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1. Voorwoord
2019 raasde opnieuw als een sneltrein voorbij.
We moesten afscheid nemen van een aantal gevestigde waarden in onze werking en kregen de kans
om nieuwelingen te omarmen.
We kregen een nieuw college, met nieuwe accenten.
We voelden de wooncrisis nog harder waaien dan voorheen. Stonden oog in oog met bejaarde
koppeltjes die hun huis niet meer konden betalen en daardoor dakloos werden. De problematiek
van dakloze jongeren werd steeds duidelijker. Psychisch kwetsbare mensen die wanhopig proberen
te overleven in onze straat, zorgden voor heel wat handen in het haar en buitenslapers en mobiele
bewoners werden steeds zichtbaarder.
We stonden voor de vierde keer, in de prille werking van OpStap, voor een (onverwachte) verhuis.
Konden prachtige nieuwe projecten realiseren, zoals Straatwijs, een krantje voor en door daklozen.
Zagen de kans om onze samenwerking met Enchanté te versterken om het voor mensen in moeilijke
posities eenvoudiger te maken zich met anderen te verbinden. Een kopje koffie te drinken zoals jij
en ik dat graag eens doen.
We konden gehoor geven aan onze vele verhalen over wat buurtstewards, OpStappers,
straathoekwerkers en schoolspotters dagdagelijks meemaken. Soms emotioneel, soms grappig,
soms schrijnend, soms wraakroepend, soms hartverwarmend,…
We werden opnieuw meegenomen in de mallemolen van elke dag, de waanzin van het moment en
probeerden, samen met onze gasten en gezinnen te overleven.
We sloten het project IEM jongeren af. Staken onze schouders onder het nieuwe project postmobiel
wonen, onder het project mobiel wonen op tijdelijke sites en de Hurstweg. We bleven ons inzetten
op gevestigde waarden, zoals onze Gantoise plantrekkers, Azis+,.. Maakten deel uit van tal van
vergaderingen waar we lobbyden voor de belangen van onze doelgroepen.
We leerden nieuwe gasten en gezinnen kennen, maar moesten helaas ook van een aantal voor
eeuwig afscheid nemen. We sloten het jaar ook af met een verontrustende vermissing. Helaas
werden onze ergste gedachten daar waarheid.
Het was een vruchtbaar jaar. Met veel ups en downs,onverwachte kansen en bedreigingen, mooie
verwenzelijkingen om trots op te zijn en zaken waar we met spijt op terugblikken.
2019 was bovenal een jaar waarin we opnieuw trots mogen zijn op onze gasten en gezinnen en op
onszelf. We zullen ons net als vorig jaar in 2020 terug inzetten met veel energie en betrokkenheid
om het welzijn van onze gasten en gezinnen te verbeteren. Om hen een waardige plek te geven in
onze samenleving.
Maja Meirlaen
Directeur
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2. Missie & visie
Missie
We ijveren voor een menswaardig leven voor de meest kwetsbare mensen in Gent, met een
beperkt en fragiel netwerk. We zijn aanwezig in hun leefwereld en benaderen hen actief om zo een
werkrelatie uit te bouwen. We gaan samen met hen verbindingen aan die hun netwerk versterken.
We gebruiken onze voelsprieten om noden en structurele problemen die ze ondervinden te
detecteren en signaleren.

Visie
We verhogen het welzijn van de meest kwetsbare mensen in Gent met een beperkt en fragiel
netwerk. We doen dit door samen met hen, vanuit hun eigen autonomie, stappen te ondernemen
naar een menswaardig leven. We werken krachtgericht en bouwen samen hun sociaal en
professioneel netwerk verder uit. We vechten voor de realisatie van hun grondrechten en streven
naar een inclusieve samenleving.

Waarden
Om onze visie & missie na te streven stellen we volgende waarden voorop:

Gelijkwaardig
We staan naast onze gasten en gezinnen en ondersteunen hen om de regie over hun eigen
proces op te nemen

Open
We accepteren onze gasten en gezinnen zoals ze zijn en staan open voor hun waarden,
normen en verwachtingen zonder te (ver)oordelen. Gelijkwaardig en vanuit wederzijdse
waardering

Respect
We respecteren het tempo van onze gasten en gezinnen en passen ons daaraan aan.

Krachtgericht
We benaderen de mensen positief vanuit hun kracht en niet vanuit de problemen die hun
leven vaak beheersen.

Onvoorwaardelijk
We staan onvoorwaardelijk naast onze gasten en gezinnen en laten niet los op momenten dat
het moeilijk gaat
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3. Ons organigram

OpStap
1 coördinator
4 vte veldwerkers

Directie

Buurtstewards

1 directeur

1,5 coördinatoren

1 stafmedewerker

9 vte veldwerkers

Kwetsbare
gentenaren
Schoolspotters

Straathoekwerk

1 coördinator

2 coördinatoren

7 vte veldwerkers

15 vte veldwerkers

IEM project jongeren
0,5 coördinator

Onze doelgroep staat centraal.
We vertalen dit daarom ook bewust door naar ons organigram. Meer nog dan onze eigen missie,
visie en doelstellingen zijn het de mensen voor wie we dagelijks aan de slag gaan die onze werking
bepalen. Wanneer we iets opnemen stellen we dan ook niet alleen de vraag of het onze visie/missie
en doelstellingen ten goede komt, maar ook of onze gasten en gezinnen er een meerwaarde van
zullen ondervinden. Door ook deze toets steeds te doen, blijven we attent voor de mensen waar
onze werking om draait.

Onze werking wordt grotendeels gesubsidieerd .
Medewerkers zijn dan ook gebonden aan contracten via het strategisch veiligheidsplan (OpStap en
straathoekwerk) of via subsidiëring van de Vlaamse overheid (buurtstewards en schoolspotters). In
2019 waren 3 mensen actief via het SLIM contract van de stad Gent, zij hadden een contract van
bepaalde duur en werden ingezet om de centrumwerking van straathoekwerk te versterken, de
watersportbaan een straathoekwerking te kunnen geven en als versterking binnen de werking van
OpStap.
In 2019 waren deze SUPER BETROKKEN medewerkers actief in onze dienst: Barbara
Cottenie, Bart Guillemyn, Bieke Denolf, Bram David, Bruno Van herck, Delphine Schuermans,
Elisabeta Fazakas, Els De Quick, Eva Poesmans, Eva Vancampo, Eva Vanderstraeten, Ferdinand
Hawer, Filip (Fiele) Van Goethem, Filip Zhukov, Gert Ongenaet, Gudrun de Clercq, Ilanka Bral, Ismail
Cantürk, Jasja Van Rijssel, Jeroen Adriansens, Johan Ciers, Joke Slock, Jurgen Van Haver, Kaat
Hermans, Karolien Vermeulen, Lieke Demulder, Lien Van Mechelen, Lucas Gheldof, Maarten De
Maertelaere, Maja Meirlaen, Manuel Morales, Marieke Lamaire, Maya Debel, Melissa Mektepli,
Mohamed (toto) Zerioh, Mo(wareg) Birchfield, Nele van Arnhem, Pieter De Meersseman, Riet
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Verlot, Robin De Raedt, Sarah Terwecoren, Sarah Van der Auwera, Selime Yuzeirova, Sofie
Ryckeboer, Sofie Verhelst, Steven Gillis, Sven Van de Veire, Tibor Moco, Venel Lumen, Wannes
Maerten, Wim Roegiers.
We namen

warm afscheid van sterren: Sarah Van der Auwera, Eva Vanderstraeten, Venel

Lumen, Stijn Roaen, Manuel Morales, Lucas Gheldof en Eva Poesmans die andere werkoorden
opzochten.
We verwelkomden

enthousiaste nieuwe krachten: Bart Guillemyn, Jasja Van

Ryssel, Karolien Vermeulen, Mo(wareg) Birchfield, Robin De Raedt, Selime Yuzeirova, Sofie Verhelst,
Sven Van de Veire.
Naast onze vaste personeelsleden in loondienst, werd onze werking vaak ook aangevuld met

fantastische stagiairs. Binnen straathoekwerk is er een vaste waarde Steven De
Fleurquin. Daarnaast kwamen ook vele andere stagiairs langs in 2019 voor kortere en langere
periodes. An Mares (staf), Luna Schuddinck, Aline Devaux, Lina Peeters (buurtstewards), Amandine
Grulois, Yana De Baets (OpStap), Joppe Behaeghe (straathoekwerk)

Zoals in iedere sociale organisaties kregen ook wij helaas te maken met de gevolgen van de zware
emotionele belasting van onze werking. Er ging heel wat aandacht naar welzijn van de
medewerkers, toch blijft

WELZIJN van de medewerkers een grote uitdaging, ook

voor 2020.
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4. Buurtstewards
4.1. Strategie
Het team van de Buurtstewards werkt met een specifieke groep van Intra-Europese migranten. Het
gaat om de meest kwetsbare Europeanen die gebruik maken van het vrij verkeer van personen,
maar niet altijd kunnen voldoen aan de voorwaarde van ‘zelfstandig instaan voor voldoende
bestaansmiddelen’. In de praktijk werken we voornamelijk met Slovaken, Roemenen en Bulgaren.
De Buurtstewards starten ofwel vanuit een aanmelding door een dienst of organisatie; vanuit de
vraag van de doelgroep zelf of vanuit vindplaatsen
We bouwen een vertrouwens- of betrouwbare relatie met een gezin/individu op en werken indien
mogelijk aan een traject. De doelstelling hiervan is om het netwerk rond het gezin/individu te
verbreden of te herstellen en de brug te leggen naar de reguliere hulpverlening. In ons werk staan
de participatieve basishouding en het werken op maat en tempo centraal. Vaak is een integrale en
aanklampende manier van werken nodig. In sommige gevallen zijn er geen trajecten mogelijk, maar
blijven we in contact met het gezin/individu en vervullen we een schadebeperkende rol
(harmreduction).
De brugfunctie tussen de IEMers en de diensten/organisaties is de kern van onze opdracht en we
ondersteunen hierbij aan beide zijden. We gaan samen op pad met de IEMers, wat
drempelverlagend werkt. We werken intensief samen met diensten en organisaties en startten een
aantal structurele duobegeleidingen op.
De Buurtstewards hebben een grote preventieve waarde op verschillende vlakken zoals gezondheid
(ongedierte, scabiës, anticonceptie, tandzorg, ….), wonen (huren, bemiddelen, afvalproblematiek,
…) en werk (activering, overlevingsmodus doorbreken, …).
We werken aan een positieve beeldvorming door te informeren en sensibiliseren over onze
doelgroep.

