezelfde buurt. Om actief te zijn op dit platform en 
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Zo werd er gericht een oproep gepubliceerd op Hoplr waar in grote mate buurtbewoners reeds 

actief zijn van de expliciete buurt. Tijdens de interviews zelf werd de sneeuwbalsteekproef 

toegepast waardoor er drie extra respondenten deelnamen aan de bevraging. Dit bracht het totaal 

van de respondenten op negen. De bevragingen met de dichtste buurtbewoners werden, zowel 

schriftelijk als mondeling, afgenomen in de periode van 3 april 2020 tot en met 15 april 202023. 

Echter liet een respondent het afweten die gekozen had voor een schriftelijke bevraging per 

mail. Na tweemaal een reminder te sturen, werd er verder geen interactie of een beantwoorde 

vragenlijst meer verkregen. Vanwege deze non-respons kwam het totale aantal respondenten 

op acht. 

Tijdens de mondelinge bevragingen werd telkens toestemming verkregen via het informed 

consent24 om het interview op te nemen via audioregistratie om nadien het interview anoniem 

te transcriberen. Met transcriberen wordt het uitschrijven van de interviews bedoeld, hier 

volgens het VERBATIM-principe25. Vervolgens werden de interviews via een codeboom26 

gecodeerd volgens de structuur van de bevragingen waarbij de belangrijkste aspecten van 

dichterbij werden bekeken. Het softwareprogramma ‘NVivo 12 Pro’ bood de handvaten om 

deze acties te kunnen uitvoeren (Decorte, 2016).  

Er is een overzicht27 terug te vinden van hoe op een anonieme en vertrouwelijke wijze met de 

datagegevens werd omgegaan tijdens het verzamelen, analyseren en rapporteren van de 

onderzoeksgegevens. Het is belangrijk om de privacy van de benaderde respondenten, de 

coördinator van het transitiehuis in Mechelen en het afdelingshoofd marketing en communicatie 

van de stad Mechelen te garanderen wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Dit wil 

zeggen dat er van de respondenten geen namen, contactgegevens, beroepsgegevens, etc. terug 

te vinden zijn in de masterproef en transcripten. De coördinator transitiehuis Mechelen en het 

 
de buurt gericht af te bakenen werd op voorhand de adresgegevens gevraagd waar de studente te woonst is. In het 
kader van het thesisonderzoek gaf de studente het adres ‘Hanswijkstraat nr. 1’ op om op die manier de specifieke 
buurt te begrenzen. Om misverstanden te voorkomen, stuurde de studente op voorhand een mail naar de organisatie 
met de intenties van haar onderzoek en haar registratie op Hoplr. In deze mail werd toestemming gevraagd en 
verkregen met de notie om het valse adres te melden op het platform en nadien het account te verwijderen. Het is 
aangewezen om direct contact op te nemen met moderators of eigenaars van de site wanneer de intentie is om 
online respondenten te rekruteren (O’Connor & Madge, 2017; Salmons, 2014).  
23 B1 werd bevraagd op 3 april 2020, B2 en B3 werden bevraagd op 4 april 2020, B4 stuurde de ingevulde 
vragenlijst door op 6 april 2020, B5 en B6 werden bevraagd op 7 april 2020, B7 werd bevraagd op 10 april 2020 
en B8 werd bevraagd op 15 april 2020. 
24 Zie Bijlage G. 
25 De verwoordingen letterlijk uitschrijven (Decorte, 2016). 
26 Zie Tabel L1. 
27 Zie Bijlage E. 



 

 23 

afdelingshoofd communicatie van de stad Mechelen kozen zelf om op deze wijze benoemd te 

worden in de masterproef wat gerespecteerd werd. 
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Resultaten  

Om helderheid te creëren omtrent de ondernomen communicatie-initiatieven voor en na de 

implementatie van het transitiehuis en vooral hoe deze werden ervaren door buurtbewoners, 

wordt in eerste instantie een beknopt overzicht geschetst van deze initiatieven. Deze hoofdlijnen 

werden gevormd door de verkregen antwoorden en documentatie van de sleutelinformanten. 

Communicatie omtrent aangelegenheden van het transitiehuis in Mechelen gebeurt grotendeels 

in onderling overleg tussen de coördinator van het transitiehuis en de stad Mechelen. 

Vervolgens worden de onderzoeksbevindingen van de buurtbewoners uiteengezet met 

aanvullingen uit de literatuur die tijdens het vooronderzoek werd verkregen. De structuur van 

de gehanteerde vragenlijsten zullen telkens gebruikt worden als richtlijn om via het insidersview 

de gedeelde en particuliere bevindingen te rapporteren (Beyens et al., 2016). 

 

Beknopt overzicht van communicatie naar buurt 

Communicatie-initiatieven voor 9 september 2019 
Volgens het afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen werd in de 

periode voor 9 september 2019 bewust niet veel aan communicatie gedaan (persoonlijke 

communicatie, 14 april 2020). Deze bewuste keuze kan gestaafd worden door Abraham en 

Maney (2009). Wanneer ruim op voorhand wordt gecommuniceerd, is de kans meer reëel dat 

er zich opstanden met tegenhangers of protestacties kunnen vormen. Zo bestaat de neiging dat 

het project als het ware met een valse start moet beginnen. De geringe frequentie van 

communicatie voor 9 september 2019 kan dus eventueel verklaard worden om soortgelijke 

situaties te voorkomen. De communicatie-initiatieven die echter wel werden verwezenlijkt voor 

9 september hebben enerzijds betrekking op een persbericht en anderzijds op een 

uitnodigingsbrief voor de officiële opening. 

Ter aankondiging van het transitiehuis werd in maart 2019 een persbericht gelanceerd vanuit 

het kabinet Somers. Nadien werd er gecommuniceerd omtrent de opening van het transitiehuis. 

In de voormiddag van 9 september 2019 werd er een persmoment gehouden terwijl in de 

vooravond een kennismakingsmoment met de buren plaatsvond. Een tiental dagen voor de 

officiële opening ontvingen de buren van de Hanswijkstraat en Raghenoplein - aan een stuk van 

de Hendrik Speecqvest - een brief die dienst deed als uitnodiging voor een rondleiding en 

kennismaking met het huis en diens werking. Een vereiste was om de geïnteresseerden op 

voorhand te laten inschrijven zodat de organisatoren een zicht hadden op de opkomst. Om het 

zekere voor het onzekere te nemen ging de coördinator van het transitiehuis de aansluitende 
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buren persoonlijk op de hoogte brengen om hen de nodige extra uitleg te verschaffen. De 

directie van het woonzorgcentrum Hof van Egmont werd eveneens op de hoogte gebracht 

doordat het gebouw zich dicht bij het transitiehuis bevindt (Afdelingshoofd marketing en 

communicatie stad Mechelen, persoonlijke communicatie, 14 april 2020).  

Doorgaans worden moeilijk te bereiken doelgroepen (bijv. mensen in armoede, laaggeletterden, 

anderstaligen, etc.), in mindere mate bereikt met enkel de klassieke kanalen. Rekening houden 

met deze doelgroepen, ze herkennen, erkennen en kennen, is belangrijk. Het creëren en bewaren 

van transparantie en een goed imago en reputatie zijn vaak belangrijke communicatiedoelen 

voor overheidsorganisaties (Welkom in mijn wijk!, 2011). Wanneer buurtbewoners 

bijvoorbeeld informatie willen vinden over een nieuw project in de buurt, wordt deze meestal 

gevonden d.m.v. topkanalen zoals bijv.: een website, telefoonnummer, e-mail, etc. Wanneer 

verantwoordelijken ervoor kiezen om zelf de doelgroep actief te informeren kan dit via push-

kanalen zoals bijv.: tijdschriften, e-mail, sociale media, brieven, pers, etc. Zo wordt de 

informatie als het ware richting het publiek geduwd. Nagaan welke informatienoden de 

doelgroep heeft, is aangewezen (Goubin, 2017). 

Kanalen die vaak op de voorgrond treden wanneer het publiek communiceert naar de overheid 

zijn: telefoneren, aanmelden bij de overheidsdienst, schrijven van een brief, e-mail, invullen 

van meldingskaarten, infolijn en een één-loket-functie (Coninckx, 2004). 

 

Communicatie-initiatieven op en na 9 september 2019 
Een centraal contact- en informatiepunt waar burgers vragen, gegronde voorstellen of 

meldingen kunnen doen via verschillende communicatiekanalen behoort tot een van de 

principes voor informeren en participeren bij overheidscommunicatie (Bestuursdecreet, 2018, 

Art. II.6). 

Zoals reeds vermeld vond op 9 september 2019 de officiële opening plaats van het eerste 

transitiehuis in België. De gelegenheid bestond om een rondleiding te krijgen door 

medewerkers van het transitiehuis in het ganse huis doordat er nog geen deelnemers aanwezig 

waren. Er waren diverse aanspreekpunten aanwezig om antwoorden te geven op de vragen en 

bedenkingen van de buurtbewoners. Op het einde van de avond kon er geconcludeerd worden 

dat het overgrote deel van de aanwezige buurtbewoners, ongeveer een vijftigtal - eveneens 

kritische buren - zich positief positioneerden tegenover het transitiehuis, alvast volgens de 

coördinator van het transitiehuis. Het informeren en beantwoorden van hun vragen en 

bedenkingen zorgde voor positieve houdingen in het naar buiten wandelen. Ze werden als het 
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ware gerustgesteld doordat ze de woning aan de binnenkant met eigen ogen konden waarnemen 

en op die manier associaties met het beeld van een gevangenis los konden laten. Een 

aanspreekpunt hebben geeft vertrouwen en daarom werden de contactgegevens (e-mail en 

telefoonnummer) meegegeven met de buurtbewoners zodat ze met toekomstige vragen of 

bezorgdheden steeds terechtkunnen bij de coördinator van het transitiehuis of het 

afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen. Contactgegevens werden op 

elk communicatie-initiatief medegedeeld. De notie dat er op elk moment van de dag een 

personeelslid aanwezig is in het transitiehuis, en dat er dus ook aangebeld kan en mag worden, 

werd benadrukt om de drempel om rechtstreeks aan te spreken te verlagen (Coördinator 

transitiehuis Mechelen, persoonlijke communicatie, 29 maart 2020).  

 

In december 2019 werd een kerstdrink georganiseerd door de deelnemers en het personeel van 

het transitiehuis voor de naaste buren om de normaliseringsgedachte te bevorderen. Ze werden 

opnieuw per brief uitgenodigd. Het is de bedoeling om de deelnemers van het transitiehuis zo 

goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij en buurt waar ze tijdelijk wonen. Door 

de coördinator van het transitiehuis wordt de beleving van de kerstdrink als volgt omschreven:  

 

“Het was voor buren én deelnemers een zeer positieve, verbindende, normaliserende 

ervaring. De deelnemers voelden zich gerespecteerd en gezien. Het gaf hen een gevoel 

van betekenis te zijn en gezien en aangesproken te worden als gelijkwaardig. Voor de 

buren was het verrijkend om te zien dat onze deelnemers eigenlijk “gewone” mensen 

zijn die hun leven een andere wending willen geven.” (Coördinator transitiehuis 

Mechelen).  

 

Voor de bredere buurt werd eind januari een infoavond georganiseerd in samenwerking met 

stad Mechelen. Dit initiatief vond plaats op dinsdag 28 januari 2020 in een zaal aangrenzend 

bij het stadhuis. Burgerparticipatie wordt als betekenisvol en essentieel gezien om via een 

efficiënte aanpak een project te laten ontwikkelen. Zo wordt vertrouwen gecreëerd en kunnen 

verschillende actoren van elkaar leren en informatie, gegevens en ervaringen delen. Een 

participatieve aanpak, zoals een infoavond met interacties, is bijzonder geschikt voor 

aangelegenheden die mogelijks ethisch, sociale of culturele vragen met zich meebrengen (Lisoir 

& Steyaert, 2006; Schively, 2007). Stad Mechelen verspreidde een uitnodigingsbrief voor de 

aangelegen straten rond het transitiehuis. Informeren over de huidige stand van zaken a.d.h.v. 

een beknopte presentatie en in interactie treden met verscheidene betrokken actoren, stonden 
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deze avond centraal. De buurtbewoners konden aan diverse tafels plaatsnemen en gesprekken 

aanknopen met bijvoorbeeld een krachtcoach, een leefcoach, deelnemers van het huis, etc. 

Buurtbewoners bleken opnieuw zeer positief te staan tegenover het pilootproject en zijn 

nieuwsgierig naar hoe het door de deelnemers zelf wordt ervaren. De deelnemers werden 

beschouwd als ambassadeurs van het transitiehuis waarbij ze zich open en respectvol 

positioneerden t.a.v. de buren. Er werd door de buren aangegeven dat er absoluut geen sprake 

is van overlast en dat ze het volste vertrouwen hebben in het verloop van het project 

(Coördinator transitiehuis Mechelen, persoonlijke communicatie, 29 maart 2020).  

 

Verder werden er nog enkele interessante en relevante zaken aangehaald m.b.t. de 

communicatie over het transitiehuis naar de buurt. Er werd tijdens de infoavond op 28 januari 

aan de buren gevraagd of ze nood hadden aan een toevoer van communicatie of informatie 

aangaande het transitiehuis.  

 

“De buren geven aan dat het op deze manier goed loopt. Ze worden graag op de hoogte 

gehouden, maar een teveel aan info is ook niet nodig. Zo’n infomoment herhalen op 

geregelde tijdstippen lijkt hen allemaal interessant.” (Coördinator transitiehuis 

Mechelen).  

 

Daarnaast wil het transitiehuis graag hulp bieden waar nodig. Inzetten op bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk door diensten aan te bieden ten voordele voor de buurt of een ruimte creëren 

waar buurtbewoners en gedetineerden kunnen samenkomen, zijn alvast aanbevelingen die 

werden neergeschreven voor het transitiehuis (Werkgroep strategie vzw De Huizen, 2017). 

Eveneens stonden vorige betrokkenheidsinitiatieven neergeschreven in een document 

aangaande ’24-uurs opvang Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen. Verbinding met de 

buurt’28 (MO/BW) dat werd doorgestuurd door een medewerker van de stad Amsterdam 

(persoonlijke communicatie, 6 maart 2020)29. Deze aanbevelingen kunnen stigmatisering, 

 
28 Voorzieningen voor dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Ex-gedetineerden 
behoren eveneens tot de doelgroep (medewerker stad Amsterdam, persoonlijke communicatie, 6 maart 2020). 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning in 
Nederland. Beide voorzieningen richten zich tot mensen die een woning als tussenfase nodig hebben om te 
herstellen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Re-integreren in de samenleving is het uiteindelijke doel. Het is 
als het ware een combinatie van wonen in groepsverband of zelfstandig wonen met toezicht en begeleiding op 
maat in verschillende vormen (https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/maatschappelijke/). 
29 Er werd contact gezocht met enkele gemeenten in Nederland waarin een Exodushuis tot stand is gekomen, 
waaronder Amsterdam. De vraag werd gesteld of er enige buurt-gerelateerde documentatie beschikbaar was 
omtrent het communicatieverloop bij de reeds geïmplementeerde Exodushuizen. Na meermaals doorverwezen te 
worden door de gemeenten, mailde de gemeente Amsterdam degelijke documentatie door waarmee een beeld kon 
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vooroordelen en NIMBY-reacties eventueel tegengaan doordat buurtbewoners en 

gedetineerden worden samengebracht. Claus en Gryson (2017) duiden in hun artikel op het 

belang dat een detentiehuis een zichtbare positieve sociale, economische of culturele rol dient 

in te nemen in de buurt. Studies tonen aan dat het hebben van contact met gestigmatiseerde 

groepen, als strategie, kan resulteren in het verminderen van stigmatisering en vooroordelen 

(Polcin et al., 2012).  

Zo onderhouden de deelnemers van het transitiehuis de tuin van het woonzorgcentrum Hof van 

Egmont op vrijwillige basis en spenderen ze hun tijd zinvol terwijl ze een meerwaarde 

betekenen voor de buurt. De deelnemers willen zich zo goed mogelijk voorbereiden op hun re-

integratie en via deze weg kunnen ze iets terugdoen voor de maatschappij (Coördinator 

transitiehuis Mechelen, persoonlijke communicatie, 2 april 2020). Schively (2007) prefereert 

initiatieven die voortkomen vanuit de voorziening zodat de omwonenden het gevoel hebben 

eveneens voordelen te halen uit het project. Zo werkt het voor beide partijen bevorderlijk. 

Echter duidt dit niet noodzakelijk op hogere slaagpercentages van een recent geïmplementeerd 

project. 

 

Door de juiste communicatiedoelstellingen op voorhand te bepalen en hiervoor de aangewezen 

kanalen te gebruiken (Weyts, 2015), kan dit er op termijn voor zorgen dat mensen hun houding 

en attitude voor het gevangeniswezen veranderen. Kwaliteitsvol informeren bij externe 

communicatie doe je volgens Goubin (2017) met: nieuwswaardige informatie, overzichtelijke 

inhoud, klare taal, juiste dosering en een verwijzing naar extra informatie voor 

geïnteresseerden. Tijdens de communicatie-initiatieven rond het transitiehuis benadrukken ze 

steeds rechtstreeks benaderbaar te zijn (via mail, telefoon of gewoon door langs te komen) bij 

elke vraag of bezorgdheid die buurtbewoners zouden hebben. 

Laagdrempeligheid, openheid en transparantie werden aangehaald als belangrijke aspecten om 

te kunnen spreken van een goede communicatie naar buurten. Dit proberen de stad Mechelen 

en de coördinator evenals in de praktijk om te zetten. Daarnaast schuiven ze enkele prioritaire 

doelstellingen naar voren tijdens hun ondernomen communicatie-initiatieven: informeren, 

aanspreekbaar zijn, normaliseren en indien nodig geruststellen (Coördinator transitiehuis 

 
gecreëerd worden omtrent hoe zij te werk gaan betreffende de communicatie naar omwonenden toe. Het document 
werd verkregen door een medewerker van de stad Amsterdam en mailde dat “het echter niet specifiek betrekking 
heeft op het Exodushuis, maar wel op hoe Nederlandse gemeenten omgaan met de omgeving van een voorziening 
voor dak- en thuislozen/verslavingszorg/psychiatrie/ex-gedetineerden.” (persoonlijke communicatie, 6 maart 
2020).  
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Mechelen, persoonlijke communicatie, 2 april 2020). Wanneer een blik wordt geworpen op de 

toekomst haalt de coördinator van het transitiehuis in Mechelen het volgende aan:  

 

“De info-momenten voor de buren zullen we op regelmatige basis opnieuw organiseren 

om voeling te houden met wat leeft in de buurt en buren de kans te geven hun vragen te 

stellen. Onze naaste buren komen we ook gewoon tegen op straat en daar hebben we 

regelmatig contact mee.” (Coördinator transitiehuis Mechelen). 

 

Ervaringen van buurtbewoners 
Het gebruik van quotes zal dienen om de resultaten krachtiger te illustreren. Met communicatie 

voor de implementatie van het transitiehuis wordt de communicatie bedoeld die plaatsvond 

voor de officiële opening (9 september 2019) van het transitiehuis in Mechelen. De 

communicatie nadien heeft betrekking op de communicatie-initiatieven die op of na 9 

september 2019 plaatsvonden. Wanneer in dit deel over buurtbewoners wordt gesproken, wordt 

hiermee verwezen naar de acht respondenten die werden bevraagd, tenzij anders aangegeven.  

 

Communicatie-initiatieven voor 9 september 2019 
Wanneer de vraag werd gesteld aan de respondenten wanneer ze voor de eerste keer in 

aanraking kwamen met het transitiehuis, werd er meermaals verwezen naar de periode voor 9 

september 2019. De acht respondenten hadden wel degelijk via diverse kanalen vernomen dat 

het transitiehuis in Mechelen gerealiseerd ging worden. De kanalen hadden betrekking op: een 

eerste brief met de vermelding dat het transitiehuis er komt in de Hanswijkstraat, een tweede 

uitnodigingsbrief voor de officiële opening, gesprekken met mede-buurtbewoners, sociale 

media, regionale berichtgeving en een krantenartikel.  

Er waren twee respondenten van de acht die aangaven niet wonend te zijn in de Hanswijkstraat 

voor 9 september 2019, maar wél in aangrenzende straten. Eveneens zijn het dezelfde twee die 

vertelden geen brieven te hebben ontvangen voor de kennisgeving van de locatie of voor het 

uitnodigingsmoment (B3, B7). De overige respondenten, wonend in de Hanswijkstraat, hebben 

minstens één van deze twee brieven ontvangen.    

De overige zes respondenten die wel weet hebben gehad van minstens één van deze twee 

brieven kunnen verdeeld worden in twee groepen. Enerzijds een groep die zich in eerste 

instantie positief positioneerden tegenover het concept, waarbij een oprechte interesse werd 
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vertoond in de werking (B1, B4, B5, B6) en anderzijds een groep die een aanzienlijke 

informatiebehoefte had met vragen die ze graag beantwoord zagen (B2, B8).  

