FUTUREPROEF

MET ANDERE OGEN KIJKEN NAAR ONZE STAD
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Studenten doen ons
nadenken over onze werking
Met 80.000 studenten
en onderzoekers
is er aan knappe
koppen in Gent geen
gebrek. Dus waarom
al die breinkracht
niet betrekken bij de
uitdagingen waar we als
Stad – en bij uitbreiding
als maatschappij – voor
staan? Studente Lies
Hens en directeur Dienst
Wonen Hilde Reynvoet
delen hun ervaringen.

Lies is enthousiast over de link tussen Stad
Gent en UGent: ‘Ik zou zelf niet meteen in
aanraking zijn gekomen met de Bernadettewijk als die wijk tijdens de masterproefateliers niet naar voren was geschoven. Ook
handig als student is het feit dat je meteen
bij de juiste personen terechtkan met je
vragen. Dankzij de ateliers zijn de juiste
mensen heel benaderbaar. Het is fijn
dat je niet het gevoel
hebt dat je een
masterproef schrijft
om die erna stof
te laten vergaren,
je denkt samen
met medewerkers
binnen de Stad na
over uitdagingen
en verlegt mee een
steentje in dat debat.’

Leren van
elkaar

De Stad werkt op verschillende manieren
met de hogeronderwijsinstellingen in Gent
samen, onder andere in de Stadsacademie.
Daarin gaan Stad Gent en de UGent op
zoek naar antwoorden op de complexe
duurzaamheidsvraagstukken in de samenleving. Studenten dragen hun steentje bij
via de masterproefateliers, waar ze aan de
slag gaan met een concrete onderzoeksvraag van de Stad.
Vorig jaar won Lies Hens, studente Sociaal
Werk (Pedagogische Wetenschappen,
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De conclusie van mijn onderzoek is
duidelijk: nee.’

gentsters

UGent), de FUTUREproef award met haar
masterproef over duurzame stedelijke
ontwikkeling in sociale huisvesting, ze
keek hierbij specifiek naar de Sint-Bernadettewijk. Lies Hens: ‘De inspiratie haalde
ik bij de Stad zelf. Toen medewerkers
vertelden dat ze een duurzame tuinwijk
wilden creëren, was mijn nieuwsgierigheid
getriggerd. Het viel me op dat ook de Stad
zoekt naar wat duurzaamheid inhoudt.
Ik vind dat duurzaamheid zowel over
ecologische als sociale rechtvaardigheid
gaat en dat die twee niet los te koppelen

zijn van elkaar. Op die manier ben ik in
de Sint-Bernadettewijk terechtgekomen.
De Stad had aangekondigd dat ze van
de verouderde sociale woonwijk een
duurzame 21e-eeuwse tuinwijk wil maken.
Om dat te realiseren werd beslist dat de
hele wijk moest verdwijnen, wat niet naar
de zin was van de bewoners, die liever
een gefaseerde renovatie zagen. De wijk
kwam in opstand tegen deze beslissing.
Dat bracht me tot de vraag: kan je wel
van een duurzame tuinwijk spreken als er
niet wordt geluisterd naar de bewoners?

Vakkennis kan samengaan met bewoners
hun visie. Daarom besteed ik graag tijd in
samenwerken met studenten: omdat we
daar zelf uit leren.’

Kritische blik

Soms. Verrijkend? Vast en zeker! Daarom
vindt ook Tom Van Nieuwenhove van
Strategische Coördinatie de samenwerking
met al dat grijs hersencelgeweld een
must. ‘Als Stad worden we geconfronteerd
met uitdagingen waar we niet altijd een
antwoord op hebben. Anderzijds zien we
binnen het hoger onderwijs een tendens
om veel meer dan vroeger met reële
maatschappelijke problemen aan de slag
te gaan. De masterproefateliers vormen
daar één voorbeeld van.’

‘Ik vind het superinteressant om de
thema’s waar wij op werken vanuit een
andere invalshoek te bekijken en de linken
te ontdekken met andere beleidsdomeinen in onze organisatie. Huisvesting
voor vluchtelingen
bijvoorbeeld: dat
is een onderwerp
Die samenwerking vind je ook in andere
dat onze dienst
steden, maar dat Gent daar zo structureel
overstijgt. Hoe
op inzet, is wel iets waar andere Europese
kijken academische
steden jaloers naar kijken’, bevestigt Tom.
ogen naar thema’s
‘In ons overleg met de hogeronderwijsinwaar wij dagelijks
stellingen focussen we op vier thema’s:
mee bezig zijn? Die
ruimte in Gent, internationalisering,
frisse blik geeft mijn
student in Gent en stedelijke vraagstukken.
team en mij stof tot
Voor dat laatste thema kijk ik hoe we de
nadenken. Daarom
onderwijsinstellingen nog meer met de
nodigen we ook elk
juiste stedelijke partners kunnen samenjaar studenten uit
brengen rond stedelijke vraagstukken.
om stage te lopen bij
Stedelijke diensten die niet meteen weten
ons, of begeleiden
bij welke onderzoeksinstelling aan te
we masterthesissen.
kloppen kunnen bij mij terecht. Ik breng ze
Wat wij evident
in contact met de juiste onderzoekers.’
vinden, wordt door
studenten met een kritische
blik bekeken. Voor hen
bestaan geen heilige huisjes
noch moeten ze rekening
Wat is de FUTUREproef award?
houden met de praktijk.
De studenten herinneren
FUTUREproef is een initiatief van Green Office Gent
ons eraan dat wij met reële
(UGent) om duurzame masterproeven in de kijker te
maatschappelijke problemen
zetten. De award, in samenwerking met Universiteit
Gent, Stad Gent en MO*, bekroont de masterproef
bezig zijn, ze houden onze
met de meest vernieuwende inzichten en een brede
focus scherp en inspireren
kijk op duurzaamheid: ecologisch en sociaal; echt
ons om ruimer te denken.’

‘De studenten
herinneren
ons eraan dat
wij met reële
maatschappelijke
problemen
bezig zijn.’

Hilde Reynvoet is al
van in het begin bij
de Stadsacademie
betrokken. De thesis van Lies heeft bij
haar wel een zaadje voor verandering
geplant, bevestigt ze. Vooral het feit dat
het onderzoek van Lies vertrekt vanuit het
perspectief van de bewoners bleef hangen.
‘Lies stelde zich terecht vragen bij de
sociale duurzaamheid van ons project in
de Bernadettewijk. We denken dat we bezig
zijn met de bewoners, maar als we eerlijk
zijn moeten we toegeven dat wij vaak
beslissen in hun plaats en hen pas aan
bod laten komen op een moment dat het
project al te ver gevorderd is om nog grote
aanpassingen te doen. Waarom niet vooraf
luisteren naar wat de bewoners willen? En
belangrijk is dan om hun perspectief tot bij
de oplevering mee te nemen. Toen ik Lies
haar thesis las, voelde ik me een beetje
beschaamd dat we dat niet op voorhand
hebben gedaan in de Bernadettewijk.

FUTUREproef dus.

Antwoorden op
maatschappelijke
uitdagingen

Het verhaal van Lies en Hilde
laat duidelijk zien hoe naar
iets kijken vanuit een ander
perspectief tot frisse ideeën
kan leiden. Confronterend?

Ken jij een student
met een hart voor
duurzaamheid? Op
futureproef.ugent.be vinden ze meer info over
dit initiatief en enkele
inspirende voorbeelden.
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