Strategische Doelstelling:
We verhogen de aansluiting van onze doelgroep bij de maatschappij en het hulpverleningsaanbod.

Operationele doelstellingen:
•
•
•
•
•
•

Inzicht verwerven in de leefwereld van de IEMers
Professioneel en sociaal netwerk van doelgroep versterken
Welzijn van de doelgroep bevorderen
Zelfvertrouwen en eigenwaarde IEMers vergroten
Signaleren van noden/drempels en structurele tekorten in functie van structurele
oplossingen
Positieve beeldvorming van de doelgroep verhogen
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Acties:
•
•
•
•
•

We maken de brug tussen reguliere hulp- en dienstverlening en onze doelgroep
We zijn aanwezig in de leefwereld van de IEMers via huisbezoeken, vindplaatsen (zoals
Fontein, Tinten, …)
We bouwen aan een vertrouwens- of betrouwbare relaties met onze doelgroep
Waar mogelijk versterken we via trajecten het professioneel en sociaal netwerk van onze
doelgroep
We werken preventief op verschillende levensdomeinen binnen de gezinscontext (Slovaken
en Bulgaren) of op groepsniveau (Roemenen)

4.2. Terugblik op 2019
De vicieuze cirkel van generatiearmoede en discriminatie…
2019 was het jaar waarin het op alle niveaus goed is doorgedrongen dat de groep waarmee de
buurtstewards werken te kampen heeft met een generatie-armoede waar generaties lang aan
gewerkt zal moeten worden.
Het is niet zo dat in het werken met kwetsbare IEMers er enkel de juiste uitleg en ondersteuning nodig
is om de gezinnen op eigen benen te doen staan en hun weg te laten vinden. Het is een groep die met
heel veel drempels tegelijk te maken krijgt: complex statuut met beperkte rechten,
laaggeschoold/analfabeet, taalbarrière, imagoprobleem, discriminatie, wantrouwen, generatiearmoede, overlevingscultuur, multiproblematiek, vaak heel grote gezinnen/weinig volwassenen ten
opzichte van aantal kinderen en een gebrek aan zelforganisaties.
Het is belangrijk te erkennen dat deze groep in Gent leeft en zal blijven leven (meestal al meer dan 10
jaar) en dat er langdurige ondersteuning nodig is.
Weinig handen, veel werk
We worden nog steeds vaak bevraagd en de behoefte naar intensieve begeleiding blijft groot. Het
aantal IEMers in onze stad groeit elk jaar, al zijn ze uiteraard niet allen super kwetsbaar. We krijgen
gemiddeld 2 aanmeldingen per week. Het grootste deel van de vragen werd opgevangen, maar we
sloten 2019 opnieuw af met een dichtslibbing van de werking.
We blijven vaststellen dat de projecten leegstand en instapwonen heel veel begeleidingstijd vragen,
wat botst met het breed werken waar we naar streven (een breed aantal IEM-gezinnen in scope
houden).
Couch surfen en barakken bouwen
Qua huisvesting is er een groot verschil met voorgaande jaren. Er zijn minder zichtbaar dakloze
gezinnen bij de Slovaken en Bulgaren en er wordt nauwelijks nog gekraakt. Dakloze gezinnen gaan
van ene familielid/kennis naar de andere en maken nu en dan gebruik van (gezins)nachtopvang. Veel
Roemenen blijven echter wel vooral mobiele bewoners in aftandse caravans of zelfgebouwde
barakken.
Gezondheidspreventie
We werkten dit jaar ook veel rond gezondheid. We zetten in op anticonceptie en vaccinaties bij
baby’s. Waar nodig zetten we rattenbestrijding in gang en ook de gevallen van scabiës onder de
gezinnen die we kennen begeleiden we mee.
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Nieuwe samenwerkingen
We leerden dit jaar nieuwe partners kennen: het vaccinatieteam, de community health workers, de
mensen van samen 1 plan, de 1ste lijnspsychologen, … We hebben ook onze samenwerking met de
ambassade versterkt, om op die manier mensen eenvoudiger op weg te helpen.
Expertise uitwisseling
Veel diensten worstelen met onze doelgroepen. Hierdoor komen heel wat vragen naar uitleg en
ondersteuning over, door en met de doelgroep. We kwamen onder andere op het team van de
Krasdiensten, OTA, een Gentse school, het wijkoverleg van Sluizeken, het MSOC, Samen één plan en
de Gemeenschapswacht.
Enkele collega’s werkten mee aan de vertelavond over Kosice waarbij een terugkoppeling werd
gegeven van het werkbezoek aan die stad in het kader van het thema ‘vrijwillige terugkeer’.
Investeren in onze medewerkers
Buurtsteward zijn is vaak een uitdaging. Hoe betrokken je ook bent, de emotionele belasting is niet
te onderschatten. Daarom zetten we ook veel in op het welzijn van onze medewerkers. We voorzien
supervisie, investeren in tweewekelijkse werkbesprekingen en nemen de tijd om aan teamverbinding
te werken. Hiervoor gingen we op 2daagse kamperen in Zedelgem. Een toppunt qua teamspirit en
een opsteker om de rest van het jaar op terug te blikken als bron van energie.

4.3. Vooruitzichten 2020
Slachtoffer is dader, is slachtoffer…

De eerste uitdaging voor 2020 betreft de extreem kwetsbare situatie waar vele van de gezinnen
en kinderen zich in bevinden, onder andere door de vele jaren waarin verschillende families in
onzekere woonsituaties leven/leefden met momenten van dakloosheid. Dit leidt tot
misbruiksituaties waarbij kinderen en jongeren slachtoffer worden van dievenbendes, pedofielen,
drughandelaars of -gebruikers. Ze worden ingezet voor allerlei malafide praktijken waardoor
sommigen ook dader worden, wat maakt dat er voor de kinderen en jongeren die zich een tijdje
in dit kluwen bevinden, weinig licht is aan het einde van de tunnel. In deze context zijn we één
van de partners rond de tafel die werken aan de voorbereiding van het project Kings- Gent. Het
betreft een project waarbij er 2 Slovaakse gezinnen uit hun context gehaald zullen worden en
intensieve therapie en opvoedingsondersteuning zullen krijgen.
Bewuste integratie van de tweede generatie

Een tweede uitdaging die zich stelt, is het aan de slag gaan met de 2de generatie van gezinnen die
hier in Gent zijn. Gezien de vertrouwensband die er in verschillende gevallen al opgebouwd is,
zijn de buurtstewards goed geplaatst om met deze jonge gezinnen te werken. In sommige gevallen
hebben zij nog geen verblijfspapieren, hoewel zij al lang in Gent wonen. Het is een uitdaging om
hen mee te nemen in het EU-verhaal en ook hen te wijzen op belang van werk als basis voor de
verblijfspapieren en als basis om te kunnen huren.
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Voorbij clandestiene mobiele bewoning…

De derde uitdaging gaat over het toekomstige project met de huidige mobiele bewoners. Het
Gentse stadsbestuur wil een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding inrichten voor
mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken wonen. Hiermee streeft de stad
naar een totaaloplossing voor alle bewoners en terreinen na. De diverse plaatsen waar nu mobiel
clandestien wordt gewoond op het openbaar domein zullen worden ontruimd. De ervaring van
de buurtstewards zal hier een belangrijke rol spelen om vlot van start te kunnen gaan met deze
bewoners die voornamelijk van IEM-origine zijn. We zullen de trajecten mee vorm te geven.
Verder zetting met Vlaamse financiering .

Als kerstcadeau ontvingen we het goede nieuws van Vlaanderen, die een jaar langer dan voorzien
de buurtstewardswerking in Gent zal financieren. Samen met de partnersteden werd er een brief
gestuurd naar minister Somers om deze verlenging te bepleiten.

4.4. Bevindingen werking
Traag maar gestaag vooruit
Na 7,5 jaar werken met categoriale veldwerkers IEM, zien we dat de doelgroep in zijn algemeenheid
stappen heeft gezet op de grote domeinen van wonen en werken. Dat heeft voor een stuk te maken
met het werk van de buurtstewards die heel veel tijd investeren in het steeds opnieuw uitleggen dat
de weg als EU burger via werk en huren gaat.
Atiem als sterke partner in tewerkstelling
Qua tewerkstelling is er een heel nauwe samenwerking tussen de buurtstewards en het A tiem. Met
onze integrale insteek flankeren we de werkbegeleiders die onder andere daardoor tot mooie
resultaten kunnen komen. In de werkingsjaren 2016 & 2017 kregen 275 mensen begeleiding door
het Atiem en met succes. 66,2% was in de loop van het project aan het werk of volgde een
opleiding. Als je kijkt naar de deelnemers die intensief begeleid werden ligt dat percentage nog
hoger, van deze subgroep van 179 deelnemers was er zelfs 82,1% aan het werk of gestart met een
opleiding. In zo goed als alle trajecten staan activering en werk centraal (werk als basis om tot een
geldig verblijfsstatuut te komen en te kunnen huren).
Van dakloosheid naar ‘precaire’ woonsituaties
Waar we als startende veldwerkers in 2012 mensen volgden van kraakpand naar kraakpand zijn er nu
meer en meer mensen die huren, ook al is dit heel precair. We zien in de praktijk dat de huizen waar
de
meest
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kwetsbare IEMers wonen vaak in erbarmelijke staat zijn. De projecten InStapwonen en Leegstand
spelen ook een heel belangrijke rol voor deze doelgroep om de vicieuze cirkel “geen papieren/geen
werk/niet kunnen huren te doorbreken. Aangezien wij daarbij als toeleiders (en dus ook begeleiders)
fungeren, maken we de toegang tot deze projecten mogelijk voor de doelgroep IEM.
Bovenstaande grafiek toont de evoluties in woonsituaties over drie verschillende jaren binnen de
werking.
Op vlak van wonen bemiddelen we indien nodig of werken we aan de afvalproblematiek indien die
zich stelt.
Preventie als basis
De buurtstewards hebben voornamelijk een preventieve waarde. Door aanwezig te zijn in de
gezinnen (vertrouwensband) en te werken aan opwaartse sociale mobiliteit, zorgen we ervoor dat
de ouders op termijn hun beschermende rol naar de kinderen beter kunnen opnemen. We proberen
het van dag tot dag leven te doorbreken en te komen tot plannen op langere termijn. Bij gezinnen
die hier nog niet lang zijn en hun weg niet goed lijken te vinden, is vrijwillige terugkeer een
belangrijk gespreksthema.
We werken samen met de brugfiguren om schoolgaan hoog op de agenda te houden en drempels
weg te werken Waar nodig in verontrustende situaties, werken we samen met de juiste partners
zoals Kind & Gezin, CLB’s, Jongerenwelzijn of het vertrouwenscentrum.
Trajecten van lange adem
Alles wat we doen heeft vaak slechts op langere termijn effect. We zien nu de effecten van het werk
dat we jaren geleden met gezinnen deden. Hierdoor vallen de resultaten van ons werk niet
eenvoudig in cijfers te vertalen. Er is geen duidelijk traject, er zijn geen geijkte meetpunten.
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4.5. Buurtstewards in cijfers
4.5.1. Wie bereikten we?