Zeven respondenten gaven echter aan voldoende op de hoogte te zijn gebracht voor 9 september 

van de locatie en in grote lijnen het concept van het transitiehuis d.m.v. diverse kanalen: 

krantenartikelen, het nieuws, sociale media, verstuurde brieven, interacties met mede-

buurtbewoners, werkervaring en eigen opzoekingswerk. 

 

Communicatie-initiatieven op en na 9 september 2019 
9 september 2019: Officiële opening en rondleiding 

Dit initiatief, waarbij informatie-uitwisseling centraal stond, is bijzonder geschikt voor 

mogelijkse NIMBY-projecten (Welkom in mijn wijk!, 2011). Vijf van de acht respondenten 

gaven aan een uitnodigingsbrief te hebben ontvangen voor een rondleiding en de mogelijkheid 

tot vragen stellen tijdens de officiële opening van het Mechels transitiehuis. Vier van die vijf 

respondenten (B2, B5, B6, B8) schreven zich in voor de rondleiding en waren effectief 

aanwezig. Daartegenover vond de eerste respondent die bevraagd werd, het bijvoorbeeld niet 

nodig om zich in te schrijven voor de rondleiding: 

 

“Ik hoef mij daar niet mee te moeien of ik hoef mijn mening daarover niet te zeggen, 

doe maar […] ik denk dat ik toen iets had van allemaal prima voor mij.” (B1) 

 

De drie respondenten (B3, B4, B7) die aangaven geen uitnodiging per brief te hebben 

ontvangen, verklaarden wel graag deelgenomen te hebben aan de rondleiding indien ze wel 

werden uitgenodigd. Uit de gedeelde ervaringen van de participerende respondenten kan er 

worden opgemaakt dat ze deze avond positief tot zeer positief hebben ervaren. Dit wordt 

geïllustreerd met volgende citaten: 

 

“Ja, euhm… en ja we wouden willen e keer zien heeft dat impact op de buurt, voor wie 

komt daar, euh… het was één groot vraagteken want we wisten helemaal niets. En dat 

is daar prima beantwoord door de verantwoordelijke van het centrum.” (B2)  

 

“Dus ik was daar wel benieuwd naar om te weten van ja hoe werkt dat dan juist en ja, 

ik moet zeggen ik vond dat een heel geslaagde avond. Het feit dat je daar kon rondkijken, 

dat je zo zag van hoe gaan die mensen daar leven, moeten ze hun kamer daar delen of 
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niet, euh… […] Dus ik ben daar wel buiten gestapt met alle antwoorden op mijn vragen. 

Ik had daar ook een goed gevoel bij. Ik vind het een zeer mooi initiatief.” (B6) 

 

“Wel, voor het huis zelf, denk ik dat die bijeenkomst mij voldoende geïnformeerd heeft. 

Om mij gerust te stellen over de veiligheid, want dat is toch hetgene wat niet alleen bij 

mij, maar bij iedereen, op de eerste plek kwam, denk ik.” (B8) 

 

Wanneer de overheid communiceert naar de buitenwereld, heeft deze veelal één of meerdere 

van volgende doelstellingen voor ogen: informeren, overtuigen, gedragsverandering stimuleren 

en aanzetten tot burgerparticipatie. Regelmatig gaat deze gedragsverandering eerst gepaard met 

het aanleren van mensen om anders te kijken naar een bepaald thema (Weyts, 2015). Volgens 

Goubin (2015) zijn de vier belangrijkste doelstellingen van overheidscommunicatie: het in 

aandacht brengen, informeren, overtuigen en ondersteunen. De respondenten die deelnamen 

aan de avond gaven aan dat dit initiatief in grote mate voldeed aan de doelstellingen die de 

coördinator vooropstelde, m.n.: informeren en kennis bijbrengen, geruststellen en 

aanspreekbaar zijn (Coördinator transitiehuis Mechelen, persoonlijke communicatie, 2 april 

2020). De positieve bevindingen die werden ervaren door deze vier respondenten wilt niet 

noodzakelijk zeggen dat dit door de overige buurtbewoners die deelnamen eveneens zo werd 

ervaren.  

 

December 2019: Kerstdrink 

Geen enkele respondent werd op de hoogte gebracht van dit initiatief, buiten één respondent 

(B6) die dacht iets hiervan te vernomen hebben via het buurtplatform Hoplr. De respondenten 

stelden enkele reden voorop dat ze bijvoorbeeld niet gezien werden als ‘naaste buur van het 

transitiehuis’ waarvoor de kerstdrink initieel bedoeld was (Coördinator transitiehuis Mechelen, 

persoonlijke communicatie, 29 maart 2020) of doordat er problemen zijn met de post. Ondanks 

het door de coördinator werd omschreven als een positieve en gezellige avond, zijn er dus geen 

data van respondenten hun ervaringen aanwezig rond de kerstdrink die dit al dan niet 

bevestigen. Desondanks werd er aan vier respondenten (B1, B4, B6, B7) gevraagd of ze 

aanwezig zouden zijn op de avond indien ze wel een uitnodiging hadden gekregen. Drie van de 

bevraagde respondenten (B1, B4, B7) gaven hierop een positief antwoord en lieten blijken dat 

ze het een mooi initiatief vonden. 
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28 januari 2020: Infoavond in samenwerking met stad Mechelen 

Slechts vier van de acht respondenten lieten blijken dat ze weet hebben gehad over deze 

infoavond. Eén respondent (B7) nam effectief deel aan de avond, de overige drie (B2, B5, B6) 

beaamden voldoende geïnformeerd te zijn waardoor ze het niet nodig vonden om aanwezig te 

zijn. Opvallend is dat er vier respondenten helemaal geen weet hadden van dit initiatief 

waardoor ze niet de keuze konden maken om al dan niet van de partij te zijn. Dit kan eventueel 

verklaard worden door volgende citaten: 

 

 “[…] hier zijn veel problemen met de post. Dus dat kan misschien een reden zijn dat ik 

persoonlijk niets gehad heb. Maar ik kan enkel spreken voor mijn eigen, ik heb niets 

gekregen van al die dingen dat u zegt.” (B3) 

 

“Euhm ik moet wel zeggen, euhm dus die uitnodiging kwam per post en dat zat in een 

enveloppe en op die enveloppe stond euhm ‘aan alle buurtbewoners en handelaars van 

Mechelen’. Euhm daarom was dat gericht en ik dacht eerst van ‘oh nee, dat gaat 

reclame zijn, ik ga dat niet opendoen’, maar ik heb het gelukkig toch opengedaan. Maar 

ik vond dat echt niet zo goed aangepakt [gelach] en ik kan me voorstellen dat misschien 

veel mensen het niet hebben opengedaan omdat ja, het op reclame leek door die 

aanhef.” (B7) 

 

De ene respondent die aanwezig was, beschouwde de infoavond als een toegankelijke, 

gestructureerde, transparante en interessante avond waar interacties met verschillende actoren 

centraal stonden. Het verloop van de avond, zoals gepresenteerd door de respondent, loopt 

parallel met de beschrijving van de avond door de coördinator. Desondanks maakte de 

respondent een kritische bedenking over het publiek dat aanwezig was: 

 

“Nu ik had wel de indruk, als ik eerlijk mag zijn, toen ik daar was op die infoavond, dat 

ook enkel mensen der waren die der eigenlijk min of meer al voor open stonden voor 

die idee. Dus ik denk niet dat ze echt mensen hebben overtuigd die nog niet overtuigd 

waren. Ik denk dat het vooral mensen waren die al openstonden en wel eens wouden 

komen luisteren wat het dan wel precies inhield. […] En ik denk echt, de mens die 

misschien vragen of argwaan of angsten hebben… als ge die der al naar toe sturen naar 

die infoavonden en echt gaat laten praten met die participanten dan euhm, dan je die 
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dan echt wel had kunnen overtuigen. Maar ik vrees da ge het nie goe, dat ge die dan 

weer nie goe naar die infoavonden euhm hebt gekregen. ‘k Weet het nie.” (B7) 

 

è Korte conclusie: De ondernomen initiatieven worden door de respondenten die hebben 

deelgenomen doorgaans omschreven als een interessante avond waar ze hun vragen en 

bedenkingen kwijt konden. Echter bereikt de aankondiging en/of uitnodiging niet iedereen 

die het hoort te bereiken, waardoor sommigen geen weet hadden van bepaalde initiatieven 

en dus niet konden deelnemen. 

 
Positieve en negatieve ervaringen tijdens de uitgevoerde communicatie 

Er zijn verschillende aspecten die werden bevraagd tijdens de interviews: gevoel van 

betrokkenheid door de overheid bij beslissingen, belang van communicatie bij een nieuw 

project in de buurt, overtuiging omtrent slaagpercentages, de aanwezigheid en noodzakelijkheid 

van een orgaan om informatie rond het transitiehuis te bespreken en delen, de aanwezigheid 

van een extra service ten voordele van de buurt, etc.30 Deze aspecten werden verwerkt in de 

bevraging doordat tijdens het vooronderzoek bleek dat de aan- of afwezigheid van deze 

elementen kunnen bijdragen aan de beleidsaanbevelingen die het resultaat zijn van deze thesis. 

Slechts enkele belevingen rond bovengenoemde aspecten zullen worden beschreven. De data 

worden opgedeeld in positieve en negatieve ervaringen om een geraamd beeld te schetsen wat 

als ‘goed’ en als ‘minder goed’ werd bestempeld door de buurtbewoners. 

 

Positieve ervaringen 

Zoals reeds vermeld, zijn er diverse auteurs van mening dat goede communicatie meer 

opportuniteiten biedt om te spreken van een succesverhaal bij de implementatie van een nieuw 

project (Gelders et al., 2010; Lewis, 2007; Okumus, 2003; Prang et al., 2010). Evenals Polcin 

en collega’s (2012) kwamen tot de vaststelling dat communicatie een cruciaal aspect is bij het 

aanvaarden, implementeren en laten slagen van een nieuw project in de buurt. Uit de 

bevragingen van buurtbewoners in hun onderzoek bleek dat er enige misvattingen, 

onzekerheden en onwetendheden bestond tegenover het concept van SLH en Clean and Sober 

Transitional Living31 (CSTL). Zo dachten bijvoorbeeld sommige buurtbewoners dat er enkel 

 
30 Zie Bijlage H en Bijlage J voor overige aspecten. 
31 CSTL is voornamelijk meer gestructureerd dan sommige SLH’s doordat de huizen zijn verdeeld in verschillende 
fase-woningen. CSTL werd opgericht in 1981 door een herstellende alcoholist met een drugsproblematiek die zich 
geen betaalbare huisvesting kon veroorloven om te herstellen. De faciliteit groeide uit tot zestien huizen. De huizen 
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gedetineerden, waaronder zedendelinquenten, deelnamen aan het CSTL-programma. Slechts 

25% van de deelnemers heeft in contact gestaan met justitie en het CSTL laat echter geen 

zedendelinquenten toe.  

 

Aangaande het thesisonderzoek verklaarden de respondenten dat ze communicatie een 

belangrijk en zelfs noodzakelijk aspect vinden. Niet zozeer voor zichzelf maar wel voor de zich 

afvragende medeburger wanneer er een nieuw project in de buurt geïmplementeerd wordt dat 

mogelijks een gevoelige connotatie bevat en angstige gevoelens kan opwekken bij 

omwonenden. Want onwetendheid schept vaak (onterechte) weerstanden volgens B2. Die 

redenering werd gevolgd door B1, B5, B6 en B7. Duidelijke communicatie is nodig om het 

ontstaan van misvattingen, angst en vooroordelen te reduceren (B1, B2, B5, B6, B7). De stad 

bleek daarin geslaagd te zijn volgens deze respondenten. 

 

Wanneer getoetst werd of de respondenten een gevoel van betrokkenheid hebben ervaren bij de 

implementatie van het transitiehuis bestaat er ambiguïteit. Elke respondent verklaarde enerzijds 

niet echt het gevoel te hebben gehad betrokken te zijn geweest bij beslissingen, maar vond dit 

anderzijds niet hun verantwoordelijkheid om medezeggenschap te hebben in beslissingen 

omtrent bijvoorbeeld de plaatsing van het transitiehuis (B1, B2, B5, B6). Een notie die hierbij 

gemaakt dient te worden is dat de respondenten vaak betrokkenheid associeerden met 

medezeggenschap, terwijl betrokkenheid evenals van toepassing kan zijn op het meewerken, 

meedenken en medeweten (Michels, 2019; Welkom in mijn wijk!, 2011). Immers zes 

respondenten gaven reeds aan op de hoogte te zijn gebracht van de plaatsing van een 

transitiehuis in hun straat, dus kan er gesteld worden dat ze eigenlijk wel betrokken werden.  

 
“Ik denk, allé ik vermoed dat dat niet gevraagd is. Euhm en euhm… ja misschien dat is 

ook geen slechte zaak vind ik hé. Euh, [zuchtje], als de stad wel gelooft in zo’n project 

euhm… en ze nemen de nodige voorzorgsmaatregelen dan mag het van mij part best 

opgestart worden zonder dat de euh buurt of bewoners inspraak heeft of mee beslist. 

Euhm… ik denk ja, wij hebben politiekers gekozen om voor ons beslissingen te maken. 

Dus ja, laat ze maar doen en dan zien we wel hé.” (B5) 

 

 
zijn gelegen in Californië binnen een bepaalde straal van een aantal kilometer om een gevoel van gemeenschap en 
betrokkenheid te evenaren. Het doel van CSTL is om een alcoholische- en drugsvrije levensstijl te creëren door 
langdurig in een sobere gemeenschap van gelijken te verblijven (Polcin & Henderson, 2008). 
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Op 6 en 7 april 2020 verschenen er artikels in de media omtrent het vrijwilligerswerk dat de 

deelnemers van het transitiehuis ten uitvoer brachten in het onderhouden van de tuin van het 

woonzorgcentrum Hof van Egmont. Drie van de vier respondenten (B6, B7, B8) die na deze 

periode werden bevraagd, hadden dit evenwel vernomen en stonden gunstig tegenover de 

deelnemers hun diensten die ze aanboden en -bieden. 

 

“Wel heel toevallig heb ik gisteren gelezen dat ze aan het tuinieren zijn in het rust en 

verzorgingscentrum achter euh, achter het transitiehuis eigenlijk. […] Ik weet eigenlijk 

niet waar ik het gezien heb, maar euhm, ik vond het zeker een heel goed initiatief, want 

er was al es vraag geweest. […] en ik had direct zoiets van ahja ja tuurlijk, waarom 

nie? Allé…” (B6) 

 

Indien er in de toekomst sprake zou zijn van soortgelijke initiatieven (cf. vrijwilligerswerk), 

werden er enkele ideeën naar voor geschoven door de buurtbewoners die eventueel een 

meerwaarde kunnen betekenen voor de buurt op sociaal, economisch of cultureel vlak. Deze 

hadden betrekking op: een fietshersteldienst, een koffiehuisje dat op voorhand meegedeelde 

tijdstippen wordt geopend en kan dienen als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en 

deelnemers, verder bijdragen aan het woonzorgcentrum waar nodig en gewenst (bijv. een 

wandeling maken met één van de bewoners), zich inzetten als vrijwilliger in de stad voor 

minderbedeelden, het concept van een repair café, opvang aanbieden voor huisdieren, ideeën-

box ophangen zodat buurtbewoners op anonieme wijze hun suggesties of ideeën kunnen delen 

en tot slot de straat proper houden. Volgens B7 is het daarnaast belangrijk om te communiceren 

naar de buurtbewoners over deze meerwaarde, zodat het een verhaal kan worden van 

samenwerken. 

 

Het telefoneren, schrijven van een brief, e-mail of zich ter plaatse aanmelden werd door 

Coninckx (2004) omschreven als kanalen die vaak op de voorgrond treden wanneer het publiek 

communiceert naar de overheid. 

Wanneer buurtbewoners in het thesisonderzoek de vraag werd gesteld of ze tijdens of na de 

implementatie van het transitiehuis enige gevoelens van onrust of last hebben ervaren, bleek dit 

nauwelijks aan de orde te zijn, met uitzondering van een buurtbewoner. Stel dat dit wel het 

geval was of is, geven ze allen aan een gevoel te hebben dat ze terechtkunnen bij en gehoord 

worden door bijvoorbeeld de wijkagent, via contactgegevens verkregen van het transitiehuis 

zelf, een brief te deponeren in de brievenbus of door aan te bellen.  
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Negatieve ervaringen 

In o.a. Canada worden Halfway houses ookwel Community Correction Centers (CCC) 

genoemd. Het zijn als het ware vormen van community detentie met als doel om overtreders te 

re-integreren in de maatschappij. De selectie om locaties te voorzien van deze zaken is niet 

altijd evident. Vaak is het zo dat omwonenden een negatieve perceptie hebben doordat ze ervan 

uitgaan dat het plaatsen van een CCC zal zorgen voor negatieve gevolgen voor de buurt en/of 

zichzelf (Johnson, 2006). Deze zogenaamde negatieve gevolgen hebben bijvoorbeeld 

betrekking op: de angst van buurtbewoners dat de prijzen van hun huizen zouden dalen wanneer 

een voorziening voor kwetsbare groepen, zoals een Halfway house of SLH, in de buurt wordt 

geplaatst, het extra treffen van maatregelen om hun kinderen te beschermen en hun veiligheid 

te waarborgen, het innemen van locaties voor andere doeleinden, het handhaven van de 

integriteit en levenskwaliteit van de gemeenschap, het innemen van parkeerplaatsen etc. 

(Abraham & Maney, 2009; Polcin et al., 2012; Siedentop, 2010).  

In het huidige onderzoek kwamen vooral vragen naar boven m.b.t. de veiligheid en werking 

van het transitiehuis wanneer gepeild werd naar ervaren last of onrust. Enkel B3 gaf eerlijk toe 

zich minder comfortabel te voelen wanneer die in de avond de straat passeert. Dit wordt naar 

eigen zeggen verklaard door onwetendheid. De respondent heeft namelijk nog geen antwoorden 

gekregen op vragen door het niet op de hoogte te zijn gebracht van communicatie-initiatieven. 

Ondanks dat de bevraagde buurtbewoners op persoonlijk vlak weinig onrustige gevoelens 

hebben ervaren aangaande het transitiehuis, bleek er een keerzijde wanneer ze spraken over de 

gevoelens van mede-buurtbewoners: 

 
“Ik was vooral benieuwd euhm… maar euhm… bij andere buren was het wel wa angst 

en heb ik gemerkt eh. En daar wantrouwen enzo en onveiligheidsgevoel.” (B5) 

 

“Want ik herinner mij wel op die eerste avond dat er héél veel negatieve commentaar 

was, vooral van buurtbewoners die euhm ja… heel aanvallend reageerden. Terwijl dat 

er eigenlijk nog niets was en nog niets gebeurd was.” (B6) 

 

“Er waren wel een aantal opmerkingen van buurtbewoners die euh toch wel vermelden 

dat degene die daar verbleven konden binnenkijken in hun interieur van mensen die 

daar vlak tegenover wonen. Die hebben natuurlijk een binnenzicht van diegene die daar 

wonen.” (B8) 
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Aan de laatste opmerking werd tegemoet gekomen door het plaatsen van een soort kalkpapier 

voor de ramen waardoor het binnenkijken wordt bemoeilijkt. Hiermee kan eenvoudig de link 

gemaakt worden naar het NIMBY-principe (Claus et al, 2013). Zouden de overburen hier 

eveneens last bij hebben ervaren indien de bewoners van het transitiehuis geen gedetineerden 

waren?  

 

Abraham en Maney (2009) suggereren in hun onderzoek-analyse dat projecten meer succes 

zullen hebben wanneer representatieve overlegorganen worden opgericht i.p.v. in te zetten op 

bijvoorbeeld openbare bijeenkomsten of gemeenschapsforums. Vertegenwoordigers die 

deelnemen aan deze overlegorganen kunnen eerder ingrijpen wanneer ze een formele en 

bemiddelende rol innemen. Het risico op de aanwezigheid van tegenstanders bij openbare 

hoorzittingen en forums worden door het oprichten van een adviescommissie gereduceerd. 

Noch open hoorzittingen dan wel gemeenschapsforums creëren een gericht of langdurig 

dialoog. Goede gefaciliteerde, gestructureerde en gemodereerde onderhandelingen daarentegen 

kunnen leiden tot discussies die uiteindelijk resulteren in beleidsresultaten die tegemoetkomen 

aan diverse bezorgdheden en belangen. Het overlegorgaan dient de heersende zorgen van 

buurtbewoners aan te pakken en het vertrouwen te vergroten waardoor percepties van 

oorspronkelijke tegenstanders kunnen veranderen. Iglesias (2002) voegt hieraan toe dat het 

belangrijk is om geïnteresseerden die als gemeenschapsvertegenwoordigers beschouwd kunnen 

worden, te informeren doordat ze de gemeenschap positief kunnen beïnvloeden. 

