
Ten geleide

Tien jaar geleden verscheen het boek ‘Wonen aan de onderkant’ (De Decker, Goos-
sens & Pannecoucke, 2005). Deze publicatie focuste op het wonen in precaire si-

tuaties en bracht teksten samen die volgden op diverse onderzoeken die in de jaren 
voordien hadden plaatsgevonden. Het boek had de bedoeling onderzoeksresultaten op 
een toegankelijke manier ter beschikking te stellen omdat door het ontbreken van een 
systematisch publicatiebeleid heel wat informatie ondergesneeuwd en vergeten werd 
of in het beste geval beperkt bleef tot geïsoleerde artikels in weinig gelezen vakbladen 
of korte beschouwingen in de media. 

In de afgelopen tien jaar is het kader voor onderzoek en publiceren grondig veran-
derd. Intussen loopt immers al de derde generatie steunpunten beleidsgericht onder-
zoek met daarin telkens specifiek aandacht voor wonen op haar einde1. Deze steun-
punten, waarvan het eerste met betrekking tot wonen onder de naam Kenniscentrum 
voor Duurzaam Woonbeleid in 2004 startte, hebben, samen met nog tal van losse on-
derzoeksopdrachten, voor een nooit eerder gezien pakket aan onderzoek rond wonen 
gezorgd; onderzoek dat bovendien via de meest verschillende kanalen voor het brede 
publiek toegankelijk is gemaakt. 

Toch vinden we het nodig om tien jaar na ‘Wonen aan de onderkant’ een nieuwe editie 
samen te stellen. Verschillende elementen spelen daarbij. In de eerste plaats willen we 
met dit boek een tegenstem vormen in het publieke debat waarin de afgelopen jaren 
een specifiek vertoog dominant is geworden. Dat vertoog vestigt de aandacht op de 
vermeende groeiende onbetaalbaarheid van het wonen voor de middenklasse. Wij zijn 
van mening dat het toenemend belang van dit vertoog belangrijke gevolgen heeft. Het 
leidt de aandacht af van de problemen aan de onderkant van de woningmarkt. En in-
dien het inderdaad zo is dat de ‘middenklasse’ – wat dat ook moge zijn – vandaag meer 
dan tien jaar geleden problemen heeft om haar recht op wonen te realiseren, zorgt het 
toenemende belang van dit vertoog er in de praktijk voor dat de doelgroep van het 
woonbeleid is verruimd en dat de concurrentie voor de schaarse middelen is toegeno-
men. Te vrezen valt dan dat, volgend uit een verschil in politiek gewicht, de middelen, 
het gekende Mattheuseffect indachtig, nog meer dan al het geval was, zullen verschui-
ven naar deze middenklassen. Weg van zij die het echt nodig hebben. Het is met andere 

1 Respectievelijk Kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid 2004-2006, Steunpunt Ruimte & Wonen 
2007-2011 (www.steunpuntruimteenwonen) en sinds 1 januari 2012: Steunpunt Wonen (www.
steunpuntwonen.be).
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woorden nog steeds nodig om te informeren over het bestaan van een onderkant en 
wat dit betekent voor de mensen die er het slachtoffer van zijn. Het is tevens nodig om 
het aanzwellende vertoog te problematiseren: klopt het inderdaad dat de middenklasse 
het moeilijker heeft dan tien jaar terug? 

In de tweede plaats maakt het beschikbaar gekomen onderzoek, en dan vooral de 
grote woonsurveys die respectievelijk in 2005 en 2013 werden gehouden, het mogelijk 
om de evolutie over tien jaar tijd te schetsen. Het laat toe het ‘vroeger was het be-
ter’-idioom te contextualiseren, eventueel te bevestigen of te nuanceren. 