167 actieve cases
117 gezinnen

50 individuën

332 volwassenen

334 kinderen

97 nieuwe cases in 2019

4.5.2. Wie is onze doelgroep?
Afkomst
Roemeens
15%
Pools
0%

Slovaaks
57%

Bulgaars
27%

hongaars
1%

Huisvesting

Huren

Couch surfen

Mobiel wonen

Dakloos

40%

15%

11%

8%
Andere

Sociaal huren

Projectwonen

19%

4%

3%

Bezetting ter bede/kraken/ongekend
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4.5.3. Hoe leerden we hen kennen?
De werking van de buurtstewards krijgt heel wat aanmelding, het merendeel van de mensen leren
we echter kennen via onze eigen contacten of collega’s van de dienst. Een steeds groter aandeel
aanmeldingen gebeurt via hulpverleningsorganisaties (OCMW, Kind&gezin, samen 1 plan,..) dit
benoemen we als ‘omgekeerde brug’.

Eigen contacten

Omgekeerde brug

DOW

Overlast

35%

15%

11%

8%

Onderwijs

Werk

Vzw’s

ongekend

8%

8%

7%

8%

4.5.4. Project Hurstweg
De eigenlijke start van het project kunnen we pas vanaf 2019 zien. In samenwerking met de
beheerders, aangestuurd door de dienst wonen, het A tiem dat zich focuste op werk en de
brugfiguren van de scholen werd hard gewerkt aan een meer stabiele leefsituatie voor de gezinnen.
Vooral de onzekerheid over het terrein, verlengingen en niet verlengingen zorgden voor heel wat
struikelblokken en gaven het groen licht aan het project postmobiel wonen.

16 caravans

11 schoolgaande
kinderen

6 caravans met
werknemers

Bedelen blijft
voornaamste bron van
inkomsten

56 officiële bewoners

18 KINDEREN

18 ‘omwonenden’

2 sterftes

Voedselbedeling

Gezondheidspreventie

Begeleide ophaling

Anticonceptie/medische
kaarten,…

Afvalbeheersing blijft
veel aandacht vragen

Betalingen gebeuren
grotendeels correct
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5. OpStap
5.1. Strategie
We richten ons met OpStap tot de meest kwetsbare (ex)druggbruikers van Gent. We bereiken onze
doelgroep via doorverwijzing, mond aan mond reclame door de gasten en door zelf outreachend op
zoek te gaan naar onze gasten. Dit zowel naar nieuwe deelnemers, als naar gasten die we opnieuw
moeten opvissen. We creëren een veilige leefwereld waarin we verbinding maken met hen en hun
netwerk versterken door in te zetten op laagdrempelige ontmoeting. We bieden hen de mogelijkheid
op maat en op hun eigen tempo deel te nemen aan activiteiten en vrijwilligerswerk. We focussen niet
op het aanpakken van het druggebruik, maar zetten in op connectie en harm reduction. We zetten
samen kleine en grote stappen in de aansluiting met de maatschappij, eigen waardering en verhoging
van hun welzijn. Waar nodig en mogelijk slaan we de brug naar zorg-, hulp- en dienstverlening. Via
spuitenruil en vormingen zetten we in op gezondheidspreventie en sensibiliseren we hen over zaken
waar ze dagdagelijkse mee geconfronteerd worden. Via de werking leren we onze gasten respect te
hebben voor zichzelf, elkaar, het materiaal en de omgeving. Dit zijn voorwaarden om deel te mogen
nemen en helpt hen ook buiten de werking om beter aan te sluiten bij de maatschappij. Via al onze
acties zetten we in op positieve beeldvorming van onze gasten en versterken we hen door
krachtgericht te werken.

Strategische Doelstelling:
We verhogen de maatschappelijke participatie en doorbreken het sociaal isolement van onze
doelgroep door in te zetten op maatschappelijk zinvolle activiteiten die voor sommigen een eerste
stap kunnen zijn naar een meer gestructureerde activering.

Operationele doelstellingen:
•
•
•
•
•

Professioneel en sociaal netwerk van de gasten vergroten
Zelfvertrouwen en eigenwaarde van de gasten vergroten
Positieve beeldvorming van de doelgroep verhogen
Gasten activeren in de deelname aan zinvolle activiteiten
Welzijn van de gasten bevorderen

Acties:
•
•
•
•
•
•
•
•

We organiseren laagdrempelige ontmoeting
We organiseren laagdrempelig vrijwilligerswerk
We organiseren vrijetijdsactiviteiten en meerdaagse uitstappen
We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille
We creëren een veilige leefomgeving
We maken de brug naar zorg-, hulp- en dienstverlening
We gaan Outreachend op zoek naar nieuwe gasten en vissen gasten opnieuw op
We bieden wekelijks een warme maaltijd en voedsel via foodsavers.
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5.2. Terugblik op 2019
Druk op de ketel
OpStap is in 2019 wederom flink gegroeid. Zowel naar het aantal deelnemers (217 ipv de 159 in
2018), aantal activiteiten, aantal vrijwilligers, aantal werkplekken, … . En het was druk! Bij
momenten veel te druk! Er waren natuurlijk rustiger periodes maar door de band genomen was het
vaak een “zottekot”. Veel had te maken met de drukte en de aanwezigheid van onze doelgroep
maar ook veel anderen in het Baudelopark. En met het karakter van ons gebouw ( doolhof en open
achterdeur). Het was daardoor bijzonder moeilijk te beheren, af te bakenen en een uitdaging om
een veilige sfeer te creëren. Ondanks herhaaldelijk en tot vervelens toe aandringen, bleven
minimale investeringen voor OpStap in het gebouw achterwege. Dit leverde heel wat frustraties op,
zowel bij onszelf als bij de bezoekers. Als klap op de vuurpijl kregen we in juni te horen dat we in juli
nog maar eens moesten verhuizen. Een school moest hoogdringend worden herhuisvest waardoor
alle organisaties in het gebouw de wacht kregen. Onze gasten en onze werking trok opnieuw aan
het kortste eind. Dit was onze vierde (!) verhuis in vier jaar tijd!
We hebben nog maar eens van de nood een deugd gemaakt en onze veerkracht getoond. Nagenoeg
alle gasten vonden stilaan de weg terug en we voelen ons alweer bijna thuis in de Kartuizerlaan. De
locatie is ruimer en er werd een deftige keuken uitgebouwd, al blijft het opnieuw een tijdelijke
oplossing en blijven we snakken naar een definitieve locatie, waar we ons kunnen settelen en onze
werking ten volle kunnen uitbouwen!
Uitdagende nieuwelingen
We kregen ook met een aantal relatief nieuwe uitdagingen te maken. Een aantal gasten uit de Roma
gemeenschap vond de weg naar OpStap. Dat is zeer goed maar niet zo evident. Niet al onze andere
bezoekers zijn hen even genegen en het zorgt hoe dan ook voor extra druk op de ketel. De groep en
de aard van hun gebruik is bij ons niet zo goed gekend waardoor het veel moeilijker is om af te
bakenen (minderjarigen, aard middelenmisbruik, …). Ze hebben een andere eigenheid en andere
gebruiken dan vele andere gasten en ook de aard van hun gebruik is vaak anders. Ze gebruiken niet
altijd illegale middelen maar soms enkel solventen. Hierdoor zetten we voor het eerst onze deuren
open voor misbruikers van legale middelen. Meestal is er echter ook bij hen sprake van
polytoxicomanie. De nood aan zinvolle dagbesteding is bij hen natuurlijk niet minder groot dan bij
onze andere bezoekers.
Zorgen om ‘tikkende tijdbommen’
Een andere uitdaging die natuurlijk niet echt nieuw te noemen is, is de toename van het aantal
“triple diagnose” gasten (mensen met en een verslaving, en een psychische aandoening die
bovendien vaak dakloos zijn) binnen onze werking. Gezien de meeste andere deuren voor hen
gesloten zijn of worden, willen wij hen wel een kans geven maar dat legt vaak een grote druk op ons
en de groep. Ze zijn niet allemaal in staat om deel te nemen aan het groepsgebeuren. Sommigen zijn
volgens ons ook echt tikkende tijdbommen die beter niet op straat zouden lopen. Maar iemand
moet toch z’n verantwoordelijkheid nemen? Echter ook wij moeten onze grenzen kennen. Dit mag
niet ten koste van ons en de groep gaan. We moeten hier dringend actie rond ondernemen. Want
we zijn zeker niet de enigen die hiermee te maken hebben.
We kregen opnieuw te kampen met een aantal langere afwezigheden van collega’s maar die
werden ook deze keer heel mooi opgevangen door “vaste” vervanger Wannes, onze stagiairs
Amandine en Yana en onze collega’s van het straathoekwerk. Amandine liep in totaal een 6-tal
maand stage bij ons tijdens haar opleiding Sociaal Werk ( Hogent ). Het was geen onopgemerkte
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passage bij OpStap en ze wordt gemist door ons en de gasten! Gelukkig springt zij samen met de
andere ex-stagiairs nog geregeld eens binnen.
Yana deed een eerste korte stage en volmaakt momenteel haar lange stage ihkv haar
masteropleiding Orthopedagogiek (Ugent).
Onvoorspelbare Inloop, gevarieerde activiteiten
De opkomst van de inloop kende als vanouds hoge pieken en diepe dalen. Ze varieert van meer dan
35 mensen tot soms maar een tiental bezoekers. En net als bij alle andere activiteiten blijft dat zeer
onvoorspelbaar. Je moet zeker met 3 medewerkers aanwezig zijn en dan nog blijf je met het gevoel
zitten van ‘ogen op je rug te moeten hebben’.
Zinvolle dagbesteding: een “booming bussiness”
Ook het vrijwilligerswerk kende een enorme groei. Door het groeiende aantal deelnemers (we
klokten het jaar af met 76 ‘vrijwilligerscontracten’) zagen we ons genoodzaakt om ook het aantal
werkplekken opnieuw te verhogen. Het werken op de boot viel in de loop van het jaar weg wegens
een bestemmingswijziging, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door het starten van 3 andere
jobkes. We gingen mee klussen en verhuizen ihkv Project Leegstand, we startten met werken op de
Meibloemsite en startten met een tweede spuitenpatrouille (in Nieuw Gent). Daar kwamen
bovendien nog tal van extra werkjes tussendoor bij (bar Straatpraat, leegmaken en opkuisen lockers
voor daklozen, catering quiz Smart On Drugs vzw, als ervaringsdeskundige de kijk-tast- en
ruikvorming van het Ocmw ondersteunen, …) .
Yana startte met de wekelijkse hobbyclub op dinsdagnamiddag waarbij gasten welkom zijn, als ze
zich vooraf inschrijven, om een hobby te beoefenen (badminton, sleutelen aan fietsen, schilderen,
schrijven aan de Straatwijs krant, …) of deel te nemen aan een workshop ( schilderen, koken,
fotografie, gebruik smartphone, yoga…). Jo, psycholoog van het Mscoc, komt nu maandelijks een
sessie mindfulness geven.
We gingen vorig jaar alweer 3 keer naar de Ardennen. Één keer voor onze jaarlijkse 3-daagse met 18
gasten. Heel uitzonderlijk en door omstandigheden was dat eens niet in onze vertrouwde omgeving
in Porcheresse maar in het kamphuis van Habbekrats in Bérisménil. Twee keer gingen we met 6
gasten naar Porcheresse op werk 2-daagse om er de handen uit de mouwen te steken in ruil voor
kost en inwonen.
Afgelopen jaar sprongen we tevens op de kar van Foodsavers en is er zowel op maandag als op
vrijdag tijdens de inloop een divers aanbod van voeding.
Op de kaart, in Gent en daarbuiten
OpStap raakt meer en meer bekend binnen het werkveld. Tal van scholen en organisaties uit
binnen- en buitenland kwamen op bezoek. We gaven opnieuw vele voorstellingen en aan aanvragen
voor vrijwilligerswerk, stage van studenten en vragen voor medewerking aan onderzoek was
opnieuw geen gebrek. Zo kwam Orpheé Sys een aantal maanden veel over de vloer ihkv het
onderzoek “Needs assessment van druggebruikers in Gent: focus op niet-bereikte groepen”. Veel
van onze gasten verleenden hun medewerking aan het onderzoek. Erg interessant voor ons was
vooral dat Orpheé er ook in slaagde een aantal gasten bij ons binnen te loodsen door steeds met
hen in OpStap af te spreken. Gasten die we vaak wel reeds kenden, maar die nog nooit echt bij ons
aanhaakten. Stemt tevens tot nadenken natuurlijk.
We ondersteunden, samen met onze gasten, de totstandkoming van het nieuwe drugbeleidsplan
2020-2025 van de Stad Gent. Dit onder meer door de organisatie van focusgroepen met de gasten
en deelname aan twee ronde tafels in het stadhuis.
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In het kader van het ‘gluren bij de buren’ trokken we in november naar Luik. We bezochten er een
aantal heel interessante projecten en maakten er tijd voor teambuilding.
We kregen er inspiratie en deden opnieuw enkele frisse ideeën op. Ondermeer daarmee gaan we
aan de slag in 2020!