In Nederland wordt gebruik gemaakt van een begeleidingscommissie bij de plaatsing van een 

24-uurs opvang MO/BW.  Deze commissie ziet toe op een goede samenwerking tussen 

omwonenden en de voorziening zodat de commissie mogelijke oplossingen kan adviseren als 

er overlast wordt ervaren door omwonenden (medewerker stad Amsterdam, persoonlijke 

communicatie, 6 maart 2020). 

 

Niemand verklaarde op de hoogte te zijn van enige vorm van huidige begeleidingscommissie 

of een buurtcomité waarin informatie omtrent het transitiehuis besproken en gedeeld wordt. De 

meningen van de respondenten waren verdeeld over de relevantie om een soortgelijke 

begeleidingscommissie te implementeren. Enkelen boden alternatieve kanalen aan waarin 

informatie, die buurt en buurtbewoners aanbelangt, gedeeld kan worden, bijvoorbeeld via een 

(online) buurtinformatienetwerk (B6, B7). 
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“Dat mag wel, voorlopig wordt dit niet gedaan, maar kan gemakkelijk via Hoplr.” (B4) 

 

“Jaaa, maar daar moet ge geen buurtcomité voor oprichten. Bijvoorbeeld ene keer per 

maand een koffie-avond of euh of euh weetekik veel, dat wel. Maar daar hoeft geen 

georganiseerd buurtcomité of zoiets voor te zijn. Euh… maar contact alleszins.” (B2) 

 

Werkgroepen, bijeenkomsten en brainstormsessies waar men ideeën en gedachten kan 

uitwisselen, worden beschreven als een geschikt middel voor dialoog en de creatie van een 

draagvlak (Michels, 2019). 

Eén respondent (B8) betuigde een zeker document te hebben ingevuld tijdens de officiële 

opening waarin de vraag werd gesteld wie geïnteresseerd was om te participeren in een 

werkgroep van het transitiehuis om het op te volgen en eventueel mee te denken over het 

systeem. Adresgegevens werden ingevuld, maar de respondent werd tot op heden nog niet 

gecontacteerd i.v.m. de werkgroep. Enig ongenoegen was te bespeuren tijdens de toelichting 

van de respondent. De overige respondenten die aanwezig waren op de officiële opening 

maakten geen melding van dit document.  

è Korte conclusie: De ervaringen van de buurtbewoners betreffende de uitgevoerde 

communicatie rond het transitiehuis wordt over het algemeen als positief omschreven, mits 

enkele opmerkingen. Eveneens de respondenten die geen weet hadden van bepaalde 

communicatie-initiatieven, reageerden alsnog lovenswaardig op de ondernomen 

initiatieven. 

 

Een blik op de toekomst 
De start-stay-stop vragen zijn een methode om kritisch stil te staan bij de huidige 

communicatie. Deze vragen hebben als doel om na te denken over de efficiëntie en structuur 

van de gewenste communicatie. De vragen werden voornamelijk gesteld met een blik op de 

toekomst (Michels, 2019). Door de ervaringen van de respondenten konden ze uitspraken doen 

rond wat er ontbreekt in de huidige communicatie, wat er geïntroduceerd en behouden moet 

worden en wat niet werkt en best gereduceerd wordt. 

 

 

 



 

 39 

START – introduceren  

Er kwamen enkele suggesties van buurtbewoners naar voor tijdens de bevraging in het 

onderzoek van Polcin et al. (2012) om de informatietoevoer en de communicatie te 

optimaliseren omtrent het SLH en de buurt, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een forum om 

relaties te verbeteren. Daarnaast kwamen zaken zoals: verspreiden van brochures op 

regelmatige basis, een opendeurdag voorzien, organiseren van een Q&A-vergadering op 

locatie, een buurtbarbecue, etc. eveneens naar boven als suggestie. Naast deze suggesties zijn 

er ook communicatie-initiatieven verwezenlijkt die minder goed werkten, maar waar de 

onderzoekers echter geen heldere verklaring voor hebben. Een voorbeeld hiervan betrof het van 

deur tot deur gaan in de buurt om het programma en de werking voor te stellen, wat uitmondde 

in een aantal negatieve commentaren en belemmeringen. Uit een ander onderzoek naar twee 

cases van voorzieningen bleek dat meer succes wordt geboekt bij de implementatie van een 

gemeenschapsvoorziening wanneer vroegtijdig wordt gecommuniceerd naar de omgeving 

(Abraham & Maney, 2009). 

 

Enkele parallellen die werden getrokken tijdens de interviews van het thesisonderzoek hadden 

betrekking op het vroeger communiceren vooraleer de werken van start gaan (B1, B6, B8), 

balans opmaken betreffende succesverhalen in de toekomst (B5, B6, B7,  B8), communiceren 

naar omwonenden als deelnemers een meerwaarde willen betekenen voor de buurt (B2, B6, 

B7), op reguliere tijdstippen blijven communiceren (B1, B5, B6, B7, B8), opendeurdag of open 

zondag (B1, B7) en een bredere doelgroep betrekken bij het informeren omdat dit mogelijks 

het draagvlak kan beïnvloeden (B5, B6, B7).  

  

“En dan beginnen mensen ook al te denken van oh die gaan hier alles binnen en buiten 

mogen lopen, zoveel dat ze willen, maar dat is allemaal niet zo. Maar ja. Als je dat 

natuurlijk allemaal te weten komt op de avond van de rondleiding, dan ja… zijn er al 

verhalen ontstaan en denk dat die communicatie op voorhand ook echt wel heel 

belangrijk is. Dus daar zou’k misschien nog meer op inzetten. Maar allé ik zeg het, met 

dat ik toen hier nog niet echt woonde, kan het evengoed zijn dat ik dat gemist heb he.” 

(B6) 

 

“Ja misschien dat ze, hadden ze de zone om te informeren, ietske breder moeten 

opentrekken en niet enkel de Hanswijkstraat en dan het Raghenoplein en dan nog een 

andere straat, maar ietske ruimer moeten informeren.” (B7) 
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Daarnaast werden enkele individuele suggesties gedaan, bijv.: De aanhef van de 

uitnodigingsbrief aanpassen zodat het niet lijkt op reclame en een gunstigere datum uitkiezen 

dan een dinsdagavond in de maand januari voor de infoavond (B7), eventueel op voorhand eens 

samenkomen en samenzitten met diegenen die de opzet doen (B8). 

 

STAY – behouden  

Een brief deponeren in de brievenbus, een infomoment organiseren, een rondleiding geven, 

infoavond met interacties met verscheidene actoren en de kerstdrink werden meermaals 

omschreven als logische en goed ondernomen stappen. Dit bevordert het interactiegehalte en 

de betrokkenheid die reeds werden aangehaald als belangrijke factoren bij 

overheidscommunicatie naar buurten bij de implementatie van nieuwe projecten (Aarts et al., 

2014; Abraham & Maney, 2009; De Rynck et al., 2008; Lisoir & Steyaert, 2006; Michels, 2019; 

Schively, 2007). Buiten de respondenten B3 en B4, die verklaarden van geen enkel initiatief op 

de hoogte te zijn gebracht, zijn de overige respondenten complimenteus omtrent de aanpak, 

mits enkele kanttekeningen die voorafgaand en verder worden weergegeven. 

 

“Ja ik vind een brief in de bus sowieso een goed idee. Euhm en het organiseren van 

zo’n infomoment ook al ben ik er dus zelf niet naar toe gegaan. Maar ja, dat lijken mij 

de meest logische stappen die je kunt stappen en ook de beste stappen die je kunt zetten. 

Euh… om toch echt gewoon de mensen te betrekken. Euhm en ze echt concreet, dat je 

de handen reiken, en zo’n info-moment voor te stellen, euhm ja.” (B1) 

 

“Ik heb u daarstraks gezegd eh, dus volgens mij was de communicatie perfect, die kon 

niet beter zijn.” (B2) 

 

STOP – inperken 

Wanneer de respondenten werden gevraagd of ze kritische aanbevelingen hebben om bepaalde 

aspecten van de communicatie te herleiden of reduceren, zijn er slechts twee respondenten die 

hierover expliciet hun mening vormden.  

 

“Euhm… ja, daar blijf ik zo met het gevoel zitten dat er toch veel negativisme was die 

eerste avond. Om dat te vermijden denk ik dat ze misschien nog meer informatie kunnen 

geven alvorens zo’n rondleiding te organiseren.” (B6) 
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“Hoh wat werkt er niet. Ja zoals nu heel steriel communiceren van ‘aan alle 

buurtbewoners en handelaars’ gelik dat het wat minder vond, ik zou dat op een andere 

manier adresseren dan. Euhm en nu was het ook de brief die ik kreeg als uitnodiging, 

die was niet informatief, da was gewoon een melding dat er een infoavond was. Maar 

daarbuiten kreeg ik geen informatie over euh het transitiehuis zelf. Dus misschien zou 

het goed zijn om euh informatie over het transitiehuis zelf te geven zodat als je niet naar 

die infoavond kan komen, dat je toch de info die je wil hebben, dat je die meekrijgt. 

Euhm. Dus ja dat is misschien een puntje van verbetering. Euhm ja en voor de rest ik 

zou de perimeter om het zo te noemen niet zo nauw nemen, maar gewoon de hele stad 

informeren over het transitiehuis. Euhm. Dat lijkt mij ook nog een puntje, maar ja.” 

(B7) 

 

è Korte conclusie: De gehanteerde uitvoering van de communicatie viel bij velen in de 

smaak, ook al kwamen sommigen niet in aanraking met de brieven en/of uitnodigingen. Er 

werden enkele aanbevelingen geformuleerd die meegenomen kunnen worden in de 

toekomst wanneer soortgelijke projecten geïmplementeerd worden in de buurt. 
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Conclusies 
Het evaluatiekader wordt toegelicht om na te gaan welke gevolgtrekkingen er opgemaakt 

kunnen worden uit de bevindingen32. Deze bevindingen, samen met de conclusies voor de 

onderzoeksvragen worden doorgetrokken naar aanbevelingen voor de toekomstige 

implementatie van transitiehuizen en het communicatieproces naar de buurt toe. De 

beperkingen in het onderzoek dienen samen gelezen te worden met de ethische aspecten 

uiteengezet in het DMP33. 

 

Invulling evaluatiekader 
Het evaluatiekader34 kwam tot stand door een uitgebreide literatuurstudie uit te voeren naar 

kwaliteitscriteria voor overheidscommunicatie bij de implementatie van nieuwe projecten in de 

buurt, zoals het transitiehuis in Mechelen. Elementen die hoog in het vaandel moeten gedragen 

worden bij de vijf bouwstenen van communicatie (Loisen et al., 2016) hebben betrekking op de 

eerste twee kolommen in Tabel 2A. De derde kolom kreeg vorm door bijbehorende, essentiële 

vragen te stellen gebaseerd op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 aangaande principes 

en normen voor overheidscommunicatie, facetten voortvloeiend uit het vooronderzoek en 

kritische overwegingen. De overige kolommen geplaatst onder ‘toepassingsgebied’ hebben 

betrekking op de ervaringen van de respondenten en eveneens deels de informanten, omtrent 

de huidig gevoerde communicatie over het Mechels transitiehuis naar buurt toe. Wanneer 

bepaalde communicatie-aspecten niet expliciet werden besproken door de respondenten of 

sleutelinformanten of er ambiguïteit heerst op de antwoorden van de bijbehorende vragen, 

heerst er onduidelijkheid in het formuleren van een antwoord en markeren van een vakje. 

Vandaar werden er drie kolommen geplaatst zodat er een consequente invulling van het 

evaluatiekader kan worden gegeven. Toch ligt de focus eerder op de geformuleerde 

antwoorden, dan op de inkleuring van de kolommen onder ‘toepassingsgebied’.  De ‘E’ 

representeert: ‘De bijbehorende vraag werd door de helft of méér dan de helft van de 

respondenten ervaren, respectievelijk vier of méér respondenten’. De ‘DE’ vertegenwoordigt: 

‘De bijbehorende vraag werd deels ervaren door enkele respondenten, respectievelijk t.e.m. drie 

respondenten’. De ‘NE’ wijst op ‘Niemand van de respondenten heeft de bijbehorende vraag 

ervaren’. Hiervoor werd geopteerd doordat het empirisch onderzoek in essentie een 

 
32 Zie Tabel D2. 
33 Zie Bijlage E. 
34 Zie Tabel D1. 
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ervaringsonderzoek was, wat wijst op subjectiviteit. Doordat ervaringen persoonsgebonden 

zijn, kunnen er geen specifieke antwoorden geformuleerd worden.  

Het evaluatiekader werd ingevuld a.d.h.v. de bevindingen van de tien respondenten uit de 

steekproeftrekking35. De antwoorden geformuleerd in het evaluatiekader geven een richting in 

het presenteren van de beleidsaanbevelingen. Doordat sommige bijbehorende vragen een vage 

connotatie bevatten en op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, is het niet 

evident voor de studente om steeds een helder antwoord te formuleren. Vandaar werd gekozen 

voor de opdeling tussen ‘E’, ‘DE’ en ‘NE’. Het evaluatiekader moet gezien worden als opstapje 

om soortgelijke projecten zoals het transitiehuis en diens communicatie naar buurtbewoners, 

verder op te volgen en ondersteunen in de toekomst.  

 
Conclusies uit onderzoeksbevindingen 
Er werd een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar overheidscommunicatie en hoe er 

idealiter gecommuniceerd moet worden bij de aanvang van een nieuw project. Een selectie van 

de voornaamste bevindingen uit het vooronderzoek werden gepresenteerd36. Kwaliteitscriteria 

om te kunnen spreken van geslaagde communicatie werden verankerd in het 

Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004 wat geïntegreerd werd in het Vlaams Bestuursdecreet 

van 7 december 2018. De principes en normen voor overheidscommunicatie die van toepassing 

zijn op lokale besturen dienden als basis om het evaluatiekader vorm te geven. Enkele 

basisnormen hebben betrekking op: systematische, correcte, evenwichtige, tijdige, verstaanbare 

communicatie die doel- en doelgroepgericht zijn. Een centraal aanspreekpunt hebben waar 

burgers terechtkunnen met hun vragen of opmerkingen is cruciaal bij de implementatie van een 

nieuw project (Welkom in mijn wijk!, 2011). De vooropgestelde doelstellingen met de 

aangewezen kanalen overbrengen naar de ontvanger, kan er op termijn mede voor zorgen dat 

mensen hun houding en attitude veranderen omtrent het gevangeniswezen (Goubin, 2015). 

Betrokkenheid en interactiviteit tussen zender en ontvanger worden door meerdere auteurs 

omschreven (De Rynck et al., 2008; Goubin, 2017; Lisoir & Steyaert, 2006; Michels, 2019) als 

een aanpak die bijzonder geschikt is voor de implementatie van nieuwe projecten met een 

mogelijks gevoelige connotatie. Echter toonden de bevindingen van het onderzoek van Verlet 

en collega’s (2002) aan dat de participatie van de burgers toeneemt naarmate de 

 
35 M.n. acht respondenten die wonende zijn in of rond de Hanswijkstraat en twee informanten, in het bijzonder de 
coördinator van het transitiehuis in Mechelen en het afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad 
Mechelen, die noodzakelijk waren om het overzicht te schetsen van de reeds ondernomen communicatie-
initiatieven. 
36 Zie titel: ‘Theoretische achtergrond’. 
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participatievormen minder engagement vragen. Burgers willen wel degelijk betrokken worden, 

maar slechts een minderheid wil daar tijd voor vrijmaken. Vervolgens moet er rekening 

gehouden worden met het encoderen en decoderen van de boodschap, want de mogelijkheid 

bestaat steeds dat er iets fout is gegaan in het overbrengen van de boodschap. Wanneer de 

ontvangers de boodschap anders decoderen dan de zender eigenlijk bedoelt, kan deze storing 

eventueel leiden tot frustraties en conflict (Marsen, 2006). Factoren die ervoor zorgen dat het 

communicatieproces verstoord wordt, dienen gereduceerd te worden (Busschots & Elstgeest, 

2006). Door de verkennende literatuurstudie uit te voeren naar criteria om te kunnen spreken 

van geslaagde overheidscommunicatie naar buurten toe en het Vlaams Bestuursdecreet van 7 

december 2018 te bestuderen mondde dit uit in het sjabloon van het evaluatiekader37.  

 

De tweede hoofdvraag: ‘Hoe hebben de buurtbewoners bij de totstandkoming van het 

transitiehuis in Mechelen de communicatie ervaren?’ werd onderzocht in het empirisch luik 

a.d.h.v. schriftelijke en mondelinge semigestructureerde online-interviews. Kennisbronnen 

verkregen tijdens het literatuuronderzoek en de schriftelijke responsen van de twee informanten 

in combinatie met de online-interviews met respondenten als voornaamste databronnen, 

droegen bij tot het construeren van een genuanceerd antwoord op deze centrale vraag. Vanuit 

het perspectief van de coördinator van het transitiehuis in Mechelen met bijkomende 

aanvullingen van het afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen, werd 

een beknopt overzicht geschetst aangaande de uitgevoerde communicatie-initiatieven.  

Voor 9 september werd er bewust niet veel aan communicatie gedaan richting de buurtbewoners 

aangaande het transitiehuis. Dit kan verklaard worden omdat men protestacties tegen wou gaan 

(Abraham & Maney, 2009). Alhoewel enkele respondenten van mening waren dat er al vroeger 

communicatie mocht geweest zijn om misvattingen te reduceren (bijv. een bijeenkomst om 

vooraf zaken te verduidelijken), verklaarden sommigen iets anders. Polcin et al. (2012) toonden 

aan dat communicatie bijdraagt aan het rechtzetten van misverstanden en het verhogen van het 

acceptatiegehalte. Andere respondenten verklaarden dat ze voldoende hadden aan de brieven 

die werden gestuurd ter aankondiging van het transitiehuis en ter uitnodiging voor de officiële 

opening. Opvallend is wel dat er volgens enkele respondenten een brief ter aankondiging van 

het transitiehuis bij hen in de bus terechtkwam, terwijl het afdelingshoofd van de 

communicatiedienst van de stad Mechelen hier niets over meldde. Op 9 september 2019 vond 

er een persmoment plaats tijdens de officiële opening van het pilootproject waarna een 

 
37 Zie Tabel D1. 
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rondleiding en infomoment volgde voor de buurtbewoners die zich hadden ingeschreven. 

Grosso modo werd de avond als zinvol en leerzaam ervaren door de respondenten die aanwezig 

waren. Soortgelijke initiatieven mogen naar hun mening in de toekomst eveneens toegepast 

worden als er meerdere transitiehuizen geplaatst worden. Ze kregen een antwoord op al hun 

vragen en suggesties (zoals bijv. het plaatsen van kalkpapier voor de ramen om inkijk te 

verhinderen). Een respondent verklaarde zich deze avond ingeschreven te hebben voor een 

werkgroep. Een werkgroep wordt door Michels (2019) omschreven als een geschikt middel 

voor dialoog en het creëren van draagvlak. De respondent werd tot op heden nog niet 

gecontacteerd voor de verwezenlijking van de werkgroep waarvoor die zich opgaf. Enkele 

respondenten die geen uitnodiging kregen voor de officiële opening, gaven echter wel aan graag 

deelgenomen te hebben aan de rondleiding doordat ze het een goed initiatief vonden. De 

perimeter wat ruimer opentrekken om brieven en uitnodigingen te versturen naar de bredere 

buurt kwam meermaals naar voor als suggestie. Eén respondent nam bewust niet deel aan de 

rondleiding doordat de respondent geen problemen had met het pilootproject en geen verdere 

informatiebehoefte had. In december 2019 werd een kerstdrink georganiseerd voor de naaste 

buren van het transitiehuis in samenwerking met de deelnemers en medewerkers van het 

transitiehuis. Via deze weg wou de coördinator de normaliseringsgedachte aanmoedigen. 

Helaas nam niemand van de respondenten deel aan de kerstdrink doordat ze zelf verklaarden 

waarschijnlijk niet behorend te zijn tot de categorie ‘naaste buur’. Er kan dus geen bijdrage 

geleverd worden omtrent enige ervaringen vanuit het perspectief van de buurtbewoners zelf 

over de kerstdrink. Spontaan kwam de reactie van enkele respondenten dat ze het wél een mooi 

initiatief vonden en er graag deel van hadden uitgemaakt. Op 28 januari 2020 werd een 

infoavond georganiseerd om de huidige stand van zaken te overlopen. Er werd een beknopte 

presentatie gehouden en voor het overige bestond de gelegenheid om interacties met 

deelnemers, personeelsleden, etc. aan te knopen. Slechts één respondent nam hieraan deel en 

beschreef het als een interessante avond dat op een toegankelijke manier werd gebracht. 