In de derde plaats glipt onderzoek dat niet binnen geijkte kaders gebeurde vaak 
door de mazen van het ‘bekendheidsnet’ en dreigt het te verworden tot één van de 
ontelbare websitefiles. Hierbij denken we aan onderzoek van andere overheidsdiensten 
zoals bijvoorbeeld dat van het Interfederaal Gelijkekansencentrum naar discriminatie 
op de woningmarkt. Of onderzoek dat binnen andere wetenschappelijke programma’s 
valt zoals het IWT-project SPINDUS2 dat onderzoek uitvoerde naar het wonen op een 
camping. Of boeiende tussendoortjes zoals onderzoek naar het kraken in Gent dat zon-
der overheidssteun tot stand kwam. 

Ten vierde is het nuttig om na te gaan welke beleidsinitiatieven er de afgelopen 
jaren zijn genomen met als doel de woonnood in Vlaanderen te lenigen. In welke mate 
zijn deze initiatieven effectief gebleken? Campagneteksten, waarvan er enkele in deze 
bundel zijn opgenomen, tonen aan dat de aandacht voor wonen aan de onderkant niet 
is verdwenen. Overigens, het wonen aan de onderkant zelf is evenmin verdwenen. In 
het verlengde hiervan stellen we ook vast dat er zich de afgelopen periode opnieuw 
talrijke ‘nieuwe woonvormen en -initiatieven’ hebben gemeld die (bepaalde facetten 
van) de woonnood proberen te verhelpen. Dit fenomeen, inclusief de groepen die door 
middel van bijvoorbeeld kraken het initiatief in eigen handen nemen, doet de hypothe-
sen formuleren (1) dat de woonnood niet is verdwenen, (2) dat het beleid inefficiënt 
is gebleven en (3) dat vanuit de samenleving steeds weer nieuwe initiatieven ontstaan 
om noden te verhelpen.

Een vijfde reden volgt uit de overdracht van de meeste van de bevoegdheden en de 
grootste geldsom inzake woonbeleid naar Vlaanderen waardoor voor het eerst sinds 
het begin van de herstructurering van de Belgische staat een geïntegreerd woonbeleid 
op het niveau van de deelstaten mogelijk wordt. In elk geval staat het woonbeleid – 

2 SPINDUS staat voor ‘Spatial innovation, planning, design and user involvement’. Het onderzoekspro-
ject SPINDUS (gefinancierd door het IWT) ging op zoek naar manieren om ruimtelijke kwaliteit 
te identificeren, analyseren, bespreekbaar te maken, en te implementeren in samenspraak met 
alle actoren. Het resultaat is een relationeel perspectief, waarin de gebruikers centraal staan en 
waarin naast materiële en esthetische ook ecologische, sociale, politieke en culturele aspecten 
aan bod komen. Er werd ingezet op ontwerpgerichte, etnografische, planningsgestuurde, sociale, 
onderzoeksgebaseerde, praktische methoden voor de beschrijving, inschatting en versterking van 
ruimtelijke kwaliteit op elk niveau. Dit gebeurde aan de hand van een theoretisch metakader en 
van praktische cases. Het onderzoek liep over vier jaar (2010 t.e.m. 2013).
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niet alleen in Vlaanderen maar ook in Brussel en Wallonië – op een tweesprong3: meer 
van hetzelfde? En dus meer van dezelfde problemen? Of zoals we tien jaar geleden al 
bepleitten, een drastische ombuiging? De hier bijeen gebrachte informatie brengt ar-
gumenten aan om eindelijk laatstgenoemde weg in te slaan, om het momentum niet 
te missen. De huidige situatie biedt een unieke opportuniteit want veel kansen tot be-
leidsverandering doen er zich, gegeven de sterke padafhankelijkheid van het woonbe-
leid (De Decker e.a., 2005), niet voor. 