5.3. Vooruitzichten 2020
Beter een goede buur…
In 2020 willen we ons verder nestelen op onze nieuwe plek in de Kartuizerlaan. Niet enkel er verder
onze thuis van maken en bekendmaken bij de doelgroep, maar nu ook eens onze blik naar buiten
wenden. We hopen eindelijk eens wat langer op dezelfde plek te mogen blijven werken en moeten
dan ook met de buurt aan de slag.
Wat kunnen wij met onze gasten en onze lokalen betekenen voor de buurt en wat kan de buurt
betekenen voor ons? We gaan actief op zoek naar interactie en zullen ook onze deuren eens open
gooien.
Verder experimenteren
Zoals altijd gaan we ons blijven herbronnen en hernieuwen. We experimenteren ondermeer met
steeds een aanbod van een kleine gratis hap tijdens elke inloop. Dit laten we beheren door een
vrijwilliger in een nieuw jobke, de kantien.
We trachten de hobbyclub die Yana startte verder te zetten en blijven investeren in een aanbod van
yoga en mindfulness.
Ook dit jaar zullen er weer nieuwe jobkes bijkomen en andere misschien wegvallen. Zo gaan we
vanaf dit voorjaar wekelijks moestuinieren in de moestuin van het Oud Postje in de Muide.
Sofie start halftijds een opdracht waarbij ze de mogelijkheid van een nieuw project gaat
onderzoeken (Springplank). Ze zal halftijds bij OpStap worden vervangen door Yana. Yana verder
inwerken wordt dan ook een prioritaire opdracht voor ons. In de loop van februari komt Chai ons
tijdelijk vervoegen voor zijn eerste stageperiode ihkv de opleiding Sociaal Werk aan Hogent.
Uitdagende gasten omarmen
Een stevige uitdaging wordt het werken met en de integratie in onze werking van de groep gasten
uit de Roma gemeenschap zoals hierboven reeds beschreven. We waren ze een hele tijd kwijt na
onze verhuis maar ze zijn nu in grote getale terug. Uiteraard zijn ze welkom maar het vergt
specifieke aandacht en het legt toch onmiskenbaar extra druk op ons en de andere bezoekers.
Een andere uitdaging zoals hierboven reeds beschreven is de toename van het aantal “triple
diagnose” gasten. We organiseerden reeds een overleg met andere organisaties die ook met deze
doelgroep te maken hebben. Enerzijds moeten we dit fenomeen krachtig blijven signaleren
natuurlijk. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat er niet snel oplossingen uit de lucht zullen vallen
en moeten we allemaal samen bekijken hoe we elkaar hierin nog veel meer kunnen ondersteunen.
Party time!
En last but not least, in 2020 bestaat OpStap vijf jaar! Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. U
hoort er nog van!
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5.4. OpStap in cijfers
5.4.1. Wie bereikten we?

217 Gasten
186

31

5.4.2. Wat deden we?
Zinvolle dagbesteding in verschillende vormen

Gemengde
Inloop

87 keer

217 unieke bezoekers

Maandag & vrijdagnamiddag

Gemiddeld 19 aanwezigen
78 meer dan 5x aanwezig

Vrouwen

Inloop 15 keer

Woensdagactiviteiten

9 unieke bezoekers

Nog volop in opbouw

Gemiddeld 2 aanwezigen

44 activiteiten

129 unieke deelnemers
Gemiddeld 16 aanwezigen
38 meer dan 5x aanwezig

Meerdaagses

2x werkstage

1x driedaagse

6 deelnemers

18 deelnemers

Harm Reduction
Spuitenruil voor eigen bezoekers

3201 spuiten verdeeld
4064 spuiten gerecupereerd
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6. Straathoekwerk
6.1. Strategie straathoekwerk
De straathoekwerkers werken binnen de 19de-eeuwse gordel met de meest kwetsbare mensen van
onze stad. We zijn present en nabij in de leefwereld en komen vooral op plaatsen waar andere
diensten en organisaties niet veel komen (Parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…). Onze
doelgroep bestaat uit meervoudig gekwetsten, mensen met geen of onvoldoende vertrouwen in
hulpverlening, vaak met een fragiel sociaal en professioneel netwerk. We werken territoriaal. Per
wijk bekijken we de fenomenen. We zetten daarop in waar anderen niet of onvoldoende komen,
waar hulpverlening of andere netwerken, zijn weg of toegang onvoldoende vindt.
Straathoek werk zet in op bruggen bouwen, verbindend werken waarbij zowel een focus ligt op
breed helicopteroverzicht op de wijken en fenomenen, individueel werken en groeps- en
contextgericht werken.
We bouwen met onze gasten een werkrelatie op, zijn nabij, begripvol en bereikbaar en zoeken
samen naar hun eigen doelstellingen. We geven onze deskundige mening als het nuttig is of kan,
maar pushen niet. We werken op hun tempo en maken op die manier zaken bespreekbaar, pakken
op een warme manier samen problemen aan, stappen samen over drempels of lopen samen tegen
muren. We geven hen een stem en zoeken ook samen met partners naar structurele oplossingen
voor problemen.
Straathoekwerk is actief in volgende wijken : Brugse Poort, Bloemekeswijk, Rabot, MuideMeulestede, Sluizeke-Tolhuis-Ham, Dampoort-Sint Amandsberg, Ledeberg- Gent Brugge, Nieuw
Gent en de Watersportbaan. In de laatste twee wijken ligt een sterke klemtoon op het werken in
sociale hoogbouw. In de binnenstad en stationsbuurt wordt hoofdzakelijk met dak- en thuislozen
gewerkt, vaak mensen zonder wettig of met een precair verblijfsstatuut.

Strategische doelstelling:
We verhogen het welzijn van onze gasten en verbinden hen met de maatschappij en het
hulpverlengingsaanbod.

Operationele doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht verwerven in de leefwereld van onze gasten
Zelfvertrouwen en eigenwaarde van de gasten vergroten
Versterken van het professioneel & sociaal netwerk van onze gasten
Hulpvragen detecteren en mensen toeleiden naar passende hulpverlening
Signaleren van noden/drempels en structurele tekorten in functie van structurele
oplossingen
Positieve beeldvorming van onze gasten stimuleren
Welzijn van onze gasten bevorderen
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Acties:
•

Aanwezigheid: We zijn actief aanwezig in de leefwereld van onze doelgroepen. We streven
ernaar dat iedere werker 70% van zijn werktijd aanwezig is in de leefwereld van de gasten.