Desondanks schetste de respondent enkele suggesties aangaande de ervaringen omtrent de 

avond: de maand januari (reeds veel nieuwjaarrecepties) en de dinsdagavond (midden in de 

werkweek) leken niet het meest aangewezen moment, duidelijkere instructies aangaande het 

inschrijvingsgedeelte zijn wenselijk, de aanhef van de uitnodigingsbrief leek op reclame, het 

aanwezige publiek was éénzijdig (een gevoel dat tegenhangers, mensen die argwaan/angsten, 

etc. hebben in mindere mate werden bereikt door de uitnodigingsbrief). Door in interactie te 

gaan met deelnemers zouden mensen overtuigd kunnen worden volgens de respondent. Studies 

tonen eveneens aan dat het hebben van contact met gestigmatiseerde groepen, als strategie, kan 
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resulteren in het verminderen van stigmatisering en vooroordelen (Polcin et al., 2012). De 

overige respondenten die werden uitgenodigd verklaarden reeds voldoende geïnformeerd te zijn 

over het transitiehuis, waardoor ze niet deelnamen. Andere respondenten, zowel wonend in de 

Hanswijkstraat als in aangrenzende straten, hadden geen weet van de infoavond.  

Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) werden nadrukkelijk meegegeven door de 

organisatoren aan de aanwezigen met de notie dat er vrijblijvend aangebeld mag worden zodat 

ze er met hun vragen of bedenkingen terechtkunnen. De respondenten verklaarden het gevoel 

te hebben dat ze ergens terechtkunnen met hun vragen indien dit wenselijk is.  

 

Beperkingen in het onderzoek 

Theoretische saturatie en generaliseerbaarheid  
Tijdens het interviewen is er normaal gezien een moment waarop er geen nieuwe, relevante 

informatie meer verkregen wordt door meer interviews af te nemen. Dit heet theoretische 

saturatie (Mortelmans, 2016). Tijdens het laatste interview van het empirisch luik kwamen 

meerdere zaken terug die reeds eerder werden aangehaald in voorgaande interviews, mits 

enkele nieuwigheden. Dit komt doordat ervaringen door iedereen anders worden beleefd. 

Theoretische saturatie is dus deels bereikt. 

De externe validiteit bij een enkelvoudige casestudy ligt wat moeilijker. Een kwalitatief 

onderzoek kan nauwelijks gegeneraliseerd worden naar de overige populatie. De 

generaliseerbaarheid van de bevindingen van de interviews was alvast niet het hoofddoel. Het 

is enkel een indicatie om een beeld te krijgen over hoe de gerekruteerde respondenten de 

uitgevoerde communicatie over het transitiehuis hebben ervaren. Er werd bij de selectie van de 

respondenten zowel gekozen voor een doelgerichte, als voor een sneeuwbalsteekproef. De 

respondenten werden gekozen op basis van enkele specifieke kenmerken (Hancock & 

Algozzine, 2016; Mortelmans, 2016). In het oorspronkelijk scenario was de opzet om aan 

minstens tien respondenten te geraken, wat haalbaar leek. Mede doordat er zich na het laatste 

interview geen kandidaten meer stelden om deel te nemen aan het onderzoek en onvoorziene 

omstandigheden zoals het Coronavirus, de bezorgdheid van belanghebbende partijen naar 

overbevraging in de buurt en de last-minute wijzigingen in alternatieve benaderingswijzen voor 

het rekruteren van respondenten, werd er genoegen genomen met acht respondenten.  
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Coronavirus  
Door omstandigheden, betreffende het Coronavirus COVID-19, was het een vereiste om de 

initiële onderzoeksstrategieën -methoden en dataverzamelingstechnieken te wijzigen naar 

haalbare alternatieven. Vandaar werd het kwalitatieve face-to-face interview vervangen door 

online-interviews.  

Na mailverkeer en verdere explicatie van de intentie van dit onderzoek waren beide 

sleutelinformanten bereid om ter plaatse in het Mechels transitiehuis een face-to-face interview 

af te leggen. Dit semigestructureerd interview ging normaliter doorgaan op maandag 16 maart 

om 15 uur. Op voorhand werd dan ook een topiclijst opgesteld om het semigestructureerde 

interview vorm te geven. Het is echter een intensieve bezigheid om de voorbereidingen te 

treffen: een accurate topiclijst samenstellen, informatiepamflet opstellen, contact opnemen, 

informed consent opmaken, etc. (Decorte, 2016; Seidman, 2013). Door overmacht, meer 

bepaald het verplaatsingsverbod dat van toepassing was tegen de bestrijding van het 

Coronavirus, werd dit interview begrijpelijkerwijze geannuleerd. De nodige aanpassingen in de 

voorbereidingen werden gedaan, waardoor het interview schriftelijk per mail gerealiseerd werd. 

Om de deelname van respondenten aan het onderzoek aan te moedigen, was het plan om een 

aanmeldingsstrategie, in de vorm van een brief, toe te passen. Deze brief zou in de 

brievenbussen van de bewoners in de Hanswijkstraat, inclusief handelszaken die op locatie 

aanwezig zijn, worden gedeponeerd of mondeling worden toegelicht. Dit telkens volgens een 

systematiek betreffende de huisnummers. Daarnaast wou de studente de toenaderingskloof 

minimaliseren. Dit door in een aangrenzend park38 op enkele op voorhand medegedeelde 

tijdstippen, ‘te zetelen’. Zo werd mogelijkerwijs de toegankelijkheid vergroot en konden er in 

het openbaar, op een gekende locatie voor de buurtbewoners, interviews worden 

afgenomen. Dit bleek helaas niet meer gerechtvaardigd om uit te voeren. Er werd geopteerd om 

via alternatieve benaderingswijzen39 de respondenten alsnog te rekruteren. De specifieke 

doelgroep van bewoners in de Hanswijkstraat werd op die manier uitgebreid naar 

buurtbewoners in aangrenzende straten om de slaagkansmogelijkheden om respondenten te 

laten deelnemen aan het onderzoek, te vergroten. Door het geringe aantal respondenten moeten 

de conclusies met enige voorzichtigheid worden behandeld. 

  

 
38 De Kruidtuin. 
39 Oproepen via Facebookgroepen en online buurtnetwerkplatform Hoplr (zie Bijlage K). 
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Aanbevelingen 
Als het pilootproject op termijn positief geëvalueerd wordt, kan dit betekenen dat de 

gevangenisarchitectuur in de toekomst hervormd wordt naargelang het concept van 

kleinschalige detentiehuizen. Deze vorm van community detentie is en blijft een gevoelig 

onderwerp. Zonder een draagvlak van de buurt, kan een transitiehuis die re-integratie wil 

bevorderen, nooit op lange termijn blijven functioneren. Het is daarom aangewezen om correct, 

tijdig en op maat van de buurtbewoners te communiceren bij de implementatie van een nieuw 

project. De resultaten van het empirisch onderzoek en de invulling van het evaluatiekader40 

resulteerden tot slot in een reeks aanbevelingen voor de beroepspraktijk zonder volledigheid te 

beogen. Belanghebbende actoren die hier baat bij kunnen hebben, hebben betrekking op: 

justitie, de communicatiedienst van lokale overheden, medewerkers van de (toekomstige) 

transitiehuizen en de organisatie vzw De Huizen. De reeds opgestelde aanbevelingen door 

Deprez (2014) die opgenomen werden in het buurtplan voor kwalitatieve en succesvolle 

transitiehuizen (Werkgroep strategie vzw De Huizen, 2017) aangaande de wijze waarop de 

communicatie naar buurtbewoners kan verlopen bij de plaatsing van een transitiehuis, werden 

overwegend toegepast bij het transitiehuis in Mechelen: 

- Er heerst een samenwerking aangaande de communicatie rond het transitiehuis tussen 

de stad Mechelen en medewerkers van het transitiehuis. 

- Tijdens de opening (9 september 2019) werd een informatiebijeenkomst georganiseerd 

met een rondleiding opgedeeld in kleinere groepen. 

- Het aanspreekpunt stelde zich persoonlijk voor aan de naaste buren en was aanwezig 

tijdens de communicatie-initiatieven. Contactgegevens worden steeds meegedeeld.  

- Verdergelegen buren werden uitgenodigd per brief voor de infoavond (28 januari 2020) 

georganiseerd in samenwerking met stad Mechelen. De huidige stand van zaken werd 

hierin toegelicht en interacties met deelnemers, medewerkers van het transitiehuis, etc. 

waren mogelijk. 

- Op eigen initiatief organiseerde het transitiehuis een kerstdrink voor de naaste buren ter 

bevordering van de normaliseringsgedachte. 

- Tijdens de Corona-crisis verzorgden deelnemers van het transitiehuis de tuin van het 

woonzorgcentrum Hof van Egmont. Dit werd eveneens door de media 

gecommuniceerd. 

 
40 Zie Tabel D2. 
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- Er werd tijdens de communicatie-initiatieven gestreefd naar transparantie en eerlijkheid. 

Mindere punten kwamen eveneens aan bod. 

Het is niet mogelijk om deze ervaringen te veralgemenen voor de overige niet-bevraagde 

respondenten, maar het kan wel enig inzicht geven in hoe enkele dichte buurtbewoners de 

communicatie beleefd hebben om hier vervolgens lessen uit te trekken voor de toekomst. 

De respondenten stemmen in grote mate overeen dat de huidige communicatie-initiatieven 

mogen behouden worden in de toekomst, doordat dit volgens hen logische en goed te 

ondernemen stappen zijn. Ze kregen antwoorden op al hun vragen en een duidelijk 

aanspreekpunt werd aangewezen. Er werden aanbevelenswaardige kanalen gebruikt om de 

voornaamste prioritaire communicatiedoelen te bereiken. Vanuit de ervaringen van de 

respondenten konden er enkele aanbevelingen opgemaakt worden betreffende de toekomstige 

communicatie-initiatieven van het transitiehuis in Mechelen en de eventuele toekomstige 

implementaties van meer transitiehuizen en op termijn kleinschalige detentiehuizen. 

- Aanbevelingen aangaande het transitiehuis in Mechelen: 

o Het is belangrijk dat doorheen de implementatie en tijdens de realisaties van het 

transitiehuis, de eventuele ontwikkelingen blijven gecommuniceerd worden op 

regelmatige tijdstippen naar de buurtbewoners zodat ze op de hoogte zijn, er 

geen misvattingen ontstaan en het acceptatiegehalte blijft stijgen. 

o Succesverhalen van deelnemers toelichten. 

o De perimeter om buurtbewoners te benaderen per brief voor inlichtingen of 

uitnodigingen, moet opengetrokken worden. Er zijn eveneens geïnteresseerden 

en mogelijks bezorgde buurtbewoners die iets verder wonende zijn en vragen 

hebben. 

o Nadenken over hoe moeilijker te bereiken doelgroepen overhaald kunnen 

worden om deel te nemen (bijv. tegenhangers, anderstaligen, etc.). 

o Indien gewenst en deelnemers van het transitiehuis positief staan tegenover het 

leveren van een bijdrage voor de buurt, hier eveneens over communiceren naar 

de buurten. Suggesties kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld een anonieme 

ideeën-box te vestigen, een werkgroep op te richten of via het online 

buurtplatform Hoplr. 

§ Suggesties die reeds kunnen worden meegenomen: een 

fietshersteldienst, een koffiehuisje dat op enkele op voorhand 

meegedeelde tijdstippen wordt geopend en kan dienen als 
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ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en deelnemers, verder bijdragen 

aan het woonzorgcentrum waar nodig en gewenst (bijv. een wandeling 

maken met één van de bewoners), zich inzetten als vrijwilliger in de stad 

voor minderbedeelden, het concept van een repair café, opvang 

aanbieden voor huisdieren, de straat proper houden. 

o Duidelijkheid scheppen omtrent de eventuele oprichting van een werkgroep en 

diegenen die zich hiervoor opgaven op de hoogte brengen. 

o Diegenen die niet aanwezig kunnen zijn op ondernomen initiatieven, informeren 

a.d.h.v. een extra informatie-brochure met beknopte positieve en negatieve 

zaken. 

o Aandacht besteden voor de aanhef van uitnodigingen zodat het niet oogt als 

reclame. 

 

- Aanvullende aanbevelingen aangaande de verdere implementatie van transitiehuizen 

(en eventueel op termijn kleinschalige detentiehuizen): 

o Infomomenten, kerstdrink, rondleiding behouden. 

o Indien gewenst en deelnemers van het transitiehuis positief staan tegenover het 

betekenen van een meerwaarde voor de buurt, hierover eveneens communiceren 

naar buurt toe. Suggesties kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld een 

anonieme ideeën-box te vestigen of een werkgroep op te richten. 

o Vroegtijdiger communiceren is aangewezen voor de geïnteresseerden. 

o Buurtbewoners effectief betrekken bij de besluitvorming is niet nodig, maar hen 

hier ruim op voorhand op de hoogte van brengen wel. 

o Enige vorm van een buurtbewonerscomité of buurtbewonersbijeenkomst 

oprichten alvorens het project van start gaat om tijdens de opening enkele 

negatieve reacties te vermijden. Als er in de toekomst tijdens het verloop van 

het project iets zou mislopen, kan dit comité worden samengeroepen om 

oplossingen te bieden. 

o Eerst buurtbewoners inlichten (eveneens in aangrenzende straten), vervolgens 

de media betrekken. 

o Aandacht besteden voor de aanhef van uitnodigingen zodat het niet oogt als 

reclame. 
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o Nadenken over hoe moeilijker te bereiken doelgroepen kunnen benaderd worden 

en hen eveneens laten deelnemen aan interacties met deelnemers (bijv. 

tegenhangers, anderstaligen, etc.). 

o De perimeter om buurtbewoners te benaderen per brief om hen in te lichten of 

uit te nodigen, opentrekken. 

o Op regelmatige tijdstippen blijven communiceren omtrent de huidige stand van 

zaken. 

o Diegenen die niet aanwezig kunnen zijn op ondernomen initiatieven, informeren 

a.d.h.v. een extra informatie-brochure met beknopte positieve en negatieve 

zaken. 

o Positieve zaken en succesverhalen van deelnemers toelichten. 
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Algemene conclusie  
 

Deze thesis had tot doel om een bijdrage te leveren aangaande de reeds uitgevoerde 

communicatie-initiatieven bij de implementatie van het transitiehuis in Mechelen. Met de 

aanbevelingen die werden geformuleerd vanuit het perspectief van de acht buurtbewoners, wil 

de studente zeker geen afbreuk doen aan de ondernomen communicatie, in tegendeel. Dit dient 

eveneens als opstapje om de communicatieverantwoordelijken te ondersteunen bij verdere 

implementaties van transitiehuizen, en na positieve evaluaties van de pilootprojecten eventueel 

ook bij kleinschalige detentiehuizen. Om de externe validiteit te verhogen, is een grootschalige 

survey met een grotere steekproef aangewezen. Verder onderzoek is aanbevolen door 

bijvoorbeeld het communicatieverloop en de ervaringen van de omwonenden van het 

transitiehuis in Edingen te toetsen. Nadien kan er een vergelijkende casestudy uitgevoerd 

worden om een huidige stand van zaken weer te geven betreffende good practices en 

communicatiestrategieën die best vermeden worden bij het plaatsen van transitiehuizen.  
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 I 

Bijlagen 
Bijlage A: Wetenschapspopulariserende samenvatting  
 

De Criminologische Wetenschappen en Communicatiewetenschappen gaan hand in hand in 

deze masterproef. Allereerst werd er een vooronderzoek in de vorm van een literatuurstudie 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in overheidscommunicatie en criteria die zorgen voor 

geslaagde communicatie tijdens en na de implementatie van een nieuw project in de buurt. De 

bevindingen werden per dimensie (zender, boodschap, encoderen en decoderen, transmissie en 

ontvanger) toegelicht. Dit resulteerde in een evaluatiekader waaraan de buurtbewoners hun 

belevingen werden getoetst. 

Omdat het eerste transitiehuis in Mechelen op 9 september 2019 van start ging, leek het de 

studente een gelegenheid om de ervaringen van de omwonenden betreffende de uitgevoerde 

communicatie in kaart te brengen. Goede communicatie creëert namelijk draagvlak en 

draagvlak is een van de zaken die noodzakelijk is om dit pilootproject te laten slagen. De 

officiële opening met een rondleiding, een kerstdrink met naaste buren en een infoavond voor 

de bredere buurt waren de voornaamste communicatie-initiatieven die door de coördinator van 

het transitiehuis in Mechelen werden aangehaald. Door het uitvoeren van een casestudy met 

semigestructureerde online interviews met acht buurtbewoners die in of rond de Hanswijkstraat 

wonen, werd getracht aanbevelingen te formuleren vanuit het perspectief van de 

buurtbewoners. Belanghebbende organisaties zoals bijvoorbeeld vzw De Huizen en huidige en 

toekomstige communicatieverantwoordelijken kunnen hier baat bij hebben. De respondenten 

ervaarden de reeds uitgevoerde communicatie-initiatieven voornamelijk als iets positiefs, 

ondanks niet iedereen kon deelnemen. Ze vinden communicatie een belangrijke factor wanneer 

een nieuw project met een gevoelige connotatie bij hun in de buurt wordt geplaatst. De 

suggesties die naar voor kwamen tijdens de bevragingen, werden zo goed mogelijk verwerkt in 

de aanbevelingen. In samenwerking met de stad Mechelen werden de aanbevelingen 

opgenomen in het buurtplan voor ‘Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle 

transitiehuizen’, grotendeels verwezenlijkt.  

Een omvangrijke survey om de bevindingen van buurtbewoners meer te generaliseren, is 

aangewezen. Net zoals het interessant zou zijn om een vergelijkende casestudy uit te voeren bij 

de omwonenden van het transitiehuis in Edingen. 
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Bijlage B: Mediamix volgens Goubin 

Tabel 1: Mediamix  

MEDIAMIX: Kanalen kiezen in functie van communicatiedoelen 

 
Aandacht 
trekken 

Informeren
  

Overtuigen 
& werven 

Onder- 
steunen 

Onder-
houden  

Positieve 
conversatie 
& interactie  

PERS 

Kranten & 
magazines/ 
redactioneel  

+ +/- - +/- + - 

Kranten & 
magazines/ 
advertenties 

+/- +/- - +/- + - 

Televisiespots  + +/- +/- +/- + - 

Radiospots  + +/- +/- +/- + - 

TV-redactioneel ++ + ++ +/- + - 

Radio-
redactioneel 

++ + + +/- + - 

GEDRUKTE MEDIA 

Flyers  + +/- - +/- - - 

Folders  +/- + - + - - 

Brochures  - ++ - + - - 

Brief ++ ++ +/- +/- + +/- 

Eigen tijdschrift ++ + +/- +/- ++ +/- 

Affiches/ 
aanplakborden 

+ +/- - +/- +/- - 

MONDELINGE MEDIA 

Loket/balie - ++ + ++ - + 

Persoonlijk 
gesprek 

++ ++ ++ + + ++ 



 

 III 

Uiteenzetting 
voor een groep 

+ ++ + +/- +/- + 

Infolijn (burger 
naar overheid) 

- + +/- ++ - ++ 

Telefoongesprek 
(overheid naar 
burger) 

++ + + +/- + ++ 

Stand  +/- +/- +/- +/- - +/- 

DIGITALE MEDIA 

Website +/- ++ - ++ - - 

E-mail + + - +/- +/- +/- 

E-zine + + - +/- + - 

Sms-berichten  ++ +/- - +/- +/- +/- 

Chat - +/- +/- +/- - + 

Apps  +/- +/- - +/- +/- - 

Facebook  + +/- - - + + 

Facebook 
(advertenties) 

+/- - - - +/- - 

Twitter  + - - - + +/- 

Youtube  - + +/- +/- +/- - 

Elektronische 
infoborden  

+ +/- - +/- + - 

++ Altijd van toepassing  +/- Soms wel, soms niet van toepassing 

+ Gewoonlijk van 
toepassing 

- Weinig tot nooit van toepassing  

Opmerking. Aangepast overgenomen uit Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de 

internetsamenleving. (pp. 127-128) door E. Goubin, 2015, Brussel: Politeia nv./Kortom vzw. 

Copyright 2015, Eric Goubin. 
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Bijlage C: Kwaliteitsnormen en -principes voor overheidscommunicatie 
Principes voor informeren en participeren 

Deze samengevatte principes hebben betrekking op volgende artikelen onder Afdeling 2. 

Principes voor informeren en participeren: art. II.2, art. II.3, art. II.5, art. II.6, art. II.7. De 

overige artikelen (art. II.4, art. II.8 & art. II.9) worden buiten beschouwing gelaten doordat deze 

niet van toepassing zijn op lokale besturen (Bestuursdecreet, 2018). 

 
• De overheid als actief orgaan 

De overheid moet op een actieve wijze de informatie overdragen naar zijn burgers toe. 

Dit doen ze op eigen initiatief voornamelijk over hun beleid, regelgeving en 

dienstverlening. Hun communicatiestrategieën passen ze aan naargelang de doelgroep, 

evenals de moeilijk te bereiken doelgroepen. De informatie moet idealiter: 

• Correct, betrouwbaar en accuraat zijn 

• Relevant en gericht worden verspreid 

• Tijdig en systematisch worden verspreid 

 

• Uitzonderingen 

Informatie mag niet worden verspreid die zou vallen onder de uitzonderingen om 

bestuursdocumenten openbaar te maken. Dit kan teruggevonden worden in Art. II.34, 

Art.II.35 en Art II.36. 