De ‘onderkant’ en de ‘woonnood’ als rode draden

We hangen dit boek op aan de concepten ‘wonen aan de onderkant’ en ‘woonnood’. We 
zien de ‘onderkant’ als een containerbegrip voor een brede waaier aan woonomstandig-
heden waarin het recht op wonen niet is gerealiseerd of waar het in het gedrang komt. 
De onderkant betreft marginale woonvormen (zie daarvoor Meert, 2005) uit het grijze 
circuit: kamerwonen of wonen op een camping, maar evenzeer problematische ontwik-
kelingen binnen het officiële circuit. De neerslag van maatschappelijke kwetsbaarheid 
vinden we immers niet alleen op kamers en campings of in kraakpanden en krotten, 
maar ook in de sociale huursector en bij de sociale verhuurkantoren. Ook ‘woonnood’ 
is een breed begrip: woonnood kan betekenen dat mensen veel te veel moeten betalen, 
of dat ze wonen in een krakerige woning, of in onzekerheid, of, erger, in een combinatie 
van beiden. Woonnood refereert aan een toestand waarin mensen om één van of een 
combinatie van opgenoemde kenmerken geen decent leven kunnen leiden, omdat hun 
grondwettelijk recht op wonen is geschonden.

Wonen aan de onderkant en woonnood zijn beelden, metaforen voor de vele woon-
vormen en –toestanden die zich op de laagste echelons van de woningmarkt bevinden. 
Maar daarnaast verwijst het ook naar de relatie tussen reguliere woonvormen zoals pri-
vate verhuring, sociale huur en sociale verhuurkantoren in hun omgang met kwetsbare 
huishoudens. Niet zelden hebben (een deel van) hun klanten een identiek profiel als zij 
die in marginale woonvormen verblijven. Vandaar dat niet alleen aandacht wordt besteed 
aan de profielen van inwoners van ‘echte’ marginale woonvormen, maar ook aan de evo-
lutie van de profielen van reguliere woningmarktsectoren.

Structuur boek 

Net zoals tien jaar geleden hebben we collega’s die de afgelopen jaren facetten van wo-
nen in het algemeen en van de onderkant in het bijzonder hebben belicht, gevraagd 

3 Zie ook al: Peeters & De Decker (1997).
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een bijdrage te leveren. Bovendien hebben we niet alleen onderzoekers aangesproken, 
maar ook mensen uit het middenveld en de overheidsadministratie. En we grasduinden 
in journalistieke reportages. Met als gevolg dat dit boek vier soorten teksten bevat. Dit 
betreft in de eerste plaats klassieke wetenschappelijke teksten die peilen naar harde cij-
fers (over betaalbaarheid, over woningkwaliteit, over woonzekerheid) en profielen (wie 
woont er aan de onderkant?). In de tweede plaats zijn er wetenschappelijke teksten 
die gebaseerd zijn op kwalitatief onderzoek, op onderzoek waarin mensen diepgaand 
werden bevraagd om te weten te komen hoe ze in die situatie zijn terechtgekomen en 
hoe ze daarin stand houden. Verder presenteren we ook enkele teksten van veldwer-
kers, geschreven door mensen uit de praktijk. We openen en sluiten met journalistieke 
reportages. 

Voorliggende publicatie bevat zowel oudere teksten als bijdragen die specifiek voor 
deze publicatie zijn geschreven. Hoewel we beseffen dat we hier niet alle facetten ter 
sprake hebben gebracht – zo ontbreekt de geografische dimensie en weten we nog wei-
nig over de gevolgen van relatiebreuken4 – ambiëren we met deze caleidoscoop toch een 
behoorlijk comprehensieve weerspiegeling van de gang van zaken op de woningmarkt. 

De teksten zijn als volgt gestructureerd. In deel 1 wordt de woonnood in beeld ge-
bracht. Dit gebeurt door middel van zowel statistische informatie als kwalitatief on-
derzoeksmateriaal van mensen in woonnood. In deel 2 analyseren we de uitsluitings-
mechanismen die zich op de woningmarkt voordoen. Deel 3 gaat in op tal van nieuwe 
wooninitiatieven die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. 
Deel 4 focust op beleid en bevat analyses en voorstellen om het falende beleid doeltref-
fender te maken. We sluiten af met een samenvatting en appreciaties van de bijdragen. 
We ontluisteren enkele mythes en formuleren krijtlijnen voor een beter beleid.

4 Voor een tip van de sluier zie: Luyten e.a. (2015).