•

Helicopterview: Door te observeren en contacten in de buurt met sleutelfiguren
ontwikkelen we een helicopterview op de wijk of buurt. Via contacten met verschillende
doelgroepen en de meest kwetsbare mensen leer je de fenomenen in de wijk (her)kennen
en heb je de mogelijkheid ermee aan de slag te gaan.

•

Tempo en maat: We maken tijd om een vertrouwensrelatie met onze gasten uit te bouwen
en werken op hun tempo en op maat. De factor tijd is heel belangrijk in ons werk. Hoewel
we zelf geen aanbod hebben, ervaren gasten het oprecht luisteren naar hun verhaal als een
van de belangrijkste zaken in het straathoekwerk.

•

Bruggen bouwen: Verbinding maken is één van de belangrijkste aspecten van onze job;
Zowel binnen het uitbouwen van formele als informele netwerken rond gasten. We
bouwen bruggen, en versterken, alles op tempo en maat van de gasten.

•

Signaalfunctie: We signaleren noden/drempels en structurele tekorten waar we vaak
samen met onze gasten op botsen. Deze kunnen zich op meerdere niveau’s situeren: op
wijkniveau, op stadsniveau op landelijk niveau. In het belang van onze gasten detecteren
en signaleren we deze noden en gaan we op zoek naar structurele oplossingen.

•

Nieuwe restgroepen: Aangezien wijken evolueren en er steeds nieuwe restgroepen blijven
ontstaan, is het belangrijk dat we steeds blijven zoeken naar nieuwe restgroepen. Ook als
we al lang actief zijn in een wijk, moeten we ervoor zorgen dat we geen
onderdeel/aanvulling van het bestaande aanbod worden, maar een meerwaarde bieden
voor zij die niet of moeilijk bereikt worden.

6.2. Terugblik op 2019
2019 was enerzijds een jaar van verankering en bestendiging, maar ook een jaar waarin er opnieuw
een aantal personeelsverschuivingen waren, die een impact hadden op de wijkwerking. Een aantal
van de straathoekwerkers die 2 jaar terug in dienst traden zitten op kruissnelheid op hun wijk op
vlak van contacten en netwerk. Op de wijken Sluizeke-Tolhuis-Ham, de Bloemekeswijk,
Watersportbaan, Nieuw Gent en in Gent Centrum hadden we gedurende enkele maanden geen
straathoekwerkers wegens vertrek of tijdelijk uitvallen van medewerkers. Ondertussen zijn op het
merendeel van de wijken opnieuw straathoekwerkers aan de slag. Begin 2019 startte Bart Guillemyn
als nieuwe teamcoach.
2019 was een jaar van groei en opportuniteiten, maar ook van heroriëntatie. Projecten als
Enchanté, de lockers en straatpraat, de nachtpatrouille groeiden uit hun kinderschoenen. Nieuwe
projecten zoals Straatwijs en Streetuse zagen het levenslicht. Sommige projecten met partners zoals
Gantoise plantrekkers kregen een nieuwe wending. Andere zoals mobiel wonen kenden een
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sputterende start waarbij 2020 zal moeten uitwijzen in welke richting ze verder gezet worden. Meer
info hierover vind je in het deel projecten.

6.2.1. Brugse Poort
De Brugse Poort vormt het terrein van Bruno Van Herck & Steven De Fleurquin (stagiair) Het is een
wijk die heel wat mensen met een verslaving, op zoek naar het dagelijkse dosis geluk, aantrekt.
Bruno’s ervaring als psychosociaal consulent in MSOC zorgt er voor dat hij een aanspreekpunt vormt
voor de vele gebruikers die in de wijk vertoeven. Hij vangt signalen op uit het drugmilieu.
Hierdoor is er in de Brugse poort ook een hogere aandacht voor spuitenruil en het vinden en opkuisen
van zwerfspuiten. Preventie bij gebruikers is erg belangrijk. Bruno heeft een goede samenwerking met
MSOC en andere drughulpverlening en verwijst vaak door naar het project Opstap.
Net zoals in andere wijken komen we dagelijks in aanraking met personen met uiteenlopende
psychische problematieken. Hieruit ontstaat een sterk contact met Villa Voortman, verschillende
psychiatrische centra, mobiel team en de PAAZ afdelingen van de Gentse ziekenhuizen. Ook met het
wijkgezondheidscentrum loopt de samenwerking goed.
De komst van de meubelfabriek, een fabriekspand met een tijdelijke invulling biedt een aantal nieuwe
kansen. Mede door een nieuw mooi stukje open ruimte in de wijk. In de nabije toekomst willen ze
onderdak bieden aan twee dakloze personen in tiny houses. Het zijn twee personen die nu nog mobiel
wonen en waarbij Bruno straks ondersteuning zal bieden bij het wonen op de site , samen met de
wijkpartners. Verder probeert Bruno de gasten te betrekken in de werking van de volkstuintjes en het
divers aanbod van de meubelfabriek.
Goedkope woningen, kans op een dagjob, het inloopcentrum Pannestraat op een boogscheut en de
nauwe samenwerking met Sociale Dienst Open Huis en de weggeefwinkel “De Rode Lotus” zorgen er
voor dat er een groeiend contact is met mensen met een precair of zonder verblijfstatuut. In concreto
vooral Oost-Europese en Maghrebijnse dakloze personen met een uitzichtloze situatie door gebrek aan
rechten. Toeleiding naar nachtopvang, inloopcentra en hulp bij zoeken naar woningen zijn dagelijkse
vragen die op hen afkomen. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met de woonwinkel.

6.2.2. Bloemekeswijk
Pieter De Meerseman was de afgelopen jaren aan de slag als straathoekwerker op de
Bloemekeswijk. Pieter werd in september dit jaar coördinator van het team schoolspotters. Ilanka
Bral trad in zijn voetsporen en gaat verder op het ingeslagen pad.
Klemtonen in het afgelopen jaar waren : Werken in en rond de hoogbouw in F. Ferrerlaan,
Leliestraat en Jan Yoens met mensen met een verslavingsproblematiek en eenzaamheid (o.a. samen
met LDC De Boei en WoninGent) Werken rond zwerfspuitenproblematiek hoofdzakelijk rond de
hoogbouw in samenwerking met De Kaai, wooncoaches OCMW Gent en WoninGent.
Er zijn heel wat dakloze mensen te vinden in de wijk. Autobewoners, tenten op braakliggend gebied,
slapers in publieke ruimte van de hoogbouw,… Ook de aanwezigheid van De Fontein zorgt voor een
aantrekkingskracht.
Met het Guislain Ziekenhuis, inloophuis Poco loco en huize triest in de buurt, is er ook veel aandacht
voor mensen met een psychische problematiek.
Pieter had een beperkte café-werking in tweetal cafees met hoofdzakelijk ouderen en mensen met
een alcoholverslaving. Hij maakte hierbij gebruik van een aantal sleutelfiguren die hem waar nodig
problemen konden signaleren.
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Als voormalige buurtsteward had Ilanka contacten in het Roemeens kamp, in haar nieuwe probeert
ze op wijkniveau waar mogelijk de verbinding te leggen naar andere werking bv. zorgen voor een
uitnodiging van een buurtactiviteit etc.

6.2.3. Rabot
In het Rabot waren Riet Verlot en Ismaïl Canturk een vast duo.
Als een van de meest zichtbare restgroepen in de wijk werkt Ismaïl vooral met jongeren in de wijk.
Ook dit jaar werd die werking verder bestendigd. Een van de hoogtepunten was de verhuis van het
voetbalproject met de jongeren naar de nieuwe sportzaal in de wijk. Dezelfde ploeg jonge gasten
werd ook tweede in de Keizer Karel cup. Daarnaast waren er heel wat moeilijkheden tussen
verschillende jongerengroepen. Hiervoor werd een verzoeningsvergadering georganiseerd tussen
jongeren uit verschillende wijken, samen met de zelforganisaties uit de wijk en de burgemeester.
Daarnaast investeerde Riet in maken van contacten en het krijgen van vertrouwen van zeer
kwetsbare zorgmijders. Via straat contacten leerde ze mensen kennen of vaak ook via aanmelding
door bezorgde wijkpartners en/of buurtbewoners. Zorgwekkend bij deze groep zijn de oudere –
voornamelijk – mannen die geen familiaal en/of sociaal netwerk meer hebben, en vaak door
chronisch alcoholisme kampen met fysieke en geestelijke aftakeling. Daardoor zijn zij niet in staat
voor zichzelf en hun woonomgeving te zorgen. Zij belanden ook vaak in opname.
Een andere zorgwekkende groep binnen de kwetsbare zorgmijders zijn mensen die wonen in
vervuilde woonsituaties. Een aantal situaties in 2019 zetten aan tot nadenken over de rol van
straathoekwerk in dergelijke situaties en over hoe hiermee kan worden omgegaan in de toekomst.
Eind dit jaar maakte Riet de overstap naar De watersportbaan en werd ze vervangen door Karolien
die zich intussen volop inwerkt in de wijk.

6.2.4. Muide-Meulestede
Straathoekwerker Bieke Denolf is actief in Muide-Meulestede, waar een groep mobiele bewoners
vaak haar aandacht vragen. Naar aanleiding van een project met mobiele bewoning kwam in oktober
2019 de eerste mobiele bewoner aan in de warme wijktuin. De warme wijktuin is één van de 2
experimentele woonprojecten in Gent. De man vormt er nu het aanspreekpunt tussen wijkbewoners
en gebruikers van de warme wijk tuin. Samen met Samenlevingsopbouw probeert Bieke op die
manier alternatieve woonvormen op de kaart te zetten. Ze heeft nauwe contacten met mobiele
bewoners en hun woonproblematiek, waar mogelijk nemen we met de dienst een bemiddelende rol
op.
Op wijkniveau nam Bieke het initiatief om naar analogie met het Rabot een werkgroep kwaliteitsvol
wonen in sociale hoogbouw op te starten. De sociale regisseur roept de partners in het veld bijeen en
samen proberen we werk te maken van dit thema. Hieruit volgde het initiatief “ koffieklets en
meer”die samen met het buurtwerk en de buurtzorgmedewerker van het Lokaal Dienstencentrum
werd opgestart. Concreet betekent dit dat we 1 maal om de 2 weken deur aan deur gaan bij sociale
huurders in de wijk. We stellen ons voor en peilen naar de zorgnoden van deze mensen. tegelijk is het
voor Bieke als straathoekwerker een manier om op zoek te gaan naar heel kwetsbare mensen die nu
nog niet bereikt werden.
Op individueel niveau probeert Bieke tijd te nemen voor mensen in heel kwetsbare situaties. Het zijn
vaak mensen die je niet bellen, die het moeilijk hebben. Doorheen het traject probeert ze mensen
naar buurt en stedelijke netwerkpartners door te verwijzen. Daarnaast werkt Bieke aan haar
vertrouwensband met de doelgroep. Tijd maken om naar hun verhalen te luisteren is een groot deel
van haar werk.
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Soms moeten we vaststellen dat er heel wat netwerk rond kwetsbare mensen zitten, maar dat ze de
noden van de mensen onvoldoende vervullen. Bieke neemt in zo’n gevallen het initiatief om
netwerkpartners te verenigen en de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen.