 

• Gestructureerd en makkelijk raadpleegbaar 

Overheidsinstanties dienen de informatie geordend, accuraat, vergelijkbaar en 

geactualiseerd te houden. Door middel van voldoende alternatieve kanalen, zou de 

informatie vanuit de overheid gemakkelijk moeten te raadplegen zijn voor het 

doelpubliek. 

 

• Gezamenlijke gegevensbronnen met basisinformatie 

Lokale overheden dienen medewerking te verlenen aan gezamenlijke gegevensbronnen 

met basisinformatie. Deze basisinformatie bevat: 

• Eenduidige informatie aangaande de identificatie van de organisatie 

• Contactgegevens en informatie over dienstverlening  

• Formele hoedanigheden. Bijv. gegevens van communicatieverantwoordelijken. 
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• Centraal contact- en informatiepunt 

Indien de burger vragen, gegronde voorstellen of meldingen heeft, moet deze 

terechtkunnen bij een contact- en informatiepunt via verschillende 

communicatiekanalen. Personeelsleden zijn verplicht zo gericht mogelijk, binnen een 

redelijk termijn, een antwoord te verschaffen d.m.v. doorverwijzing of zelf de juiste 

informatie te voorzien. Daarom moeten informatieberichten contactgegevens 

(telefoonnummer of mailadres volstaat) bevatten van die persoon of het team in kwestie 

dat meer informatie kan geven. 

 

• Burgerprofiel 

A.d.h.v. een burgerprofiel kan de burger zien hoe zijn gegevens worden benut door 

overheidsinstanties en kan deze fouten melden of vragen stellen indien gewenst. De 

Vlaamse regering kan als het ware overheidsinstanties verplichten om gegevens 

toegankelijk te maken voor natuurlijke personen en rechtspersonen. 

 

Normen voor overheidscommunicatie 

De normen aangaande lokale overheidscommunicatie werden uitgeschreven naargelang de 

artikelen van Afdeling 3. Normen voor overheidscommunicatie: art. II.10, art. II.11 tweede lid, 

art. II.13, art. II.14 en art. II.15. De overige artikelen (art. II.11 eerste lid en art. II.12.) worden 

voor dezelfde reden, zoals vermeld bij de eerste opdeling, buiten beschouwing gelaten 

(Bestuursdecreet, 2018). 

 

• Nederlands als standaardtaal 

Iedere ontvanger moet de boodschap op een heldere wijze verstaan. Nederlands die 

algemeen gebruikt wordt in het publieke domein (Onderwijs, media, rechtspraak, etc.) 

wordt gezien als norm. Enkel indien de taalwetgeving andere richtlijnen 

toelaat/voorschrijft, kan hiervan worden afgeweken. Dialectische vormen kunnen, maar 

mogen niet te ver afwijken van de standaardtaal doordat iedereen de boodschap moet 

kunnen begrijpen.  

 

• Duidelijkheid omtrent fase van beleid 

Overheidscommunicatie moet duidelijk laten blijken in welke fase de besluitvorming of 

een project zich positioneert. Mits er nog geen eenduidige beleidsbeslissing geldt, moet 

de communicatie feitelijk van aard zijn met een zakelijke toon. 
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• Politieke en commerciële neutraliteit 

Instanties die namens de overheid communiceren, dienen een politiek neutrale houding 

aan te nemen. De Controlecommissie voor de Regeringsmededelingen is een orgaan dat 

waakt over het naleven van deze politieke neutraliteit bij de Vlaamse 

overheidscommunicatie. 

Enkel indien de informatie relevant of noodzakelijk is voor het eigen bericht, mogen ze 

verwijzen naar private bedrijven/personen, merknamen, logo’s, etc. Indien dit niet het 

geval is, wordt er verwacht dat overheidsinstanties communiceren op een commercieel 

neutrale manier. 

 

• Externe mediakanalen 

Indien wenselijk, kunnen overheidsinstanties gebruik maken van externe media, maar 

moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden. Het initiatief moet een 

doordachte en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling hebben, de overheid 

behoudt het zeggenschap omtrent de inhoud en de overheid moet duidelijk herkenbaar 

zijn. 
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Bijlage D: Evaluatiekaders 

Tabel 1: Sjabloon evaluatiekader 
Legende: 
Zodra er een respondent aangeeft een indicator met bijbehorende vraag te hebben ervaren, wordt dit aangeduid. 
 

- E = Ervaren 
Als het door de helft of méér dan de helft van de respondenten werd ervaren, wordt dit vakje gemarkeerd. 

- NE = Niet ervaren 
Als het door geen enkele respondent werd ervaren of het onduidelijk was voor de studente om bepaalde 
standpunten te interpreteren van de transcripties of doordat het gewoonweg niet aan bod kwam tijdens 
de interviews, wordt dit vakje gemarkeerd. 

- DE = Deels ervaren 
Als het door minstens één respondent en maximum drie respondenten werd ervaren, kan er voor 
sommigen gesproken worden van een deels ervaren communicatie-aspect. Indien dit het geval is, wordt 
dit vakje gemarkeerd. 

 
DIMENSIE 

 
INDICATOR 

 
BIJBEHORENDE VRAGEN EN 

ANTWOORDEN 

 
TOEPASSINGSGEBIED 
 

E NE DE 

 
ZENDER 

 
Timing zender 

 
Werd er voor 9 september gecommuniceerd 
naar buurt? 
 
Antwoord: 

   

 
Werd er na 9 september gecommuniceerd 
naar buurt? 
 
Antwoord: 

   

 
Is er vroegtijdig gecommuniceerd naar 
buurt? 
 
Antwoord: 

   

 
Wordt/werd er op systematische tijdstippen 
gecommuniceerd? 
 
Antwoord: 

   

 
Werd duidelijk gecommuniceerd in welke 
fase het transitiehuis zich positioneert? 
 
Antwoord: 

   

     



 

 VIII 

Aanwezigheid 
van participatie 

Werden de buurtbewoners betrokken op 
enige manier? (Meebepalen, meewerken, 
meedenken, medeweten) 
 
Antwoord:  

 
Aanwezigheid 
van interactie 

 
Zijn er interactie-momenten geweest voor 9 
september? 
 
Antwoord: 

   

 
Zijn er interactie-momenten geweest na 9 
september? 
 
Antwoord: 

   

 
BOODSCHAP 

 
Informatie 

 
In begrijpelijke/heldere taal? (Nederlands) 
 
Antwoord: 

   

 
Identificatie van het transitiehuis voldoende 
duidelijk? 
 
Antwoord: 

   

 
Correcte/volledige informatie? (Zowel 
positieve als negatieve elementen) 
 
Antwoord: 

   

 
Betrouwbare/feitelijke informatie? (Bijv. 
vertrouwelijke bron) 
 
Antwoord: 

   

 
Relevante informatie? (Noodzaak duidelijk 
maken) 
 
Antwoord: 

   

 
Was de boodschap politiek neutraal? 
 
Antwoord: 

   

 
Was de boodschap commercieel neutraal? 
 
Antwoord: 

   

    



 

 IX 

Aanwezigheid contactgegevens/makkelijk 
raadpleegbaar? (Geïnteresseerden die 
verdere informatie wensen) 
 
Antwoord: 
 
Werd de vormgeving aangepast aan de 
doelgroep? 
 
Antwoord: 

   

 
Doelstelling 

 
Werden er prioritaire doelstellingen 
gekozen? 
 
Antwoord: 

   

 
Werden de prioritaire doelstellingen 
bereikt? 
 
Antwoord: 

   

 
Zijn de doelstelling van toepassing op het 
SMART-principe? (Realistisch, acceptabel, 
meetbaar, specifiek en tijdsgebonden) 
 
Antwoord: 

   

 
ENCODEREN  
EN  
DECODEREN 

 
Encoderen 

 
Werd de boodschap geëncodeerd door de 
zender? 
 
Antwoord: 

   

 
Decoderen 

 
Werd de boodschap gedecodeerd door de 
ontvanger? 
 
Antwoord: 

   

 
Aanwezigheid 
van ruis 

 
Werden er maatregelen genomen om 
storingen te reduceren? (Miscommunicatie 
tegengaan, werken aan de vormgeving, 
etc.) 
 
Antwoord: 

   

 
Zijn er frustraties en/of conflicten ontstaan 
tijdens/na de implementering van het 
transitiehuis? 
 
Antwoord: 

   

      



 

 X 

TRANSMISSIE Kanaal Werd er ingezet op schriftelijke kanalen? 
(eerder bijkomstig) 
 
Antwoord: 
 
Werd er ingezet op persoonlijke kanalen? 
(persoonlijk > schriftelijk) 
 
Antwoord: 

   

 
Werd er ingezet op digitale kanalen? 
 
Antwoord: 

   

 
Werd er rekening gehouden met moeilijk te 
bereiken doelgroepen? 
 
Antwoord: 

   

 
Aanwezigheid enige vorm van 
buurtbewonerscomité/bijeenkomst? 
 
Antwoord: 

   

 
Gebruik van 
intermediairs 

 
Werd er enige intermediaire vorm gebruikt 
bij het overbrengen van de boodschap naar 
de ontvangers? (Tussenpersonen, 
organisaties, etc.) 
 
Antwoord: 

   

 
Werd een overlegorgaan opgericht? (Bijv. 
werkgroep, adviescommissie, etc.) 
 
Antwoord: 

   

 
Afstemming 
mediamix 

 
Staan de doelstellingen in verbinding met 
de gebruikte kanalen volgend de 
mediamix? 
 
Antwoord: 

   

 
ONTVANGER 

 
Betrokkenheid 

 
Wensten de buurtbewoners betrokken te 
worden bij de communicatie en/of 
implementatie van het transitiehuis? 
 
Antwoord: 

   

    



 

 XI 

Zijn er initiatieven ondernomen door 
buurtbewoners zelf? (Actieve burger-
inbreng- 
 
Antwoord: 

 
Specifieke 
selectie 
doelgroep 

 
Werd een specifieke doelgroep 
geselecteerd? 
 
 
Antwoord: 

   

 
Inzicht in 
predisposities/ 
informatienoden 

 
Werd een pre-test gedaan waarin de 
predisposities werden onderzocht? (Bijv. 
mate van voorkennis) 
 
Antwoord: 

   

 
Werd er nagegaan welke informatienoden 
de buurtbewoners hadden? (Kennis, 
geruststellen, vragen stellen, etc.) 
 
Antwoord: 

   

 
Kunnen de buurtbewoners ergens terecht 
met vragen/opmerkingen? (Contact- en 
informatiepunt) 
 
Antwoord: 

   

 
Feedback 

 
Bestond de mogelijkheid om feedback te 
geven? 
 
Antwoord: 

   

  



 

 XII 

Tabel 2: Evaluatiekader m.b.t. communicatie rond transitiehuis Mechelen 
 

Legende: 
Zodra er een respondent aangeeft een indicator met bijbehorende vraag te hebben ervaren, wordt dit aangeduid. 
 

- E = Ervaren 
Als het door de helft of méér dan de helft van de respondenten werd ervaren, wordt dit vakje gemarkeerd. 

- NE = Niet ervaren 
Als het door geen enkele respondent werd ervaren of het onduidelijk was voor de studente om bepaalde 
standpunten te interpreteren van de transcripties of doordat het gewoonweg niet aan bod kwam tijdens 
de interviews, wordt dit vakje gemarkeerd. 

- DE = Deels ervaren 
Als het door minstens één respondent en maximum drie respondenten werd ervaren, kan er voor 
sommigen gesproken worden van een deels ervaren communicatie-aspect. Indien dit het geval is, wordt 
dit vakje gemarkeerd. 

 
DIMENSIE 

 
INDICATOR 

 
BIJBEHORENDE VRAGEN EN 

ANTWOORDEN 

 
TOEPASSINGSGEBIED 
 

E NE DE 

 
ZENDER 

 
Timing zender 

 
Werd er voor 9 september gecommuniceerd 
naar buurt? 
 
Antwoord: A.d.h.v. diverse kanalen vanuit 
een samenwerking met de stad Mechelen 
en medewerkers van het transitiehuis in 
Mechelen. Kanalen hadden betrekking op 
brieven, persberichten, sociale media, 
mondelinge uitleg van coördinator, etc. 

   

 
Werd er na 9 september gecommuniceerd 
naar buurt? 
 
Antwoord: A.d.h.v. diverse kanalen vanuit 
een samenwerking met de stad Mechelen, 
medewerkers van het transitiehuis in 
Mechelen en deelnemers van het 
transitiehuis. Communicatie-initiatieven 
waren: rondleiding/Q&A tijdens officiële 
opening, kerstdrink, infoavond met 
presentatie en interacties, persberichten, 
etc. 

   

 
Is er vroegtijdig gecommuniceerd naar 
buurt? 
 

   



 

 XIII 

Antwoord: Er werd bewust niet veel aan 
communicatie gedaan voor 9 september 
volgens het afdelingshoofd marketing en 
communicatie van de stad Mechelen. 
Enerzijds gaven een deel van de 
respondenten aan voldoende tijdig op de 
hoogte gebracht te zijn terwijl anderen 
aangaven dat de communicatie enige 
ruimere tijd mocht hebben plaatsgevonden. 
 
Wordt/werd er op systematische tijdstippen 
gecommuniceerd? 
 
Antwoord: Volgens de ervaringen van de 
respondenten en het overzicht aangeboden 
door de coördinator, werd volgens een 
logisch patroon gecommuniceerd. Er werd 
voor de opening van het transitiehuis 
gecommuniceerd, op de officiële opening 
van 9 september 2019 konden vragen 
gesteld worden, tijdens de infoavond op 28 
januari werd er een huidige stand van zaken 
uiteengezet waarbij de aanwezigen 
interacties konden aangaan met 
medewerkers en deelnemers van het 
transitiehuis. 

   

 
Werd duidelijk gecommuniceerd in welke 
fase het transitiehuis zich positioneert? 
 
Antwoord: Er werd gecommuniceerd 
wanneer het transitiehuis werd geopend en 
enkele maanden nadien werden de eerste 
bevindingen gepresenteerd. Enige tijd voor 
de opening was het voor enkele 
respondenten niet volledig duidelijk wat er 
zal plaatsvinden en hoe het in zijn werking 
zal treden. Dus concluderend kan gesteld 
worden dat voor de officiële opening de 
fase waarin het transitiehuis zich bevond 
minder duidelijk was, terwijl na de opening 
dit meer duidelijk was. 

   

 
Aanwezigheid 
van participatie 

 
Werden de buurtbewoners betrokken op 
enige manier? (Meebepalen, meewerken, 
meedenken, medeweten) 
 
Antwoord: Buurtbewoners werden 
voornamelijk betrokken door hen op de 
hoogte te brengen van de nodige 
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informatie. Volgens één respondent werd 
tijdens de officiële opening de vraag 
gesteld om deel te nemen aan een 
werkgroep. Als dit gerealiseerd wordt, 
kunnen buurtbewoners op een ander niveau 
betrokken worden: meewerken en 
meedenken. 

 
Aanwezigheid 
van interactie 

 
Zijn er interactie-momenten geweest voor 9 
september? 
 
Antwoord: Hier werd geen melding van 
gemaakt. De communicatie voor 9 
september heeft eerder betrekking op 
éénrichtingsverkeer vanuit de stad 
Mechelen. 

   

 
Zijn er interactie-momenten geweest na 9 
september? 
 
Antwoord: Meerdere. Er werden 
initiatieven georganiseerd om interacties 
tussen buurtbewoners, medewerkers en 
deelnemers te stimuleren. Buurtbewoners 
kunnen via meerdere kanalen (mail, 
telefoon, per brief, door aan te bellen) 
vragen of opmerkingen stellen. 

   

 
BOODSCHAP 

 
Informatie 

 
In begrijpelijke/heldere taal? (Nederlands) 
 
Antwoord: De communicatie gebeurde ter 
veronderstelling in het Nederlands. Een 
notie die hierbij gemaakt dient te worden is 
dat op deze manier anderstaligen worden 
uitgesloten die eveneens wonende zijn in 
de buurt. 

   

 
Identificatie van het transitiehuis voldoende 
duidelijk? 
 
Antwoord: Doorheen de communicatie-
initiatieven werd duidelijk wat het 
transitiehuis is en wie hier verantwoordelijk 
voor wordt gesteld. Voor de officiële 
opening gaven enkele buurtbewoners aan 
meerdere vragen te hebben over de 
werking, het concept, de selectie van 
bewoners, etc. Respondenten die aan één 
van de communicatie-initiatieven hebben 
deelgenomen, verklaren voldoende 
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geïnformeerd te zijn waarbij al de vragen 
beantwoord werden. Het was als het ware 
een proces om de identificatie van het 
transitiehuis duidelijk neer te zetten. Eén 
respondent gaf aan onvoldoende op de 
hoogte te zijn van wat het transitiehuis 
exact is, maar dit kwam doordat de 
respondent geen weet had van de 
ondernomen initiatieven en wonende was 
in een andere aangrenzende straat. 
 
Correcte/volledige informatie? (Zowel 
positieve als negatieve elementen) 
 
Antwoord: De stad Mechelen en de 
belanghebbende actoren van/in het 
transitiehuis kunnen het zich niet 
permitteren om gebrekkige informatie te 
verspreiden doordat het een pilootproject is 
waar veel aandacht naar uitgaat. Volledige 
informatie die buurtbewoners aanbelangen 
wordt gedeeld en verspreid d.m.v. de 
rondleiding, krantenartikelen, huidige stand 
van zaken tijdens de infoavond, etc. 
Respondenten die aanwezig waren tijdens 
de initiatieven gaven aan dat ze informatie 
kregen, waaronder eveneens mindere 
elementen, die antwoorden boden op de 
vragen. 

   

 
Betrouwbare/feitelijke informatie? (Bijv. 
vertrouwelijke bron) 
 
Antwoord: De informatie die werd gedeeld 
met buurtbewoners kwam tot uiting door 
medewerkers van het Mechels transitiehuis 
en de stad Mechelen, eveneens de 
deelnemers van het huis zelf werden 
beschouwd als ambassadeurs van het 
transitiehuis op de infoavond op 28 januari. 

   

 
Relevante informatie? (Noodzaak duidelijk 
maken) 
 
Antwoord: Tijdens de communicatie-
initiatieven gaven de respondenten aan dat 
ze antwoorden hebben gekregen op al hun 
vragen. Er werd hen kennis bijgebracht 
omtrent de essentie van het concept en de 
werking van het transitiehuis. Meer dan de 
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helft van de respondenten gaf aan 
potentieel te zien, mede door de 
informatietoevoer, in de slaagkansen van 
het project. 
 
Was de boodschap politiek neutraal? 
 
Antwoord: Moeilijk om in te schatten. 

   

 
Was de boodschap commercieel neutraal? 
 
Antwoord: Moeilijk om in te schatten. 

   

 
Aanwezigheid contactgegevens/makkelijk 
raadpleegbaar? (Geïnteresseerden die 
verdere informatie wensen) 
 
Antwoord: Er werden steeds 
contactgegevens medegedeeld tijdens de 
communicatie-initiatieven (mail en 
telefoon) van de verantwoordelijke van het 
transitiehuis. De coördinator gaf aan dat er 
24 op 7 iemand van het personeel aanwezig 
is in het transitiehuis en dat er steeds kan 
worden aangebeld zoals bij elk ander huis 
in de straat. 

   

 
Werd de vormgeving aangepast aan de 
doelgroep? 
 
Antwoord: De enige respondent die 
aanwezig was op de infoavond op 28 
januari vermelde dat de aanhef van de 
uitnodigingsbrief leek op reclame. Dit is 
uiteraard maar één mening terwijl de 
overige respondenten hier geen melding 
van deden. 

   

 
Doelstelling 

 
Werden er prioritaire doelstellingen 
gekozen? 
 
Antwoord: Ja. De coördinator gaf aan sterk 
in te zetten op: informeren, normaliseren, 
aanspreekbaar zijn en indien nodig 
geruststellen. 

   

 
Werden de prioritaire doelstellingen 
bereikt? 
 
Antwoord: Deels. Doordat sommige 
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respondenten verklaarden geen 
uitnodigingsbrief te hebben ontvangen, 
konden ze eveneens niet deelnemen aan de 
initiatieven. Eén respondent daarvan gaf 
aan niet gerust te zijn wanneer de 
respondent ’s avonds de Hanswijkstraat 
moet passeren.  
Andere respondenten verklaarden dan weer 
goed geïnformeerd te zijn tijdens de 
communicatie-initiatieven en gerust gesteld 
te zijn indien nodig. D.m.v. een kerstdrink 
te organiseren voor de naaste buren, werd 
een stap ondernomen om tegemoet te 
komen aan de doelstelling normaliseren. 
Er worden steeds contactgegevens 
meegegeven aan de buurtbewoners. De 
respondenten beweerden steeds een gevoel 
te hebben dat ze terechtkunnen met vragen 
of opmerkingen. 
Om na te gaan of de overige prioritaire 
doelstellingen werden bereikt, is verder 
onderzoek aangewezen met een grotere 
steekproef. 
 
