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5. BUURTPLAN:  WELCOME IN MY BACKYARD

Het buurtplan moet de sociale, economische en/of 
culturele verbinding met en rol in de buurt voor het 
transitiehuis verzekeren, en voorziet onder andere een 
‘Welcome in my backyard’ (WIMBY)-draaiboek (1). 

Een transitiehuis maakt deel uit van de buurt en moet 
er dus ook een functie in vervullen. Dit kan veel vormen 
aannemen, zoals bijvoorbeeld een fietsherstelplaats, 
een hondenasiel, een groentewinkel waar groenten 
uit de moestuin van het transitiehuis verkocht worden, 
gedeelde sportinfrastructuur, de uitbating van een 
cultureel centrum, een sociaal restaurant. 
Dit kan door middel van actieve (‘samen gebruiken’) of 
passieve (timesharing) interactie. Het is hierbij nuttig 
om aansluiting te zoeken bij concrete noden in de 
buurt.

Hieronder volgen belangrijke aanbevelingen voor 
de inplanting van een transitiehuis in een concrete 
omgeving. Deze aanbevelingen zijn gedistilleerd uit 
breed en internationaal onderzoek naar successen 
en mislukkingen bij het inplanten van tehuizen voor 
moeilijke doelgroepen. De bevindingen werden 
vervolgens herschreven in functie van de bijzondere 
doelgroep van daders van strafbare feiten. Elk van 
deze aanbevelingen dient au sérieux genomen te 
worden.

In de kern van deze betere verankering staat het 
wederzijds belang van samenleving enerzijds en 
goede strafuitvoering anderzijds. Een transitiehuis 
dat een sociale- economische of culturele functie 
vervult is een meerwaarde voor de buurt, terwijl een 
re-integratievriendelijke buurt een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een geslaagde straf (een straf die 
recidivegevaar verkleint).

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

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

•	 Start de communicatie vanaf het moment dat 
zekerheid bestaat rond de opening van een 
transitiehuis en vooraleer (eventuele) werken van 
start gaan. De methodiek van huiskamergesprekken, 
bijvoorbeeld via Straatwoordenaar, kan hierbij erg 
nuttig zijn. 

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

VOOR de opening:

•	 Organiseer een informatievergadering met 
de dichtstbijzijnde buurtbewoners. Hoe de 
communicatie daarna dient te verlopen kan 
worden afgesproken met de buurtbewoners zelf 
(brief, bijeenkomst,...)

•	 Organiseer eventueel een specifieke bijeenkomst 
voor scholen. Liefst in kleine groep geleid door 
iemand die over voldoende vaardigheden beschikt 
om met kinderen/jongeren aan de slag te gaan.

•	 Laat het aanspreekpunt zich op strategische 
plaatsen gaan voorstellen (apotheker, bakker). Dit 
kan een positieve invloed hebben op de houding 
van de buurtbewoners.

•	 Informeer de verder gelegen buren eventueel per 
brief.

•	 Organiseer een rondleiding. Idealiter in kleine 
groep waar de mensen zich een beter beeld 
kunnen vormen van wat een transitiehuis is.

NA de opening:

•	 Organiseer een opvolgvergadering, ongeveer zes 
maanden na opening.

•	 Geef verdere informatie via de website of het 
gemeentekrantje. Indien de buurt al evenementen 
organiseert, sluit u aan of neem zelf initiatieven

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

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

•	 Wees eerlijk, transparant en duidelijk. Benoem 
de risico’s, maar ook de mogelijke aanpak 
ervan. Dit kan eventueel in samenspraak met de 
buurtbewoners.

•	 Maak nuttig gebruik van de kracht van de media, 
maar bepaal zelf het scenario.

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

Onder interactie met de buurt wordt een wisselwerking 
tussen het transitiehuis de buurt begrepen. Voor beide 
partijen moet deze interactie tot een meerwaarde 
leiden. Interactie kan bestaan uit gedeelde 
voorzieningen en infrastructuur, gedeelde opleidingen, 
aanbieden van diensten en arbeid, ... De mate waarin 
interactie mogelijk is wordt bepaald door het regime en 
de beveiliging.

‘(1) Deprez, A. (2014). Communicatiestrategie tegen het NIMBY-
probleem bij detentiehuizen. Verhandeling ingediend door Ambre 
Deprez, bij het eindexamen voor de graad van Master in de 
criminologische wetenschappen.’ http://www.dehuizen.be/docs/
Nimbyprobleem_bij_detentiehuizen.pdf