6.2.5. Sluizeke-Tolhuis-Ham
In Sluizeke-Tolhuis_Ham hebben ze het een jaar lang zonder straathoekwerker moeten stellen. De
straathoekwerkers van de binnenstad kwamen regelmatig eens in de wijk, maar konden geen
volwaardige werking opvangen.
Vanaf 2020 is er echter opnieuw een straathoekwerker actief!

6.2.6. Dampoort-Sint Amandsberg
Op de wijk Dampoort- Sint Amandsberg zijn Nele van Arnhem en Maya Debel al jaren de vaste
tandem van het Straathoekwerk. Deze regio beslaat een zeer groot territorium met de wijken
Scheldeoord, Dampoort, Sint-Amandsberg, Nieuwe wijk en de Bernadette wijk. Er werd tevens een
hele nieuwe wijk tegen de Berndettewijk neergepoot met een nieuw aanpalend park. Dit zal een
nieuw te verkennen terrein worden.
Doelgroepen zijn zeer divers daar het hele gebied uit een aantal kernwijken bestaat met elk hun
eigen identiteit. Het gaat van mensen met een verslavings- of psychiatrische problematiek, tot
dakloze mensen die de wijk als ontmoetingsplek gebruiken, gezinnen en jongvolwassenen, mensen
zonder wettig verblijf….
Kernthema’s in de individuele werking waren kansarmoede, kinder- en jongerendakloosheid,
eenzaamheid, psychische en psychiatrische problematiek (vaak vroeg dit ook een
burenbemiddeling), kwartiermaken (bv. Toeleiden naar wijkactiviteiten), justitie met een bijzondere
aandacht voor jeugdrechtbank, jongerenwelzijn, instellingen van 0 jaar tot 17 jaar,
hospitalisaties/doktersbezoeken, middelengebruik, (dreigende) dakloosheid. Vaak wordt gewerkt
aan multiproblem situaties die ook een zeer integrale aanpak vragen met aandacht voor elk
gezinslid. In het verbindend werken ging een bijzondere aandacht naar opnieuw de brug vormen
tussen gasten en hun familie, maar tevens tussen gasten en organisaties en gasten en hun
wijkomgeving/wijkgebeuren.
Kenmerkend voor de wijk zijn ook de verborgen problemen achter de gesloten deurtjes waar we
constant aandachtig moeten voor zijn. Anderzijds zijn we ook regelmatig aanwezig op vaak bezochte
plaatsen door onze doelgroep. Dit kunnen zowel openbare plaatsen zijn als parken, hoekjes,
wachtzaal ocmw, Dampoortstation, winkels, café's..., maar evengoed ontmoetingsmomenten van
andere diensten en organisaties op de wijk (bv: buurthuisje, voedselbank, buurtfeesten,
buurtactiviteiten, recepties….)
In samenwerking met buurtbewoners en wijkpartners werd in 2019 veel geïnvesteerd in een
ontbijtgroep, waar we vooral als vindplaats aan de slag zijn. Vanuit het burgerbudget werd ’t
Overeten opgestart, een mobiele keuken op buurtactiviteiten dat fungeert als solidair
buurtrestaurant met betaalbare voeding voor iedereen. Er is een zeer diverse ploeg aan vrijwilligers,
met daarin ook een groot deel mensen in kwetsbare situaties. Zij zijn mede-eigenaar van het project
en halen er ook hun zelfwaarde en een plekje in de wijk uit. De toekomst is onzeker, maar we
dragen er als straathoekwerk zo lang mogelijk aan bij.
Er is een zeer nauw en betrokken professioneel netwerk op de wijk. Dit zorgt voor een grote
samenwerking met de vele wijkpartners (vzw jong, sivi, sociale wijkregisseur, kind en gezin,
woonwijzers, ocmw, buurtwerk, brugfiguur, ldc outreacher, kind en gezin, gezondheidspromotor
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wijkgezondheidscentrum,...). Jaarlijks is er een wasparkvoetbalfeest ism buurtwerk, vzw Jong en
Gantoise plantrekkers, waar we ook onze schouders onder steken.
De stadsvernieuwing En Route blijft een uitdaging voor sociale verdringing. We zijn dan ook
constant alert en proberen onze doelgroep zoveel mogelijk te betrekken en ook hen een plaats te
geven in de wijk. Helaas wordt dit nog al te vaak vergeten..
We blijven ook de stem van onze doelgroep vertolken en duidelijke signalen geven. Naar aanleiding
van een arrestatie van heel jonge kinderen werd een ontmoeting van de ouders met de Gentse
korpschef en ontmoeting van de kinderen met de kinderrechtencommissaris door ons ondersteund.

6.2.7. Ledeberg- Gentbrugge
Jeroen is onze straathoekwerker in zone 9050. Dit bevat een zeer groot en gefragmenteerd
werkingsgebied. Veel aandacht gaat ook naar die gebieden waar weinig andere diensten actief op in
zetten. Voorbeelden zijn Robiniawijk, Groeningenwijk, Papleupark, Meijerij .. De afgelegen Gent
Brugse Meersen zijn een aantrekkingspool van mensen die onder de radar willen blijven, oa voor
mensen zonder verblijfsdocumenten. Ook enkele mensen met een verslaving vertoeven er
regelmatig. Straathoekwerk in 3 wijken met slechts 1 FTE is niet evident. Jeroen is veel onderweg en
dient selectief en doelgericht te beslissen aan welke overleg momenten hij deelneemt.
Als voormalig buurtwerker heeft Jeroen extra aandacht om sociale dynamieken op te merken en
verbindend te werken met burgers en burgerinitiatieven (bvb let save food, de buurderij,….). De
polarisering tussen autochtone inwoners en jonge inwijkelingen op zoek naar betaalbare huisvesting
zijn een aandachtspunt in de wijk.
Op wijkniveau investeert Jeroen momenteel ook extra tijd in de dynamieken en nieuwe solidaire
bewonersinitiatieven rond de Robinawijk.
Vereenzaming, psychische problemen, drug, alcohol en gok verslaving zijn eigen aan de mensen
waarmee we er werken. Vanuit de inclusie gedachte werken we tevens mee aan Project Pluimpjes
van samenlevingsopbouw Gent en de Gentse werkgroep Kwartiermaken.
Door verschillende casussen is Jeroen ook betrokken bij projecten en actoren die buiten zijn werking
gebied liggen bvb, Woonproject Vesalius, Housing first. Ook werkt hij veel ook samen met VZW de
Tinten.
In 2020 zal er een grote verhuisbeweging plaatsvinden vanuit Nieuw Gent ( afbraak van de
woontorens) naar sociale woningen in de Gaston Crommelaan. In overleg met collega's van Nieuw
Gent gaan we deze casussen trachten op te volgen

6.2.8. Nieuw Gent
Mohamed (toto)Zerioh en Filip( Fiele) Van Goethem zijn de mannen van de wijk Nieuw Gent. Zij
richten zich vooral op de bewoners van de woonblokken. De samenwerking met Poco Loco vormde
dit jaar een grote meerwaarde. De psychische kwetsbaarheid bij mensen in de wijk is heel groot, het
vergt heel wat van Mohamed en zijn netwerk om mensen gepast door te verwijzen, er zijn de lange
wachtlijsten, veel gespecialiseerde diensten die nèt niet dat doen wat gasten nodig hebben. Om
gaten in de zorg op te vullen wordt aan de slag gegaan met mobiele werkers. Dit jaar werd er in de
blokken alleen al afscheid genomen van drie bewoners die een onnatuurlijke dood stierven, dit heeft
telkens een grote impact op de wijk.
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Dat het toch niet allemaal kommer en kwel is bewijst Fiele die met verschillende honden-eigenaars
(zowel van Rotweilers/staffords als chiwawa’s) en de Groendienst de hondenweide heraangelegd
heeft.
Een ander thema dat sterk leeft bij de bewoners is de verhuisbeweging, sloop en de nieuwbouw van
de blokken.
Daarnaast startten we ook een spuitpatrouille op in de wijk, bieden we ondersteuning aan de
kwetsbare vrijwilligers en staken we mee onze schouders onder een Bibliotheek voor daklozen.