Zijn de doelstelling van toepassing op het 
SMART-principe? (Realistisch, acceptabel, 
meetbaar, specifiek en tijdsgebonden) 
 
Antwoord: Wanneer de prioritaire 
communicatiedoelstellingen naast de 
SMART-elementen worden gehouden, zijn 
ze overwegend realistisch en acceptabel 
voor een pilootproject zoals het 
transitiehuis. Er kunnen specifieke vragen 
gesteld worden aan de buurtbewoners om 
na te gaan of deze doelstellingen werden 
bereikt waardoor ze als ‘meetbaar’ kunnen 
worden omschreven. Informeren en 
voldoende aanspreekbaar zijn in de 
beginfase van een mogelijks gevoelig 
nieuw project is aangewezen. De 
doelstellingen zijn dus als het ware evenals 
specifiek en tijdsgebonden. 

   

 
ENCODEREN  
EN  
DECODEREN 

 
Encoderen 

 
Werd de boodschap geëncodeerd door de 
zender? 
 
Antwoord: Ja. De inhoud die 
buurtbewoners aanbelangden werden 
d.m.v. meerdere kanalen bereikt: enerzijds 
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een infomoment en rondleiding tijdens de 
officiële opening en anderzijds een 
infoavond met een presentatie en 
interactiemogelijkheden. 

 
Decoderen 

 
Werd de boodschap gedecodeerd door de 
ontvanger? 
 
Antwoord: Niet al de bevraagde 
respondenten hadden weet van de 
ondernomen initiatieven. Verklaringen 
hiervoor konden gezocht worden bij bijv. 
de post, de vorm die leek op reclame, niet 
behorend tot de perimeter waarin de 
(uitnodiging)brieven werden rondgestuurd 
etc. Sommigen kregen dus niet de 
opportuniteit om aanwezig te zijn door 
onwetendheid over het bestaan van het 
initiatief. De zender mag dan wel een 
boodschap zo goed gecodeerd en afgestemd 
hebben op de ontvanger, toch kwam de 
boodschap of uitnodiging niet bij iedereen 
aan. 

   

 
Aanwezigheid 
van ruis 

 
Werden er maatregelen genomen om 
storingen te reduceren? (Miscommunicatie 
tegengaan, werken aan de vormgeving, 
etc.) 
 
Antwoord: Er werd bewust niet veel aan 
communicatie gedaan voor de 
implementering van het transitiehuis, wat 
eventueel verklaard kan worden doordat ze 
opstanden wouden vermijden. Sommige 
respondenten beweren dat mede-
buurtbewoners zich wel vragen gingen 
stellen waardoor er eventuele misvattingen 
konden ontstaan alvorens ze weet hadden 
van wat er stond te gebeuren. Maar tijdens 
de opening van het transitiehuis konden 
diegenen die zich inschreven al hun 
bedenkingen en vragen stellen om 
miscommunicatie tegen te gaan. 
Contactgegevens werden beschikbaar 
gesteld en er kan en mag steeds worden 
aangebeld. 

   

 
Zijn er frustraties en/of conflicten ontstaan 
tijdens/na de implementering van het 
transitiehuis? 

   



 

 XIX 

 
Antwoord: Buiten vanzelfsprekende vragen 
en bekommernissen en negatievere 
percepties van mede-buurtbewoners tijdens 
de officiële opening, uitte slechts één 
respondent zijn ongenoegen omtrent een 
werkgroep waarvoor nog geen verder 
contact werd opgenomen. 

 
TRANSMISSIE 

 
Kanaal 

 
Werd er ingezet op schriftelijke kanalen? 
(eerder bijkomstig) 
 
Antwoord: Krantenartikelen, brieven. 

   

 
Werd er ingezet op persoonlijke kanalen? 
(persoonlijk > schriftelijk) 
 
Antwoord: Rondleiding, infomoment, 
presentatie, van deur tot deur gaan bij de 
buren, kerstdrink. 

   

 
Werd er ingezet op digitale kanalen? 
 
Antwoord: Persberichten en sociale media. 

   

 
Werd er rekening gehouden met moeilijk te 
bereiken doelgroepen? 
 
Antwoord: Misschien kon er meer worden 
ingezet om buurtbewoners te bereiken die 
een negatieve perceptie hebben tegenover 
het transitiehuis. De ene respondent die 
aanwezig was op de infoavond had de 
indruk dat er vooral mensen aanwezig 
waren die reeds openstonden voor het 
project. Communiceren naar 
buurtbewoners die anderstalig zijn, lijkt 
eveneens aangewezen zodat ze in een 
begrijpelijke taal voor hen eveneens op de 
hoogte zijn van het project. 

   

 
Aanwezigheid enige vorm van 
buurtbewonerscomité/bijeenkomst? 
 
Antwoord: Niet specifiek omtrent het 
transitiehuis. Er werd wel meermaals 
verwezen naar het online platform ‘Hoplr’ 
dat eventueel dienst kan doen als BIN 
volgens sommige respondenten. 
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Gebruik van 
intermediairs 

Werd er enige intermediaire vorm gebruikt 
bij het overbrengen van de boodschap naar 
de ontvangers? (Tussenpersonen, 
organisaties, etc.) 
 
Antwoord: Personeelsleden en deelnemers 
van het transitiehuis waren aanwezig op de 
infoavond van 28 januari en deden dienst 
als ambassadeurs om de vragen van de 
buurtbewoners te beantwoorden. Dit werd 
als zéér positief omschreven door de ene 
respondent die aanwezig was. 
Evenals op de overige communicatie-
initiatieven waren personeelsleden en/of 
deelnemers aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 
 
Werd een overlegorgaan opgericht? (Bijv. 
werkgroep, adviescommissie, etc.) 
 
Antwoord: Volgens één respondent die 
aanwezig was tijdens de officiële opening 
van het transitiehuis werd een document ter 
beschikking gesteld om een werkgroep op 
te richten voor geïnteresseerden. Tot op 
heden ontving de respondent hier nog geen 
respons op. 

   

 
Afstemming 
mediamix 

 
Staan de doelstellingen in verbinding met 
de gebruikte kanalen volgend de 
mediamix? 
 
Antwoord: De doelen ‘normaliseren’ en 
‘geruststellen’ worden buiten beschouwing 
gelaten doordat deze niet gelinkt kan 
worden aan één van de 
communicatiedoelen opgenomen in de 
mediamix. 
Informeren: De informatie die ter 
beschikking wordt gesteld moet vindbaar, 
beschikbaar, kwaliteitsvol en overzichtelijk 
zijn met een actieve aanpak. Er werden 
krantenartikelen verspreid omtrent het 
transitiehuis wat volgens de mediamix 
soms wel, soms niet kan bijdragen aan het 
informeren. Brieven worden gezien als 
kanalen die altijd werken om burgers te 
informeren. Een persoonlijk gesprek en een 
uiteenzetting voor een groep zijn eveneens 
kanalen die volgens de mediamix ervoor 
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zorgen dat het doel bereikt wordt. 
Aanspreekbaar zijn (positieve conversatie 
& interactie): Hier gaat het over verbintenis 
nastreven door interacties met een 
doelgroep te bekomen en positief omgaan 
met personen die vragen/kritieken hebben. 
Bij deze doelstelling is het belangrijk om 
betrokkenheid te realiseren. Kanalen zoals 
een persoonlijk gesprek, een infolijn of een 
telefoongesprek worden in de mediamix 
beschreven als kanalen die steeds van 
toepassing zijn om tot positieve 
conversaties en interacties te komen. De 
coördinator ging bij enkele buren van huis 
tot huis en er werd steeds een 
telefoonnummer meegegeven met de notie 
dat buurtbewoners met hun vragen en 
opmerking terechtkunnen. Een 
uiteenzetting voor een groep, zoals de 
infoavond, wordt gezien als ‘gewoonlijk 
van toepassing’ op het verkrijgen van 
positieve conversatie en interactie. Het e-
mailkanaal, wat ook werd medegedeeld aan 
buurtbewoners, en brieven worden 
beschreven als kanalen die ‘soms wel, soms 
niet van toepassing’ zijn op het 
communicatiedoel. 
De ondernomen communicatie-initiatieven 
bevorderen in grote mate de 
communicatiedoelen ‘informeren’ en 
‘aanspreekbaar zijn’. 

 
ONTVANGER 

 
Betrokkenheid 

 
Wensten de buurtbewoners betrokken te 
worden bij de communicatie en/of 
implementatie van het transitiehuis? 
 
Antwoord: Meningen van respondenten 
verschillen hierin. Sommigen hadden liever 
vroegtijdiger geïnformeerd geweest met 
een gelegenheid om op voorhand eens 
samen te komen, terwijl anderen het niet 
nodig vonden om betrokken te worden 
doordat dit niet hun taak is. 

   

 
Zijn er initiatieven ondernomen door 
buurtbewoners zelf? (Actieve burger-
inbreng- 
 
Antwoord: Tijdens de bevragingen werden 
er wel meerdere brainstormsessies 

   



 

 XXII 

gehouden betreffende ideeën voor de 
deelnemers die een meerwaarde willen 
betekenen voor de buurt. Van een actieve 
burger-inbreng dat effectief is 
verwezenlijkt, was echter geen sprake. 

 
Specifieke 
selectie 
doelgroep 

 
Werd een specifieke doelgroep 
geselecteerd? 
 
 
Antwoord: Enerzijds werd een focus gelegd 
op omwonenden in de Hanswijkstraat en 
Raghenoplein zoals omschreven door het 
afdelingshoofd marketing en communicatie 
van de stad Mechelen. Tijdens de 
infoavond op 28 januari werd de bredere 
buurt rond het transitiehuis uitgenodigd. Er 
werd wel degelijk een specifieke doelgroep 
geselecteerd, alhoewel sommige 
respondenten suggereren om de perimeter 
voor bepaalde initiatieven meer open te 
trekken en oog te hebben voor moeilijkere 
te benaderen doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld tegenhangers van het concept. 

   

 
Inzicht in 
predisposities/ 
informatienoden 

 
Werd een pre-test gedaan waarin de 
predisposities werden onderzocht? (Bijv. 
mate van voorkennis) 
 
Antwoord: Niemand van de respondenten 
gaf aan hier weet van te hebben. 

   

 
Werd er nagegaan welke informatienoden 
de buurtbewoners hadden? (Kennis, 
geruststellen, vragen stellen, etc.) 
 
Antwoord: Volgens de respondenten werd 
hun dit niet op voorhand gevraagd, maar 
logischerwijs konden de 
communicatieverantwoordelijken wel een 
schatting maken welke informatiebehoeftes 
de buurtbewoners hadden. 

   

 
Kunnen de buurtbewoners ergens terecht 
met vragen/opmerkingen? (Contact- en 
informatiepunt) 
 
Antwoord: Ja. Ze kunnen steeds telefonisch 
of per mail contact opnemen met de 
verantwoordelijke van het transitiehuis. 
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Aanbellen is eveneens mogelijk doordat er 
24 op 7 iemand van het personeel aanwezig 
is. 

 
Feedback 

 
Bestond de mogelijkheid om feedback te 
geven? 
 
Antwoord: Tijdens de communicatie-
initiatieven vroeg de coördinator 
meermaals naar de meningen van de 
aanwezige buurtbewoners. Zoals 
meermaals vermeld, konden buurtbewoners 
hun vragen of bedenkingen per mail of 
telefonisch meedelen. 
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Bijlage E: Data Management Plan (of DMP) 
 

Masterproef 

Generic DMP + 

Admin Details 

Project Name: Masterproef 

Grant Title: Communicatie bij implementatie van kleinschalige detentiehuizen 

Principal Investigator / Researcher: Veerle Verlinde 

Institution: Ghent University 

Administrative Data 

Date of first version 

11/02/2020 

 Date of last update 

8/05/2020 

 

Data Collection 

What data will you collect or create?  

Vooraleer gestart werd met het empirisch luik, werd een vooronderzoek gedaan in de vorm van 

een literatuurstudie omtrent overheidscommunicatie. De kenniselementen tijdens de 

literatuurstudie vormden de grondstoffen voor delen van het empirisch onderzoek waar ze 

uiteindelijk met elkaar werden geconfronteerd. Het onderzoeksmateriaal bestond als het ware 

uit literatuur en personen. De data die hoofdzakelijk werd verzameld, zijn getranscribeerde 

interviews. Negen respondenten (dichtste buurtbewoners) werden benaderd, maar slechts acht 

namen effectief deel aan de semigestructureerde interviews. Tijdens de interviews zelf, werden 

ook memo's gemaakt van de non-verbale zaken die niet te detecteren zijn met audio-opname. 

De gesprekken werden, enkel mits toestemming van de respondenten, opgenomen via audio-

opname-apparatuur (IPod). 

De transcripties en analyses van de data gebeurde via NVivo. Dit kwalitatief 

softwareprogramma werd de studente aangereikt tijdens haar opleiding. 

 

How will the data be collected or created?  
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De data werd verzameld a.d.h.v. een enkelvoudige casestudy met voornamelijk semigestructureerde e-

interviews. Om de bronnentriangulatie in de thesis te bevorderen, werden zowel de dichtste 

buurtbewoners als sleutelinformanten aangaande de communicatie bij de implementatie van het Mechels 

transitiehuis bevraagd. Met dichtste buurtbewoners worden buurtbewoners bedoeld wonend in volgende 

straten en dit liefst voor de periode van 9 september 2019: Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf 

van Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat of Raghenoplein. Via een warme oproep41 op de 

sociale media platformen, Facebook en Hoplr, werden er zes buurtbewoners in deze specifieke 

straten bereikt en benaderd. Tijdens de interviews zelf werd de sneeuwbalsteekproef toegepast 

waardoor er drie extra respondenten deelnamen aan de bevraging. Dit bracht het totaal van de 

respondenten op negen. De bevragingen met de dichtste buurtbewoners werden, zowel 

schriftelijk als mondeling, afgenomen in de periode van 3 april 2020 tot en met 15 april 2020. 

Echter liet één respondent het afweten die gekozen had voor de schriftelijke bevraging per mail. 

Na tweemaal een reminder te sturen, werd er verder geen interactie of een beantwoorde 

vragenlijst meer verkregen. Vanwege deze non-respons kwam het totaal aantal respondent op 

acht. 

Met sleutelinformanten worden volgende personen bedoeld: Coördinator van het transitiehuis 

in Mechelen en het afdelingshoofd marketing en communicatie van de stad Mechelen. Via 

mailverkeer en op eigen verzoek van de coördinator van het transitiehuis in Mechelen werd de 

bevraging schriftelijk afgenomen. Achteraf werden enkele bijkomende vragen gesteld ter 

aanvulling op de eerder verkregen antwoorden.  Ter aanvulling bood het afdelingshoofd van de 

communicatiedienst van de stad Mechelen een zicht op welke communicatie-initiatieven 

werden ondernomen voor 9 september 2019. 

Om consequent te zijn, zullen de voor- en achternamen van de sleutelinformanten niet genoemd 

worden. De anonimiteit van de respondenten werd mondeling en schriftelijk gegarandeerd via 

het informed consent, waardoor hun naam werd vervangen door een pseudoniem (Seidman, 

2013), m.n.: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 of B8. De ‘B’ verwijst telkens naar het begrip 

‘buurtbewoner’ en de bijbehorende getallen verwijzen naar de chronologische volgorde van de 

afgenomen bevragingen. B1 is dus m.a.w. Het eerste interview dat werd afgenomen met een 

buurtbewoner in de Hanswijkstraat of overige aangrenzende straten zoals eerder benoemd. De 

audio-opnames en transcripties werden bijgevolg benoemd als volgt: opnameB1, opnameB2, 

opnameB3,…, transcriptieB1, transcriptieB2, transcriptieB3, etc. 

 

 
41 Zie Bijlage K. 
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Data Documentation and Metadata 

How will you document the data?  

De gegevens werden opgeslagen op een externe harde schijf van de studente zelf en werden 

veilig opgeborgen. Het is belangrijk om steeds de gegevens op minstens twee locaties te 

bewaren zodat de gegevens niet verloren gaan d.m.v. een technisch probleem (Steenhout, 

2016). Vandaar werd evenals op de server van de UGent de data nogmaals bewaard. Enkel met 

de login-gegevens van de studente, en indien noodzaak zich daartoe dwingt, kan een ICT-

medewerker de gegevens raadplegen.  

De getranscribeerde interviews volgens het VERBATIM-principe, informed consents, 

methodologische verslagjes en audio-opnames werden overzichtelijk in diverse mappen 

geordend. Na elk interview werd er een methodologisch verslagje toegevoegd door de studente 

met de eerste impressies en opvallendheden tijdens de bevraging. Dit beknopt overzicht geeft 

een beeld weer van de communicatie tussen respondent en interviewer en zaken die goed en 

minder goed gingen (Decorte, 2016). 

Het softwareprogramma NVivo maakte de analyse van de gegevens mogelijk door het gebruik 

van codebomen. De data kon op deze manier geïnterpreteerd en gerangschikt worden. 

 

Ethical and Legal Issues 

How will you manage any ethics and confidentiality issues?  
Tijdens het eigen empirisch onderzoek stootte de studente eveneens op een aantal ethische kwesties die 

hieronder worden samengevat. De referenties die worden gebruikt, zijn terug te vinden onder de 

bibliografielijst.  
 

Onlineonderzoek 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van onlineonderzoek worden de grenzen vaak waziger in een 

omgeving waarbij berichten die initieel voor één persoon zijn bedoeld, zonder medeweten van 

de zender, naar meerdere ontvangers doorgestuurd kunnen worden (Salmons, 2014). De 

studente staat hier als het ware machteloos tegenover. Echter werden er enkele 

voorzorgsmaatregelen getroffen zoals wanneer er gebruik werd gemaakt van videogesprekken, 

gebeurde dit via WhatsApp doordat deze end-to-end encryptie voorziet. Zo werden er zeven van 

de acht e-interviews met de respondenten afgenomen. De overige respondent prefereerde een 

schriftelijke bevraging. 
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Daarnaast was het moeilijk voor de studente om het criterium van bewoner/bewoonster te zijn 

in of rond de Hanswijkstraat te verifiëren doordat de studente niet ter plaatse kon waarnemen 

waar de respondenten beweren te wonen. 

Door o.a. de digitale kloof is de kans reëel dat niet iedereen op deze manier benaderd werd. 

Personen die niet over een toestel beschikken waarop internet is aangesloten, vallen uit het 

bereik van de steekproef waardoor gestoten wordt op een barrière voor representativiteit 

(O’Connor & Madge, 2017). Echter is het positieve aan dit verhaal dat er, ondanks de 

wijzigingen in de oorspronkelijke plannen, alsnog een aanzienlijk deel van de populatie werd 

bereikt, m.n. diegene die beschikken over een facebook-account en/of een Hoplr-account.  

 
Informed consent en informatiepamflet 

Er werd een geïnformeerde toestemming (cf. informed consent) en een informatiepamflet voor 

de diverse soorten bevragingen weergegeven42. In het informed consent worden zaken zoals 

privacy, vertrouwelijkheid, anonimiteit, etc. van de gegevens gewaarborgd. Het is als het ware 

een document waarin vermeld staat dat de respondenten en belanghebbende actoren voldoende 

en op gepaste wijze geïnformeerd zijn over de aard van het onderzoek waarbij ze een bewuste, 

en vooral vrije, keuze maken om al dan niet te participeren aan het onderzoek (Salmons, 2014; 

Seidman, 2013). Tijdens de e-interviews per videochat werd in de introductie telkens de 

belangrijkste zaken herhaald (bijv. het verloop van het interview, de tijdspanne, de vraagtypes) 

(O’Connor & Madge, 2017; Vander Laenen & O’Gorman, 2016). In een online-omgeving is 

het niet evident om de kwaliteit van het informed consent te garanderen. De informed consents 

werden online doorgestuurd per mail doordat de papieren versie overhandigen niet mogelijk 

was door de huidige Coronacrisis. Niet iedereen beschikt over een scanner om een handtekening 

te plaatsen op het document, of wou daarvoor het effort leveren, waardoor de studente genoegen 

nam met de plaatsing van de naam en datum van de respondent. Dit ook ten voordele van de 

relatie tussen onderzochte en onderzoeker doordat dit officiële gedeelte (cf. handtekening) vaak 

achterwege bleef. Dit kan geverifieerd worden door printscreens van de mails die de 

respondenten opnieuw doorstuurden met het ingevulde informed consent. Vaak werd er 

eveneens mondeling toestemming verleend, bij aanvang van de e-interviews, omtrent het 

begrijpen van en de aard van het onderzoek. 

Daarnaast biedt het informatiepamflet, en enkele informele interacties, een uitgebreide uitleg 

over het onderzoek en de bevraging om vervolgens al dan niet de toestemming te verkrijgen 

 
42 Zie Bijlage F; Bijlage G. 
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van de potentiële respondenten en significante sleutelfiguren zoals de coördinator van het 

Mechels transitiehuis (Vander Laenen & O’Gorman, 2016). Hierin werd telkens duidelijk dat 

anonimiteit hoog in het vaandel werd gedragen. 

