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19e eeuw 

Ontstaansgeschiedenis :

Wat is (on-)waardig?
Wat zijn de ethische waarden?



On-waardig?



On-waardig?



On-waardig?



Waardig? Institutionalisering.



Identiteit

Intimiteit

Diversiteit

Aandachtspunten



Identiteit in een Neo-Liberal perspectief.

Amartya Sen

Justice
Equality
Autonomy
Safety

Martha Nussbaum



Martha Nussbaum (1947)

Quality of life

Wat vindt u belangrijk om te kunnen doen?
Wat vindt u belangrijk om als persoon te kunnen zijn?

Vrijheid om keuzes te maken





Rechtvaardigheid

Gelijkheid

Autonomie

Veiligheid

Uniform, centralistisch

Evidence based

Tellen en meten

Waarden



Vinex



• Comfort

• Segregatie

• Privacy

Normatieve overheidsstrategie sinds jaren 50



Positief welbevinden en negatief welbevinden

• Kwaliteit van leven in wonen en zorg gaat vooral 
over negatief welbevinden

• Narigheid verminderen en veiligheid is het 
primaire doel van collectieve voorzieningen



Geluk

Schopenhauer (1788-1860)

Geluk is een illusie, lijden is 
reëel

Probeer lijden te 
verminderen, probeer niet 
om gelukkig te zijn



Simone de Beauvoir (1908-1986)

• Identiteit: iets betekenen in relatie tot een gemeenschap.
• Ouderen worden mishandeld door onze systemen
• De beeldvorming van de economisch utilitaire burger en

“ideale (niet oude) oudere” staat waardig ouder worden 
in de weg



Verlangens Behoeften 



• Van een normatieve naar een narratieve strategie

• Verlangen als essentieel onderdeel van identiteit



Van het Ik naar de Ander

Het goede ontstaat in de 

confrontatie met het 

gelaat van de Ander

The encounter with the Other

Emmanuel Levinas (1906-1995)



Carol Gilligan

The ideal of life is an activity of 

relationship, of seeing and responding to 

need, so that no one is left alone.



Responsiviteit 

in relaties 

Wederzijdse zorg

Verlangen

Persoonlijk

Divers

Narratieven

Waarden

Rechtvaardigheid

Gelijkheid

Autonomie

Veiligheid

Uniform, centralistisch

Evidence based

Tellen en meten



Robert Mapplethorpe

Identiteit: er mogen zijn inclusief imperfecties



Wonen moet kansen scheppen voor identiteit: 

Onderscheiden van de ander

In Relatie met de ander



Publieke voorzieningen worden geregeld vanuit normatieve kaders 
waaraan iedereen zich te houden heeft. De aansturing van publieke 
middelen loopt via instituties. Uniformiteit, centrale regie, controle.

Welbevinden is onlosmakelijk verbonden met wat de persoon belangrijk 
vindt, de belangrijke andere, de samenleving waarin identiteit ontstaat. 
Hier is veel diversiteit, creativiteit, vrijheid, sociaal gedrag. 



De Leefstraat
Gent





Verbergen en Schaamte

Delen

Fysieke ruimte

“Thuis” moet intimiteit bieden



Adam Panczuk

Recht op een persoonlijke leefsfeer
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Fysieke ruimte



Boris Mikhailov

Omgaan met schaamte
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Delen



Wonen schept kansen voor alle aspecten van intimiteit:
Verborgen
Geborgen
Delen



Diversiteit



Diversiteit door beperkingen



Diversiteit door herkomst



Wonen bevordert sociale cohesie in een landschap met 
veel diversiteit.

Verdere segregatie is geen optie
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