6.2.9. Watersportbaan
In september namen we afscheid van Sarah Vanden Auwera, die na 10 jaar straathoekwerk andere
oorden heeft opgezocht. Riet treedt er in haar voetsporen. Ook in deze wijk ligt het accent op de
hoogbouwblokken. Typisch voor deze blokken is dat ze lange tijd vooral een verouderende
bevolking hebben gehad. Nu komen er veel jongeren in hun plaats. Het is zoeken met de
wijkpartners om er nieuwe verbindingen te leggen. Er is veel isolement en vereenzaming. In
sommige blokken heeft bijna niemand uit het netwerk contact. Ook rond alcohol en andere
verslavingen is er heel wat werk aan de winkel. In het talrijke groen in de wijk moeten we ook steeds
heel alert zijn voor buitenslapers.
De Watersportbaan heeft dertien appartementsgebouwen, waarmee we voeling proberen te
krijgen. Door aanwezig te zijn in (in de hal, in de gangen, in de lift, bij bewoners thuis) en rond de
gebouwen (op de trappen, op bankjes, speeltuinen, hondenloopweides, de afvalsorteerpunten,
picknicktafels, …) leert zij bewoners kennen, en ook sleutelfiguren zoals poetsvrouwen en
conciërges. Een andere insteek om zicht te krijgen op schrijnende situaties en kwetsbare bewoners
is de uitbouw van een netwerk van wijkpartners. Belangrijke signalen komen onder meer vanuit de
flatwachter, de wijkmonitor van Woningent, het Wijkgezondheidscentrum, Buurtwerk,
Samenlevingsopbouw en Mobiel team. Nog een manier om mensen te leren kennen, is
aanwezigheid op buurtactiviteiten en inloopplekken zoals het Open Huis van Buurtwerk, het
lokaaltje van Samenlevingsopbouw in het Borluut-gebouw, De kring, de cafetaria van het Lokaal
Dienstencentrum. Ook de inkom van de plaatselijke Delhaize, de plaatselijke apotheek, het wassalon
en de wijkfrituur zijn mogelijke vindplaatsen.
De uitdaging is om de juiste verhalen op te vangen. Om vanuit het zichtbare en gekende te komen
tot het onzichtbare en het ongekende. Om te zoeken naar die bewoners en verhalen die niemand
hoort. De wijk kent veel inwoners die kampen met verslavingsproblematieken en psychische
kwetsbaarheid. Deze thema’s worden dus zeker een focus voor Riet.
Vanuit deze verkenning en het leren kennen, is Riet op zoek naar de blinde vlekken van de wijk. Dit
zijn de plekken waar geen tot weinig wijkpartners of andere actoren actief zijn. De huidige bevinding
is dat vooral in de omgeving van de Jubileumlaan, het Nachez-gebouw en de appartementen aan de
Charles Andrieslaan weinig actoren actief zijn. Mogelijks worden dit focusplekken voor de komende
maanden. Mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoetingsmomenten en -plekken worden
bekeken. Dit kan gaan over het op de stoep aanbieden van koffie en thee of soep tot het eventueel
ter beschikking krijgen van een flat van de sociale huisvestingsmaatschappij als inloopplek voor
bewoners. Dit laatste is enkel realiseerbaar in samenwerking met andere actoren.
De Watersportbaan is een uitgestrekte wijk met veel open ruimtes tussen de sociale
appartementsblokken, veel groene zones, parkings en verdoken plekjes rond de Watersportbaan en
op de site tussen de Jubileumlaan, Neermeerskaai, Offerlaan en Martelaarslaan (met onder meer de
opengemaakte scholencampus). Tot het gebied behoren ook het uitgestrekte recreatiedomein van
de Blaarmeersen en de groene zones langs de spoorweg en de binnenring, met zovele plekjes om
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verdoken te wonen. Een hele uitdaging om als enige straathoekwerker in deze wijk voeling te
krijgen en te behouden met het hele grondgebied. Daarom is het hier belangrijk contacten te leggen
en te onderhouden met de Groendienst, Nachtwakers van recreatiedomein de Blaarmeersen, de
campusbeheerder van de scholencampus en de flatwachter om zo ook signalen te krijgen rond
tijdelijke woonoplossingen die her en der opduiken in dit gebied.
Ook met de sociale wijkregisseur wordt afgestemd over de noden van de wijk

6.2.10. Binnenstad
Bram David, Lieke Demulder en Kaat Hermans zijn ondertussen ingewerkt in hun wijk. de eerste
jaren werd vooral geïnvesteerd in wijkverkenning en netwerken. Nu dit is gebeurd, hebben de drie
straathoekwerkers hun weg gevonden en zijn ze met verschillende projecten en gasten aan de slag.
Hierbij zorgden ze dat de focus breder kwam te liggen dan het klassieke publiek van dak- en
thuislozen.
De groep daklozen en druggebruikers in het centrum is zeer groot en wisselend. Er is veel
doorstroom van mensen en miserie wat de opvolging uitdagend maakt. In tegenstelling tot andere
wijken zijn er weinig buurtgerichte organisaties actief (geen buurtwerk of opbouwwerk). Om aan
deze lacune tegemoet te komen werd in het centrum samenwerking aangegaan met minder voor de
hand liggende partners zoals de Vooruit en Enchanté. Er werden ook overleggen gevoerd met de
Lijn, de bibliotheek, de parochie en Krasdiensten.
Ook met de collega’s van Opstap is er een intensieve samenwerking en wordt er regelmatig langs
gelopen tijdens de inloopmomenten.
In de zoektocht naar andere doelgroepen werd vindplaatsgericht gewerkt in en rond sociale
huisvesting (Lange steenstraat het Pand, Ijkmeesterstraat) en panden in de stad die verdeeld zijn in
kleine appartementen en studio’s waar een vermoeden is van grote concentratie van kwetsbare
doelgroepen.
Doorverwijzingen voor lockers, langsgaan in inloopcentra, mensen toeleiden naar de nachtopvang.
Het behoort allemaal tot de opdracht van een straathoekwerker, in het centrum is dit niet anders.

6.2.11. stationsbuurt
Gevestigde waarde Jurgen Van Haver is hier actief als straathoekwerker. Het Station heeft een
aantrekkingskracht voor dak en thuislozen. Je kan er de dag droog doorbrengen, er is altijd wel iets
te zien en te beleven met al die passage. Ook heel wat ex dak- en thuislozen en andere mensen die
affiniteiten hebben met hen spenderen er graag enkele uren.
Bij diverse doelgroepen valt het hoge alcohol- en/of druggebruik met of zonder psychische
problematiek ons op. We zien een toename van het aantal vrouwen die bereikt wordt. De
aanwezigheid van transmigranten is een fenomeen die steeg na de verhoogde inzet van politie op
de benzinestations langs snelwegen.
Het Maria Hendrika plein en de inkom van het stationsgebouw zijn evidente vindplaatsen. Daarnaast
blijven de vele horecazaken in de buurt een belangrijke plaats waar gasten op geregelde tijdstippen
te vinden zijn.. Enkele zaken zijn zeer tolerant t.a.v. onze doelgroep.
Ook de aanpalende parkeergarage vormt een belangrijk werkterrein. Naast mensen die er de nacht
doorbrengen, is het ook een hangplek voor jongeren. We vinden er regelmatig overblijfselen van
alle types druggebruik alsook gebruikte condooms en weggegooide kledingstukken.
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In het station is samenwerking met NMBS essentieel .De terreindeskundige bij de NMBS vormt hier
een belangrijke schakel tussen straathoekwerk en de vele takken binnen de NMBS. We merken dat
dit aanspreekpunt, die zowel de doelgroep als zijn weg in de structuur van de NMBS kent, een heel
grote meerwaarde heeft.
Naast het evidente aan vindplaatsen aan het station heb je ook het Citadelpark iets verder gelegen,
waar regelmatig doelgroep aangetroffen wordt. Na “verval” van mannenprostitutie aldaar blijft het
een zgn. hotspot, dwz. je komt er in aanraking met dak- en thuislozen, regelmatig zijn er sporen te
vinden van druggebruik, gebruikte condooms en restanten van studentikoze uitspattingen.
Opvallend fenomeen is de er de verhoogde aanwezigheid van “slapers” in het park. Dit gaat vooral
om daklozen die elders hun plaats niet vinden, bv in de nachtopvang of op andere plaatsen in de
stad waar ze “verdreven” worden.
Werken aan beeldvorming
De jarenlange ervaring van Jurgen wordt ook vaak gedeeld met derden. We hebben ingezet op
methodiekverspreiding en het verruimen van het maatschappelijk bewustzijn over de doelgroep
door wandelingen ism VIZIT, alsook plaatsbezoeken en gastcolleges aan studenten van diverse
sociale opleidingen.
Verder is er een goede samenwerking met Enchanté. Ondertussen zijn er al een heel aantal
handelszaken die mee betrokken zijn binnen Enchante, wat er voor zorgt dat de doelgroep eveneens
van een groter aantal faciliteiten kan gebruik maken binnen de buurt.
De voorbije periode werd met een aantal gasten een ‘loopclubje’ opgericht. Een wekelijkse
bijeenkomst die de soms moeilijke daginvulling al voor een stuk kan verlichten. Er wordt gewerkt
naar een aantal kilometers lopen met als kers op de taart een aantal loopwedstrijden als beloning
voor hun inzet.

6.3. Vooruitzichten 2020
Samen sterk
Voor 2020 zal voor een aantal wijken de focus liggen op het inwerken van nieuwe medewerkers.
Ook willen we ons opnieuw bezinnen over de verdeling van de wijken en wat de meerwaarde kan
zijn van het koppelen van wijken en meerdere straathoekwerkers in te zetten op een ruimer
territorium. Een aantal doelgroepen zijn de voorbije jaren meer op onze radar gekomen, onder
andere dakloze mensen met een hoger zorgprofiel (senioren, mensen met verstandelijke beperking,
mensen met triple diagnose: thuisloos, GGZ problematiek en verslaving, een oudere doelgroep met
verslaving). Samen met ons netwerk willen we meer inzetten op het samen uitbouwen van gepaste
zorgtrajecten voor deze doelgroep.
Aandacht voor door ons ‘minder bereikte doelgroepen’
Anderzijds blijven we vaststellen dat sommige doelgroepen te weinig in ons vizier zitten : jongere
thuislozen zijn nog steeds onder vertegenwoordigd in onze contacten en dit blijft een
aandachtspunt.
De positieve ervaringen op Nieuw Gent in de samenwerking met de GGZ outreacher van poco loco
bieden hopelijk de mogelijkheid om deze methodiek ook in andere precaire wijken in te zetten.
Herhuisvesting als zorg
Op vlak van sociale huisvesting wachten ons ook een pak uitdagingen. Sinds een aantal jaar zijn op
verschillende wijken renovatiewerken gestart in de sociale hoogbouw wat steeds een grote impact
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heeft voor de bewoners : verhuisbewegingen, mensen moeten hun plaats vinden in een nieuwe
buurt. Dit biedt uitdagingen maar het verleden leerde ook dat dergelijke grote projecten ook
negatieve aspecten hebben : leegstand, verloedering en overlast in blokken. In de wijken van de
19de eeuwse gordel liggen ook daar een groot deel van de uitdagingen voor straathoekwerk voor de
komende jaren.
De aangekondigde sluiting van 1 van de inloopcentra zal ook een grote impact hebben op onze
doelgroep, en op hun vragen en verwachtingen naar straathoekwerk. Ook op vlak van structureel
werken wordt een degelijk aanbod aan rust en ontmoetingsplaatsen voor de doelgroep een
prioriteit.
Ook wonen en woonzorg op maat blijft hoog op de agenda staan. Projecten als mobiel wonen, post
mobiel wonen, robuust wonen, 24 uurs opvang en zorghostel zitten in de pipeline en bieden
opportuniteiten. Anderzijds voelen we dat de tolerantie tegenover mensen die op alternatieve
manier overleven in of in de rand van de stad onder druk komt te staan. Met Roof wordt ook meer
en meer klemtoon te liggen op housing first. Keerzijde van de medaille is dat het caw er voor kiest
bedden af te bouwen in de opvangcentra, terwijl we net voelen dat de nood aan opvangplaatsen
blijft toenemen.
Positieve beeldvorming
We blijven verder inzetten op de koers van brede sensibilisering. Met projecten als Straatpraat, de
plantrekkers, Straatwijs, Streetuse, brengen we de leefwereld van onze doelgroep bij een breed
publiek, en investeren we vooral in positieve beeldvorming. Hierbij zetten we steeds in op een
maximale betrokkenheid van de doelgroep zelf.
Met de tentoonstelling “Dakloosheid, leg jij je er bij neer?” stellen we foto’s tentoon van locaties
waar mensen buiten overnachten. De foto’s zullen doorheen het hele jaar tentoon gesteld worden
op publieke locaties en in het enchanté netwerk.
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6.4. Straathoekwerk in cijfers
6.4.1. Wie bereikten we?