 

Minimaliseren van schade  

Wanneer gestart werd met het empirisch luik, is het de studente haar taak dat de onderzochte 

doelgroep van het onderzoek geen psychische, sociale of fysieke schade ondervindt. Het is 

alvast niet de bedoeling om kwetsbare groepen, zoals de deelnemers van het transitiehuis, 

verder te stigmatiseren, integendeel (Steenhout, 2016; Vander Laenen & O’Gorman, 2016). 

Tijdens het rekruteren van de respondenten via sociale media werd er een verbolgen mail 

gestuurd naar de vakgroep Criminologische Wetenschappen aangaande de studente haar 

masterproef. Hierin werden bezorgdheden naar voren geschoteld omtrent de manier waarop de 

studente haar respondenten benaderde (zie Bijlage 3A) zonder medeweten van de betrokken 

partijen. Doordat het transitiehuis een pilootproject is in België, met een vanzelfsprekende 

gevoelige kant, willen betrokken partijen ervoor zorgen dat niets of niemand de mogelijks 

positieve resultaten in de weg staan. Om duidelijkheid te creëren over de intenties van de 

masterproef en de ondernomen stappen werd er telefonisch contact opgenomen met één van de 

verantwoordelijken om helderheid te scheppen en de schade, in de mate van het mogelijke, te 

voorkomen.  

 

How will you manage intellectual property rights issues?  

De masterstudente en haar promotor zullen als enige personen de data kunnen inkijken. Indien 

gewenst, kunnen de respondenten hun persoonlijk getranscribeerd interview opvragen. 

Enkel mits toestemming van de respondenten en in uiterst dringende noodzakelijkheid, kunnen 

derden de gegevens opvragen. 

 

Data Storage and Backup during Research  
How will you store and backup data during research?  

De server van de UGent heeft voldoende capaciteit om de data op te slaan. Ter beveiliging en 

als back-up werd de data op éénzelfde wijze opgeslagen op een externe harde schijf van de 

studente zelf. 

 

How will you ensure that stored data are secure?  
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De externe harde schijf werd veilig opgeborgen in de omgeving van de studente. De gegevens 

op de server van de UGent kunnen enkel bereikt worden via de persoonlijke login-gegevens 

van de studente. Te allen tijde werden vluchtige mediums, waarop data kan worden geplaatst, 

vermeden. 

 

Data Selection and Preservation after Research 

Which data should be retained for preservation and/or sharing?  

De richtlijnen van de UGent zullen gevolgd worden in het kader van het bewaren van de data. 

Data zullen worden bewaard volgens de UGent guidance on Data Selection en de UGent 

guidance on Period of Preservation. 

 

What is the long-term preservation plan for the selected datasets?  

Er zal gehandeld worden via de richtlijnen die de UGent hiervoor hanteert. De studente is van 

plan deze data te bewaren op een externe harde schijf tot op het moment dat er een eind- of 

tussentijdse evaluatie komt van het Mechels transitiehuis. 

 

Data Sharing  
Are any restrictions on data sharing required?  

De data bestaat voornamelijk uit opinies en belevingen van de respondenten. Door de informed 

consent, het informatiepamflet en tussentijdse informele berichten werden de respondenten op 

voldoende wijze geïnformeerd en op de hoogte gebracht van de anonimiteit tijdens het 

onderzoek. 

De data is enkel toegankelijk voor de studente en haar promotor om de wetenschappelijke 

doeleinden van de masterproef te bereiken. Indien gewenst, kunnen de respondenten hun eigen 

interview opvragen.  

Andere partijen krijgen echter geen recht tot inzage van de data, enkel bij uiterst dringende 

noodzakelijkheden. 

 

How will you share data selected for sharing?  

De gegevens werden enkel gebruikt om de onderzoeksvragen van de masterproef te 

beantwoorden. Er werd hoofdzakelijk met quotes gewerkt. De masterproef zal online geplaatst 

worden in de catalogus van de UGent. Enkel de geselecteerde quotes en bevindingen van het 

onderzoek zullen daarin te vinden zijn. Persoonlijke gegevens en de volledige getranscribeerde 
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interviews worden bewaard op de server van de UGent en een externe harde schijf van de 

studente. 

Echter is het wel mogelijk dat andere onderzoekers of belanghebbende actoren verder bouwen 

op dit onderzoek of het gebruiken ter illustratie. Indien de ethische principes worden 

gewaarborgd en de respondenten hier geen schade aan ondervinden, mag dit geen obstakel 

vormen. 

 

Responsibilities and Resources 

Who will be responsible for data management?  

De studente Veerle Verlinde zal de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen in het kader 

van het databeheer. Onder het toeziend oog van haar promotor zullen de gegevens veilig en 

gestructureerd bewaard worden. 

 

Will you need additional resources to implement your DMP?  

Niet van toepassing. 
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Bijlage F: Informatiepamflet 
 
Respondenten 

Beste buurtbewoner, 

In eerste instantie: bedankt voor uw respons op mijn oproep. Via deze informatiebrief zal ik 

trachten te duiden wat belangrijk is voor u. 

In mijn masterproef doe ik onderzoek naar de buurtbewoners in/rond de Hanswijkstraat hun 

ervaringen omtrent het communicatieverloop bij de totstandkoming van het Transitiehuis 

in Mechelen. Normaliter zou ik huis aan huis gaan in de buurt om mijn onderzoek uiteen te 

zetten en u warm te maken om een beknopt interview met mij af te leggen over welke 

positieve/negatieve ervaringen u heeft beleefd.  

Doordat dit jammer genoeg niet meer mogelijk is, stel ik voor om het interview via Skype of 

WhatsApp uit te voeren of schriftelijk via e-mail. Via deze alternatieve weg kan ik alsnog de 

gegevens verzamelen die nodig zijn.  

Indien u hiermee toestemt, zal het interview worden opgenomen. Dit vergemakkelijkt nadien 

het uitschrijven van het interview om zo de belangrijkste informatie te selecteren en verwerken. 

De deelname aan de beantwoording van dit interview zal ongeveer 30 min in beslag nemen. 

Het staat u evenwel vrij om te allen tijde uw deelname stop te zetten. Alle gegevens van deze 

bevraging zullen op anonieme wijze worden verwerkt. Tijdens deze bevraging zal er nooit 

gevraagd worden naar uw naam of andere persoonlijke gegevens waaruit uw identiteit kan 

worden achterhaald, enkel het gegeven ‘bewoner/bewoonster te zijn in/rond de Hanswijkstraat’, 

volstaat. Indien u liever kiest voor het schriftelijk neerschrijven van uw antwoorden, zal ik mijn 

vragen doorsturen via mail zodat u ze rustig kan beantwoorden en mij opnieuw kan doorsturen.  

 

Samen zoeken we dan naar een datum die voor beiden uitkomt. De interviews zullen worden 

afgenomen in de periode van vrijdag 3 april tot woensdag 15 april. Stuur gerust door welke 

momenten voor u het beste uitkomen. 

 

Vooraleer de videochat of het schriftelijk neerschrijven van de bevraging van start gaat, leg ik 

u een formulier voor waarin ik uw toestemming vraag om effectief deel te nemen aan dit 

onderzoek. Dit wordt enkel gebruikt voor de studente in kwestie en haar promotor, professor 

Tom Vander Beken, ter voorlegging als bewijsstuk. 
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Voor het overige ben ik nog op zoek naar mede-respondenten. Als u mij kan/wil 

doorverwijzen naar mede-buurtbewoners (in de Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf 

van Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein) die volgens u gewillig zijn om 

deel te nemen aan dit onderzoek, staat het u vrij om deze gegevens door te spelen naar hen of 

naar mij. 

 

Ingeval u geïnteresseerd bent in de eindresultaten van dit onderzoek, kan u uw e-mailgegevens 

aan mij bezorgen zodat ik u een PDF-versie kan doorsturen.  

 

Met dankbare groeten 

Veerle Verlinde 

 

Informanten 

Beste [persoonlijke aanspreking], beste [persoonlijke aanspreking] 

 

Vooreerst mijn dank voor jullie interesse om deel te nemen aan dit onderzoek. Ik ben een 

studente aan de Universiteit van Gent en zit in mijn laatste jaar Criminologische 

Wetenschappen. In dit laatste jaar wordt verwacht dat de studente op zelfstandige wijze een 

masterproef neerschrijft onder begeleiding van haar promotor professor Tom Vander Beken. 

 

In het kader van mijn eindwerk doe ik onderzoek naar het communicatieverloop bij de 

totstandkoming van het Transitiehuis te Mechelen. Vervolgens zou ik graag de ervaringen 

aangaande de communicatie bij de dichtste buurtbewoners van het transitiehuis toetsen. 

Het is de bedoeling om een bijdrage te leveren aangaande het communicatieproces binnen de 

praktijk bij de eventuele verderzetting van kleinschalige detentiehuizen. Dit hoofdzakelijk voor 

die actoren die aangesteld zijn/worden voor het communicatieverloop naar de buurt(bewoners) 

toe. 

 

Indien jullie hiermee instemmen, zal het interview worden opgenomen. Dit vergemakkelijkt 

nadien het uitschrijven van het interview om zo de belangrijkste informatie te selecteren en 

verwerken. De deelname aan de beantwoording van dit interview zal ongeveer 1 uur in beslag 

nemen. Het staat jullie evenwel vrij om te allen tijde jullie deelname stop te zetten. Alle 

gegevens van deze bevraging zullen op anonieme wijze worden verwerkt, indien dit gewenst 

is.  
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Vooraleer het interview van start zal gaan, zal ik jullie vragen om een informed consent te 

ondertekenen. Dit document vraagt jullie toestemming om effectief deel te nemen aan dit 

onderzoek. Dit wordt enkel gebruikt voor de studente in kwestie en haar promotor ter 

voorlegging als bewijsstuk.  

 

Indien jullie geïnteresseerd zijn in de eindresultaten van dit onderzoek, staat het jullie vrij om 

jullie e-mail-gegevens te noteren op het informed consent-formulier zodat er een PDF-versie 

jullie kan worden doorgestuurd.  

 

Met vriendelijke groet 

Veerle Verlinde 
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Bijlage G: Informed consent 
Respondent (mondelinge bevraging) 

 
  

Informed Consent: ‘Onderzoek naar communicatie en de ervaringen van de buurtbewoners in 
of rond de Hanswijkstraat bij de implementatie van het Mechels Transitiehuis’. 

 
 

 
Ik, ondergetekende, ………………………………………………...……………………… verklaar 
hierbij, 
 

(1) Dat ik duidelijk ben ingelicht over de aard en methode van het onderzoek, zoals uiteengezet 
in de informatiebrief 

(2) Dat ik geheel vrijwillig deelneem aan het onderzoek 
(3) Dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden 
(4) Dat ik toestemming geef aan de studente om het gesprek op band op te nemen 
(5) Dat ik toestemming geef aan de studente om de resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren 

en verwerken en anoniem te rapporteren 
 
 
       Ik ben geïnteresseerd in de eindresultaten van dit onderzoek en wens een PDF-versie 
doorgestuurd te krijgen. (Indien van toepassing: vink vierkantje aan.) 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
Gelezen en goedgekeurd op ………/………/…………. (Datum) 
 
De deelnemer, 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………… (handtekening indien mogelijk, anders volstaat naam) 
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Respondent (schriftelijke bevraging) 

 
  

Toestemmingsformulier 
 
Ik, ondergetekende, (Voornaam en Achternaam)                                                                       verklaar 
hierbij, 
 

(1) Dat ik duidelijk ben ingelicht over de aard en methode van het onderzoek, zoals schriftelijk 
uiteengezet. 

(2) Dat ik geheel vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 
(3) Dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden. 
(4) Dat ik toestemming geef aan de studente om de resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren en 

verwerken en indien gewenst, anoniem te rapporteren. 
 
 
☐Ik ben geïnteresseerd in de eindresultaten van dit onderzoek en wens een PDF-versie doorgestuurd te 
krijgen (hokje aanvinken indien van toepassing) 
 
E-mail: (Mail-adres indien gewenst) 
 
 
Gelezen en goedgekeurd op:                  (Datum) 
 
De deelnemer,                                        (Naam volstaat) 
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Informant (schriftelijke bevraging) 

 
  

Informed Consent: ‘Onderzoek naar communicatie en de ervaringen bij de implementatie van het 
Mechels transitiehuis’. 

 
Ik, ondergetekende, ………………………………………………...……………………… verklaar 
hierbij, 
 

(1) Dat ik duidelijk ben ingelicht over de aard en methode van het onderzoek, zoals schriftelijk 
uiteengezet. 

(2) Dat ik geheel vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 
(3) Dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden. 
(4) Dat ik toestemming geef aan de studente om de resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren en 

verwerken en indien gewenst, anoniem te rapporteren. 
 
 
⅀ Ik ben geïnteresseerd in de eindresultaten van dit onderzoek en wens een PDF-versie doorgestuurd te 
krijgen.  
 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
Gelezen en goedgekeurd op …………………………. (datum) 
 
De deelnemer, 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………… (handtekening) 
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Bijlage H: Geclusterde vragen voor mondelinge bevraging respondenten 
Introductie: beknopte omschrijving doelstelling onderzoek, anonimiteit & vertrouwelijkheid 

garanderen via informed consent, uitleg verloop interview, centrale vragen 

 

Topiclijst 

- Kennismaking 

- Hoelang woont u reeds in/rond de Hanswijkstraat? 

- Tewerkgesteld in/rond Mechelen? 

- ‘transitiehuis’: kent u het? Op welke manier bent u voor de eerste keer in 

aanraking gekomen met dit begrip? (Bv. nieuws, social media, brief/brochure, 

buurtbewoners, etc.) 

- …  

 

- Communicatie implementatie TH 

- Vindt u communicatie een belangrijk iets wanneer een nieuw project in de buurt 

verwezenlijkt wordt? Waarom wel/niet? 

- Heeft u het idee dat de overheid u heeft betrokken bij deze beslissing? (--> peilen 

naar participatie, interactie). Gepeild heeft naar het draagvlak van de buurt voor 

een transitiehuis in de buurt te implementeren? Wat denkt u dat het draagvlak 

van de buurtbewoners is? Eerder positief/negatief? 

- Communicatie, wat werd effectief uitgevoerd en wat kwam aan bij de 

buurtbewoners? 

Communicatieverantwoordelijke haalde volgende zaken aan: uitnodiging voor 

buurtbewoners om op 9 september 2019 aanwezig te zijn op de officiële 

opening, kerstdrink in december 2019 met dichtste buren, op 28 januari een 

info-avond in samenwerking met stad Mechelen voor de huidige stand van 

zaken. 

 

- Heeft u weet gehad van deze initiatieven? Via welk kanaal? 

- Las u dit? Nam u deel? Ging u zelf op zoek naar meer info? Sprak u met 

uw buren hierover? Waarom wel/niet? 

- Is uw informatie bijgebracht? Bent u overtuigd geraakt dat dit project 

kan slagen? Indien u uw twijfel had bij het transitiehuis, zijn deze 
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ondertussen weggewerkt? Bent u gerustgesteld over de intenties van dit 

project? Andere houding aangenomen t.a.v. transitiehuizen of 

gedetineerden? (--> peilen of de vooropgestelde doelstellingen door de 

communicatieverantwoordelijken werden bereikt  bij de buurtbewoners, 

voornamelijk: informeren, normaliseren en geruststellen).  

- Achtte u de communicatie als noodzakelijk over het transitiehuis? Of 

eerder een ‘laissez-faire’ houding? Waarom?  

- Heeft u enige weet van een brief/flyer/brochure/mail/etc. vóór 9 

september over de plaatsing van het transitiehuis? 

- … 

 

- Positieve/negatieve ervaringen 

- Heeft u weet van enige extra diensten in het transitiehuis ten voordele van de 

buurt? Bijv. Fietswinkel, hondenasiel, winkeltje... (nog nagaan welke extra 

dienst er effectief aanwezig is, is onbeantwoord gebleven). Hoe werd u hiervan 

op de hoogte gebracht? Maakt u gebruik van deze extra dienst? (--> vorm om 

detentie en community nog dichter bij elkaar te brengen. Moet het zien als 

meerwaarde voor de buurt). Zo niet, wat zou volgens u een meerwaarde zijn 

voor de buurt waar het transitiehuis en diens bewoners in kan bijdragen? 

- Ooit last/onrust ervaren van het TH? Een gevoel gehad dat je ergens bij terecht 

zou kunnen/gehoord kan worden? (link begeleidingscommissie - document 

Amsterdam) → kan/mag steeds aangebeld worden aan het th, er is 24/7 

iemand aanwezig. Contactgegevens (mail en telefoon) worden telkens 

meegegeven (tijdens opening/info-avond) indien er vragen/opmerkingen 

zijn. 

- Is er een orgaan aanwezig, zoals een buurtbewoners/begeleidingscommissie, 

waarin informatie wordt gedeeld/overlegd omtrent het TH? Vindt u dit nodig? 

Waarom wel/niet? 

- Welke positieve ervaringen blijven u bij aangaande de uitgevoerde 

communicatie? 

- Welke negatieve ervaringen blijven u bij aangaande de uitgevoerde 

communicatie? 

- ... 
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- START STAY STOP - ‘Vindt u het geslaagd? Wat zou u anders doen/niet anders doen?’ 

- START: wat ontbreekt in de huidige communicatie en moeten ze introduceren? 

Hoe ziet u dit in de toekomst? Hoe moeten ze volgens u de dichtste buren 

benaderen bij soortgelijke projecten in de toekomst? 

- STAY: wat doen ze goed en moeten ze behouden? 

- STOP: wat werkt niet en moeten ze stoppen of verminderen? Punten van kritiek? 

- …  

 

- Woord van dank - enige vragen/bedenkingen - interesse in resultaten van onderzoek - 

afronden 
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Bijlage I: Schriftelijke bevraging Coördinator 

Introductie 
 
In het kader van mijn eindwerk doe ik onderzoek naar het communicatieverloop bij de 
totstandkoming van het Transitiehuis te Mechelen. Vervolgens zou ik graag de ervaringen 
aangaande de communicatie bij de dichtste buurtbewoners van het transitiehuis toetsen. 
Het is de bedoeling om een bijdrage te leveren aangaande het communicatieproces binnen de 
praktijk bij de eventuele verderzetting van kleinschalige detentiehuizen. Dit hoofdzakelijk voor 
die actoren die aangesteld zijn/worden voor het communicatieverloop naar de buurt(bewoners) 
toe. 
 
Met buurtbewoners/dichtste buurtbewoners worden die bewoners bedoeld in de aangrenzende 
straten van het TH, m.n.: Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, 
Onze-Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein. 
 
 
Topiclijst 
 
Hierna volgen 5 topics met bijhorende vragen die u telkens mag beantwoorden onder de vraag. 
 
1. Kennismaking 

 
• Wenst u dat ik uw gegevens op anonieme wijze verwerk of mag ik uw naam vermelden in 

het onderzoek? 
 

• Wat houdt uw functie exact in als (mede-)communicatieverantwoordelijke bij de 
implementatie van het TH in Mechelen? Welke link heeft u met het TH? 

 
• Hoelang bent u reeds (mede-)communicatieverantwoordelijke voor andere zaken in/rond 

Mechelen? 
 
• Hoe belangrijk vindt u communicatie bij de implementatie van een nieuw project? En 

waarom? 
 
• … (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder deze topic mogen hieronder uitgetypt 

worden) 
 

2. Communicatie implementatie transitiehuis 
 

• Is er enige documentatie aanwezig m.b.t. de communicatie naar buurt/buurtbewoners? 
Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld een communicatieplan. Bestaat er de mogelijkheid om mij 
deze in bijlage te bezorgen? 
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• Werd de communicatie, zoals initieel vooropgesteld, effectief uitgevoerd? 

o Werd er een soort pre-test gedaan? Werden deze gegevens geëvalueerd zodat deze 
evaluatie kon meegenomen worden in de effectieve uitvoering? 
 

• Welke aspecten waren voor u belangrijk in een goede communicatie naar buurt en 
buurtbewoners? Waarom? (Bijv. inzetten op interactie, participatie, haalbare doelstellingen, 
inconsequente en dubbele boodschappen voorkomen, timing, correcte informatie, …) 
 

• Heeft u gebruik gemaakt van het bestuursdecreet van 7 december 2018 ‘principes en 
normen voor overheidscommunicatie? Of werd er andere documenten/wetgeving 
geraadpleegd aangaande kwaliteitscriteria voor overheidscommunicatie? 

 
• Welke communicatie-doelstellingen stelden jullie voorop? (Bijv. informeren, overtuigen, 

gedragsverandering, sensibiliseren, beïnvloeden, bewustwording, ...) 
 
• …  (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder deze topic mogen hieronder uitgetypt 

worden) 
 
3. De buurtbewoners 

 
• Werd er enig onderscheid gemaakt tussen de communicatie naar de dichtste buurtbewoners 

(bewoners in de aangrenzende straten: Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van 
Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein) en gemeente Mechelen? Of 
werd iedereen benaderd op dezelfde wijze? 
 

• Heeft u een idee over hoe buurtbewoners staan tegenover het transitiehuis (voor en na 
implementatie)? Eerder positief of negatief? Waarom denkt u dit? 

 
• Heeft het transitiehuis effectief een extra service/dienst geïmplementeerd die als 

meerwaarde kan dienen voor de buurt? (Bijv. fietsenmaker, winkeltje, hondenasiel, ...). 
Werd daarover voldoende gecommuniceerd volgens jullie? Hiermee bedoel ik: of 
buurtbewoners werden betrokken in wat zij denken dat een meerwaarde kan bieden voor de 
buurt. Maken ze hier ook gebruik van? 

 
• Werd er tijdens de communicatie beroep gedaan op andere mensen/intermediairs om het te 

verspreiden? Of was het u die rechtstreeks in contact stond/staat met de buurt? 
 
• Is er een vorm van een begeleidingscommissie aanwezig zoals in Nederland? Hierin worden 

buurtbewoners samengebracht met personeelsleden om zaken bespreekbaar te maken over 
het TH. Kan dit een meerwaarde bieden volgens u? Waarom wel/niet? 
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• Indien er zich klachten van omwonenden zouden voordoen met betrekking tot het TH. Hoe 
wordt hiermee omgegaan? Via welke kanalen kunnen ze die klachten kwijt? 
 

• …  (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 
 

 
4. Uitvoering voor/na implementatie transitiehuis 
 
Met communicatie ‘voor’ implementatie wordt: alles voor 9 september 2019 bedoeld. 
Met communicatie ‘na’ implementatie wordt: alles na 9 september 2019 tot heden 
bedoeld. 
 
• In welke mate communiceerden jullie over de implementatie van het TH? (Dagelijks, 

wekelijks, maandelijks, bij aanvang vanaf het moment dat er zekerheid bestond over de 
verwezenlijking van het TH, te weinig, ...) 
 

• Welke communicatie-doelstelling(en) hadden jullie voor ogen naar de (dichtste) 
buurtbewoners? 

o Voor implementatie: 
 

o Na implementatie: 
 

• Heeft u het gevoel deze doelstellingen bereikt te hebben? Hoezo? 
o Voor implementatie: 

 
o Na implementatie: 

 
• Welke kanalen (bijvoorbeeld: bijeenkomsten, opendeurdag, buurtvergadering, brieven, 

brochures, flyers, media, ...) werden ingezet bij de communicatie naar de buurt/ 
(dichtste)buurtbewoners? Geef hierbij telkens een tijdsindicatie van wanneer deze kanalen 
werden uitgevoerd. 

o Voor implementatie: 
 

o Na implementatie: 
 

• Heeft u/hebben jullie gepeild naar hoe de uitgevoerde communicatie aankwam bij de 
buurtbewoners zelf/was er enige evaluatie nadien? 
 

• …  (Verdere bedenkingen/aanvullingen omtrent deze topic mogen hieronder uitgetypt 
worden) 
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5. START STAY STOP - toekomstperspectieven aangaande de communicatie naar de 
buurtbewoners toe (korte samenvatting) 

 
• START: wat ontbreekt in de huidige communicatie en moet worden geïntroduceerd? 

 
• STAY: wat doen we goed en moeten we behouden naar de toekomst toe? 
 
• STOP: wat werkt niet en moeten we stoppen of verminderen? Punten van kritiek? 
 
• … (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 
 
 
De bevraging zit erop! Indien u interesse hebt in de resultaten van dit onderzoek, mag u dit 
vermelden in de mail en bezorg ik u een PDF-versie. Bij verdere vragen en/of bedenkingen, 
staat het u vrij om mij deze voor te leggen. Ik sta paraat voor u, net zoals u paraat stond voor 
mij.  
 
Bedankt voor uw bijdrage aan mijn masterproef. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Veerle Verlinde 
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Bijlage J: Schriftelijke bevraging respondent 
 

Introductie 
 
In het kader van mijn masterproef doe ik onderzoek naar het communicatieverloop bij de 
totstandkoming van het Transitiehuis te Mechelen. Met deze open vragenlijst zou ik graag 
de ervaringen aangaande de communicatie bij de dichtste buurtbewoners van het 
transitiehuis toetsen. Met dichtste buurtbewoners bedoel ik personen die wonende zijn in 
volgende straten: Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, Onze-
Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein. 
De antwoorden die u hierin formuleert, zullen volledig vertrouwelijk en anoniem verwerkt 
worden. Op geen enkele wijze zal uw identiteit achterhaald kunnen worden. Enkel 
bewoner/bewoonster te zijn in/rond de Hanswijkstraat volstaat. 
 
Op het einde van deze open vragenlijst vindt u een formulier terug dat uw toestemming vraagt 
om effectief deel te nemen aan dit onderzoek. Dit wordt ENKEL gebruikt voor de studente in 
kwestie en haar promotor, professor Tom Vander Beken, ter voorlegging als bewijsstuk. 
 
 
Vragenlijst 
 
Hierna volgen 4 topics met bijhorende vragen die u telkens mag beantwoorden onder de vraag 
in het voorziene kader. In totaal zijn er 17 vragen in te vullen, met enkele deelvragen, die peilen 
naar uw ervaringen omtrent de communicatie van het Mechels transitiehuis. Deze bevraging 
zal ongeveer 15 à 30 min. in beslag nemen. 

 
1. Kennismaking 

 
1) Hoelang woont u reeds in/rond de Hanswijkstraat? 

 
Antwoord: 
 
 
 

2) Bent u tewerkgesteld in/rond Mechelen? 
 
Antwoord: 
 
 

 
3) Kent u het ‘transitiehuis’? Op welke manier bent u voor de eerste keer in aanraking gekomen 

met het transitiehuis? (Bijv. het nieuws, social media, brief/brochure, mede-buurtbewoners, 
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etc.). (Definitie transitiehuis indien niet gekend: Met een transitiehuis wordt een 
kleinschalig, community-based woonproject (van ongeveer vijftien plaatsen) bedoeld, 
waarbij bepaalde veroordeelden tegen het einde van hun straf de kans krijgen om er een 
deel van die straf door te brengen. Dit met het oog op hun re-integratie te bevorderen.) 
 
Antwoord: 
 
 

 
4) … (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 

 
Antwoord: 
 
 
 

 
2. Communicatie implementatie transitiehuis 

 
5) Vindt u communicatie een belangrijk gegeven wanneer een nieuw project in een buurt 

verwezenlijkt wordt? Waarom wel/niet? 
 
Antwoord: 
 
 
 

6) Heeft u het idee dat de overheid u heeft betrokken bij deze beslissing? Heeft volgens u de 
overheid gepeild naar het draagvlak van de buurt om een transitiehuis te implementeren? 
Denkt u dat het draagvlak van de buurt eerder positief of negatief is ten aanzien van het 
transitiehuis? 
 
Antwoord vraag 1: 
 
Antwoord vraag 2: 
 
Antwoord vraag 3: 
 
 

7) De buurtbewoners werden uitgenodigd op 9 september 2019 voor de officiële opening van 
het transitiehuis. Daarnaast organiseerden de medewerkers en de bewoners van het 
transitiehuis, vorig jaar in december, een kerstdrink voor hun naaste buren. Op 28 januari 
2020 werd er in samenwerking met de stad Mechelen een infoavond georganiseerd voor de 
stand van zaken te overlopen betreffende het transitiehuis. 
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a. Heeft u weet gehad van deze initiatieven? Via welk kanaal (Bijv. brief in de 
brievenbus, medewerkers van het transitiehuis zelf, mail ontvangen, vernomen 
via social media, gesprek met buurtbewoner, etc.? 
 
Officiële opening: 
 
Kerstdrink: 
 
Infoavond: 
 
 

b. Las u de brief/uitnodiging/etc.? Nam u deel aan het initiatief? Ging uzelf op zoek 
naar meer informatie? Sprak u met uw buren hierover? 
 
Officiële opening: 
 
Kerstdrink: 
 
Infoavond: 
 
 

8) Deze vraag heeft betrekking op de algemene communicatie omtrent het Mechels 
transitiehuis. Is uw informatie bijgebracht? Bent u ervan overtuigd dat dit project kan 
slagen? Indien u twijfels had tegenover het transitiehuis, zijn deze ondertussen weggewerkt? 
 
Antwoord: 
 
  
 

9) Achtte/acht u deze communicatie als noodzakelijk over het transitiehuis? Of had/heeft u 
eerder een ‘laissez-faire’ houding? Waarom?  

 
Antwoord: 
 

 
10) … (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 

 
Antwoord: 
 
 

 
3. Positieve/negatieve ervaringen 
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8) Heeft u weet van enige extra dienst(en) in het transitiehuis ten voordele van de buurt? Bijv. 
gemeenschappelijke ruimte, winkeltje, hondenasiel, etc. Hoe werd u hiervan op de hoogte 
gebracht? Maakt u gebruik van deze extra dienst?  
Indien u geen weet heeft van een extra dienst, wat zou volgens u een meerwaarde zijn voor 
de buurt waar het transitiehuis en diens bewoners eventueel in kunnen bijdragen? 
 
Antwoord: 
 
 
 

9) Heeft u ooit last/onrust ervaren van het transitiehuis? Indien dit ooit van toepassing zou 
zijn/is geweest, heeft u het gevoel dat u ergens bij terecht zou kunnen of gehoord kan 
worden? 
  
Antwoord: 
 
 

 
10) Is er een orgaan aanwezig, zoals bijv. een buurtbewoners/begeleidingscommissie, waarin 

informatie wordt gedeeld/overlegd omtrent het transitiehuis? Vindt u dit nodig? Waarom 
wel/niet? 
 
Antwoord: 
 
 

 
11) Welke positieve ervaringen blijven u bij aangaande de uitgevoerde communicatie? 

 
Antwoord: 
 

12) Welke negatieve ervaringen blijven u bij aangaande de uitgevoerde communicatie? 
 
Antwoord: 
 
 

 
13) ... (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 

 
Antwoord: 
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4. START STAY STOP  
 

14) START: wat ontbreekt in de huidige communicatie en moeten ze introduceren? Hoe ziet u 
dit in de toekomst? Hoe moeten ze volgens u de dichtste buren benaderen bij soortgelijke 
projecten in de toekomst? 
 
Antwoord: 
 
 
 

15) STAY: wat doen ze goed en moeten ze behouden omtrent de communicatie? 
 
Antwoord: 
 
 

 
16) STOP: wat werkt niet en moeten ze eerder stoppen of verminderen? Heeft u enige punten 

van kritiek op de communicatie? 
 
Antwoord: 
 
 

 
17) … (Verdere bedenkingen/aanvullingen onder dit topic mogen hieronder uitgetypt worden) 

 
Antwoord: 
 
 

 
De bevraging zit erop! Indien u interesse heeft in de resultaten van dit onderzoek, mag u dit 
vermelden in de mail en bezorg ik u een PDF-versie. Bij verdere vragen en/of bedenkingen, 
staat het u vrij om mij deze voor te leggen. Vergeet niet hieronder het toestemmingsformulier 
voor uw deelname aan het onderzoek in te vullen.  
 
In het Mechels transitiehuis is er telkens 24/7 iemand aanwezig van het personeel. U kunt steeds 
telefonisch contact opnemen, hen per mail bereiken of gewoon aanbellen indien u enige vragen 
of opmerkingen heeft. 
 
Een welgemeende dank u wel voor uw bijdrage aan mijn masterproef. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Veerle Verlinde 
  



 

 XLIX 

Bijlage K: Oproep Facebook en oproep Hoplr respondenten 
Facebook – geplaatst op 21 maart 2020 

Beste bewoners van Mechelen 

 

Mijn naam is Veerle Verlinde en ik ben een laatstejaarsstudente Criminologische 

Wetenschappen aan de universiteit van Gent. Zoals bij iedere laatstejaarsstudent wordt er van 

hem/haar verwacht om een masterproef neer te schrijven om dat diploma eindelijk in handen te 

krijgen! Mijn onderzoek gaat omtrent de thematiek van het Mechels transitiehuis. 

 

Om het onderzoek in mijn masterproef uit te voeren, was ik van plan om buurtbewoners in/rond 

de Hanswijkstraat te benaderen en vrijblijvend te bevragen. Hieronder vallen ook bewoners in 

aangelegen straten: Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat 

en Raghenoplein.  

 

Door de richtlijnen van de overheid, die ik respecteer en wil handhaven, wordt het dus jammer 

genoeg niet meer mogelijk om persoonlijk mijn onderzoek te gaan voorstellen aan de 

buurtbewoners… Vandaar dat ik een warme oproep doe om via Facebook hun alsnog te kunnen 

bereiken. Dus bewoners van Mechelen, of mensen die iemand kennen, wonende in de 

Hanswijkstraat, Potterijstraat, Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en 

Raghenoplein. Jullie stem heb ik nodig! 

 

Reageer gerust hieronder in een reactie of stuur mij een privé-berichtje indien uzelf/of iemand 

kent wonende in de bovengenoemde straten in Mechelen. Verdere info zal volgen. 

 

Help een studente afstuderen :) 

 

Hoopvolle groeten & take care 

Veerle Verlinde 

 

Hoplr – geplaatst op 26 maart 2020 

Titel: Ook in tijden van Corona moeten er diploma's worden behaald… 

 

Beste buurtbewoners in de Onze-Lieve-Vrouw - Hanswijk, 
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Mijn naam is Veerle Verlinde en ik ben een laatstejaarsstudente Criminologische 

Wetenschappen aan de UGent. Zoals bij iedere laatstejaarsstudent wordt er van hem/haar 

verwacht om een masterproef neer te schrijven om dat diploma eindelijk in handen te krijgen. 

Hier is dit dus ook het geval... Mijn thesis gaat over de uitgevoerde communicatie bij de 

totstandkoming van het Mechels transitiehuis in de Hanswijkstraat. Een vrouw informeerde me 

over Hoplr die hoogstwaarschijnlijk meer respondenten kan bereiken, vandaar deze oproep. 

 

Oorspronkelijk was ik van plan om in de Hanswijkstraat, en aangrenzende straten, van deur tot 

deur te gaan om mijn onderzoek aan u voor te stellen en u warm te maken om deel te nemen 

aan een beknopt interview. Helaas is dit niet meer mogelijk door de huidige 

overheidsmaatregelen aangaande de corona-crisis. Ik geef niet op en doe op social media 

platformen een poging om alsnog aan mijn respondenten te geraken. 

 

Bij deze doe ik een warme oproep om buurtbewoners in: de Hanswijkstraat, Potterijstraat, 

Vijfhoek, Graaf van Egmontstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Raghenoplein, te bereiken. 

Indien u in één van deze straten wonende bent en u bereid bent uw stem te laten horen, op 

anonieme wijze!, over uw ervaringen omtrent het communicatieproces bij de implementatie 

van het Mechels transitiehuis, laat u horen en help een studente afstuderen :). 

 

Reageer gerust hieronder in een reactie, contacteer mij in een berichtje op Facebook (Veerle 

Verlinde)/in de chat hier op Hoplr of stuur mij een mailtje op volgende e-mailadres: 

Veerle.Verlinde@UGent.be. Verdere informatie zal volgen. 

 

Alvast een welgemeende dank u wel voor uw leesbereidheid & ik wens jullie verder een fijne 

dag. 

 

Hoopvolle groeten, 

Veerle Verlinde 
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Bijlage L: Codeboom bevragingen respondenten  

Tabel 1: Coderen transcripties  
Tabel L1 werd op 16 mei 2020 geëxporteerd uit het softwareprogramma ‘NVivo 12 Pro’ via 

de server van de UGent. 

 
 
Name 
 

 
Description 

 
Communicatie implementatie TH 
 

Voornamelijk omtrent de reeds uitgevoerde 
communicatie 

 
   Belang communicatie bij nieuw project 
 

 

   
   Betrokkenheid door overheid 
 

Op enige manier het gevoel te hebben 
betrokken te zijn geweest. 

    
   Draagvlak buurt (eventuele peiling) 
 

Op voorhand gepeild naar draagvlak buurt? 
Eigen mening omtrent draagvlak buurt? 

    
   Mate van noodzakelijkheid communicatie 
TH 
 

 

    
   Na 9 september 
 

Communicatie-initiatieven na 9 september 
2019 

       
      28 januari 2020 – infoavond 
 

 

          
         Deelname 
 

Al dan niet geparticipeerd. Waarom 
wel/niet? 

          
         Op de hoogte gebracht via… 
 

 

          
         Verwezenlijking doelstellingen tijdens 
initiatief 
 

Informeren, aanspreekbaar zijn, 
normaliseren, geruststellen indien nodig,… 

      
      9 september 2019 – officiële opening 
 

Infomoment/rondleiding 

        
         Deelname 
 

Al dan niet geparticipeerd. Waarom 
wel/niet? 
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         Op de hoogte gebracht via… 
 
          
         Verwezenlijking doelstellingen tijdens 
initiatief 
 

Informeren, aanspreekbaar zijn, 
normaliseren, geruststellen indien nodig,… 

       
      December 2019 – kerstdrink 
 

 

          
         Deelname 
 

Al dan niet geparticipeerd. Waarom 
wel/niet? 

          
         Op de hoogte gebracht via… 
 

 

        
         Verwezenlijking doelstellingen tijdens 
initiatief 
 

Informeren, aanspreekbaar zijn, 
normaliseren, geruststellen indien nodig 

       
      Kennis bijgebracht, vragen kunnen 
stellen, informatie gekregen, gerustgesteld, 
genormaliseerd… 
 

In het algemeen. Nog andere doelstellingen 
bereikt? 

    
   Opvallende extra uitspraken 
 

Bedenkingen, vragen, kritische reflecties 
van respondenten,… 

    
   Slaagkansen TH – overtuiging 
 

Overtuigd (geraakt) dat het transitiehuis kan 
slagen? Enige rol van communicatie hierin? 

   
   Voor 9 september 
 

Communicatie-initiatieven voor 9 september 
2019. 

       
      Kennis bijgebracht, vragen kunnen 
stellen, informatie gekregen, gerustgesteld, 
genormaliseerd,… 
 

Bepaalde doelstellingen bereikt bij de 
buurtbewoners? 

 
Kennismaking 
 

Start gesprek. 

    
   Opvallende extra uitspraken 
 

Bedenkingen, vragen, kritische reflecties 
van respondenten,… 

    
   Tijdsduur wonende in, rond 
Hanswijkstraat 
 

Schatting. 

    
   Transitiehuis – eerste keer in aanraking 

Schatting. 
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   Wonend in Hanswijkstraat 
 

Aandacht voor personen die verhuisd zijn. 

   
   Wonend in overige aangrenzende straten 
 

Aandacht voor personen die verhuisd zijn. 

 
Positieve en negatieve ervaringen 

In het algemeen: tijdens de communicatie-
initiatieven, tijdens de aanloop, na de 
opening,… 

    
   Aanwezigheid orgaan om informatie te 
delen-overleggen over TH 
 

Soort begeleidingscommissie, 
buurtbewonerscomité, werkgroep, etc. 

      
      Andere initiatieven 
 

Ideeën rond soortgelijk orgaan? 

       
      Voorstander of tegenstander 
 

 

    
   Extra service ten voordele van de buurt 
 

Vrijwilligerswerk bij WZC Hof van 
Egmont. 

       
      Aanwezigheid extra dienst of service 
 

 

       
      Brainstorm-ideeën 
 

Ideeën die bewoners zelf naar voor 
schotelden. 

       
      Voorstander of tegenstander 
 

 

    
   Last-onrust ervaren omtrent TH 
 

Angst, ongemakkelijke gevoelens, etc. 

      
      Gevoel van terechtkunnen of gehoord te 
worden 
 

Per mail, telefoon, bij wijkagent, etc. 

       
      Via welke kanalen 
 

Zijn de respondenten op de hoogte dat ze 
kunnen aanbellen, mailen, telefoneren, etc. 

    
   Negatieve ervaringen – globaal gezien 
 

 

    
   Opvallende extra uitspraken 
 

Kritische bedenkingen, extreme uitspraken, 
etc. 

    
   Positieve ervaringen – globaal gezien 
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START-STAY-STOP 
 

Blik op de toekomst. 

    
   Opvallende extra uitspraken 
 

 

    
   Start – introduceren 
 

 

    
   Stay – behouden 
 

 

    
   Stop – reduceren  
 

 

 
Uitspraken omtrent de dimensies 
 

Uitspraken die betrekking hebben op de vijf 
bouwstenen. 

    
   Boodschap 
 

Inhoud, vormgeving, doelstellingen,… 

    
   Encoderen en decoderen 
 

Ruis, hoe kwam het aan, kwam het effectief 
aan? 

    
   Ontvanger 
 

Doelgroep, aangekomen,… 

    
   Transmissie – kanaal  
 

Welke kanalen hebben ze weet van? 
Positieve of negatievere ervaringen? 

    
   Zender 
 

Wie, timing, ervaringen omtrent uitvoering, 
betrokkenheid, interacties, etc. 

  