805 Gasten*
596

209

192 nieuwe gasten in 2019*
*Er werd slechts door 10 straathoekwerkers geregistreerd, omwille van verloop in personeel

6.4.2. Hoe bereikten we onze gasten?
Op jaarbasis registreerden we 12260 contacten

CONTACTWIJZE
Vindplaats

via lotgenoten

via doorverwijzing

Ongekend

5%
10%
12%

73%

.

6.4.3. Kenmerken van onze gasten?
WOONOMSTANDIGHEDEN

Sociaal huurder

Privé huurder

Thuisloos

Instelling

37%

14%

46%

3%
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INKOMEN

Werk

Stempel

Leefloon

Invaliditeit

Geen inkomen

1%

4%

18%

39%

38%

LEEFTIJD
< 18 jaar

18-25 jaar

25-60 jaar

11%

7%

72%

➢

60 jaar
10%

MIDDELENGEBRUIK

Alcohol verslaving

Hard Drugs verslaving

30%

28%

ANDERE KENMERKEN

61% alleenstaand
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7. Schoolspotters
7.1. Strategie
Het Team Schoolspotters is een tewerkstellingsproject bij Stad Gent voor jonge startbaners die
outreachend werken in de schoolomgevingen in Gent.
De Schoolspotters vind je meestal terug in de ruime omgeving van secundaire scholen. Het
werkingsgebied van de schoolspotters is beperkt en opgedeeld in twee regio’s: regio Zuid/SintAnnaplein en regio Casinoplein/Holstraat.
Elke regio heeft zijn vast regioteam. De schoolspotters zijn meestal als team aanwezig op
vindplaatsen die jongeren of schoolgaande jeugd als ‘hun plek’ claimen voor en na de schooluren.
Dit kunnen parken en pleintjes zijn, een plaats in een winkelcenter of de bib, maar evengoed de
routes die zij gebruiken tussen de haltes en hun schoolpoort.
Als peer-supporters delen de schoolspotters doorgaans dezelfde ervaringen die eigen zijn aan de
leefwereld van jongeren. Ze kennen veelal dezelfde interesse in o.a. muziek, vrijetijdsbesteding
maar uiten ook in dezelfde ‘taal’ hun bedenkingen. Door deze gelijkwaardige houding en actief
contact maken met jongeren, wordt het voor de schoolspotters mogelijk om na enige tijd een
vertrouwensrelatie op te bouwen.
Vanuit de nabijheid voelen ze de noden van jongeren en de schoolomgeving aan. Hun focus ligt
hierbij op het welzijn van de jongeren, maar ook op wat nodig is om hun aanwezigheid in de
publieke ruimte mogelijk te houden.
Schoolspotters vertalen structurele noden en signaleren verder aan betrokken diensten of
organisaties. Dit kan naar stadsdiensten maar evengoed naar andere betrokkenen zoals de scholen
zelf. Hierdoor proberen de schoolspotters de stem van de jongeren dichter te brengen bij de
structuren die invloed hebben op hun leven.
Naast het signaleren gaan schoolspotters ook zelf aan de slag met bepaalde noden en brengen zij
via bewustwordingsprojecten antwoorden terug bij de jongeren. Ze hebben een preventieve en
sensibiliserende rol die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.
Tenslotte gaan schoolspotters ook vanuit een vertrouwensrelatie aan de slag met specifieke noden
van kwetsbare jongeren. Ze gaan daarbij op zoek naar sterktes die in de jongeren schuilen om hun
situatie te verbeteren. Een positieve benadering is dus het uitgangspunt maar wanneer dit niet
voldoende is, zoekt de schoolspotter samen met de jongere de verbinding met een versterkend
netwerk. Dit netwerk wordt gezocht in de directe omgeving van de jongere maar kan ook een
professioneel netwerk zijn zoals een jeugdwelzijnswerker, straathoekwerker of andere hulpverlener.
Deze relatie houdt de schoolspotter aan zolang het nodig is en op tempo van de jongere.

Strategische Doelstelling:
We verhogen de verbinding van jongeren met school en maatschappij via peer support.
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Operationele doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•

we zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren
we bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te
vergroten
we zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende diensten hulpverlening
we zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren
we signaleren noden bij jongeren in functie van structurele oplossingen en vertalen
signalen naar jongeren
we zetten in op verbinding en versterken van de positie van de jongeren in de publieke
ruimte
we werken aan positieve beeldvorming van onze jongeren

Acties:
•

We nemen de tijd en ruimte om te luisteren naar jongeren:
➢ We zijn de brug tussen jongeren en mogelijke oplossingen voor hun vragen of
noden. Dit kan gaan van vrijetijdsorganisaties tot hulpverleningsorganisaties. We
zorgen voor een warme toeleiding en werken drempelverlagend.
➢ We hebben aandacht voor kwetsbaarheid van de jongeren en werken aan
gezondheid- en psychosociale preventie door tijd te nemen om naar hun verhalen
te luisteren en onze ervaringen te delen. Ook vroegtijdig schooluitval of spijbelen
proberen we te voorkomen bij jongeren.

•

We zijn gericht op groepen en de netwerken waar jongeren deel van uitmaken:
➢ We zijn de brug tussen groepen jongeren en diensten/structuren die rechtstreeks
invloed hebben hun aanwezigheid of het welzijn van jongeren. We netwerken
binnen onze regio en lokaal met organisaties en sleutelfiguren.
➢ We ontrafelen bezorgdheden over jongeren en brengen preventie dichter bij de
peergroep. We maken onderwerpen bespreekbaar en organiseren preventieacties
indien nodig.
➢ We werken aan bewustwording bij jongeren. We vertalen de beleving van
jongeren in de publieke ruimte en zoeken naar sterktes en mogelijkheden tot
verbetering in de aanwezige groepen.

•

We nemen deel aan een ruimer netwerk en gaan aan de slag met signalen vanuit de
bredere context maar ook omgekeerd vanuit de jongeren zelf:
➢ We verzamelen via netwerken signalen over jongeren en toetsen ze af aan onze
ervaringen tussen de jongeren. We vertegenwoordigen de jongeren tijdens het
terugkoppelen van signalen.
➢ We vertalen ervaringen en signalen van jongeren over toegankelijkheid en
aangepaste hulp- en dienstverlening naar jeugdwelzijnssector en de
hulpverleningssector.

•

We bieden jongeren kansen als schoolspotter om hun scholingsgraad te verbeteren,
werkervaring uit te bouwen en hun zelfvertrouwen op te krikken door hen in het
startbaanproject schoolspotters op te nemen.
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7.2. Terugblik op 2019
Refresh
Het team schoolspotters is samengesteld uit 6 jongeren in een startbaantraject en 1 teamcoach. 4
contracten van de schoolspotters worden gefinancierd via de Vlaamse Overheid, Departement
Onderwijs (VeVe-project), 2 contracten zijn een rechtstreekse tewerkstelling onder Dienst
Outreachend Werken bij Stad Gent. De schoolspotters blijven doorgaans 2 jaar (max. 3 jaar) in het
project. De mate waarin we doelstelling behalen in het werken tussen de jongeren is sterk
afhankelijk van hoe ingrijpend de teamverandering is per jaar. Tijdens de zomer van 2019 hebben 3
schoolspotters hun traject voleindigd en 1 schoolspotter vroegtijdig beëindigd. Enkele van deze
schoolspotters zetten hun opleiding verder in september en één van hen startte een nieuwe job in
de jeugdwelzijnssector.
Experimenteren met regioteams
Tussen januari en juni 2019 werd vooral verder ingezet op het vindplaatsgericht werken met
jongeren in regio Zuid/ Sint-Annaplein en regio Casinoplein/Holstraat. Het toenmalig team kon die
periode vooral verder bouwen aan contacten van reeds goed ingewerkte schoolspotters. Daarnaast
volgden de schoolspotters drie essentiële vormingen die jaarlijks terugkomen: vorming
Schoolspotter/Outreachend Werken, vorming peer-support en een vorming over beroepsgeheim.
De focus lag tijdens de eerste helft van 2019 in regio Zuid/Sint Annaplein hoofdzakelijk bij de
jongeren op Woodrow Wilsonplein. Bij regioteam Casino/Holstraat waren dit vooral jongeren uit
school Wispelberg. Er was minder aandacht voor vindplaatsgericht werken rond de verschillende
schoolpoorten in de regio’s. Tijdens de vakantieperiodes werkten de schoolspotters meestal bij
andere organisaties, zoals Overkop, Habbekrats, VZW Jong, Jong Gent In Actie, als vrijwilligers waar
ook nieuwe contacten met jongeren werden opgebouwd.
Eva Poesmans stopte als coördinator van het project in september. Pieter De Meersseman verving
Eva vanaf oktober 2019.
Een verse start
September tot december was een periode van verandering. Een nieuwe teamcoach en een tijd van
afscheid en onduidelijkheid. 4 van de 6 schoolspotters verlieten het team en nieuwe aanwervingen
drongen zich op. Sofie Verhelst en Robin De Raedt startten in oktober, Morwaneg Birchfield en
Jasja Van Ryssel startten begin december. Melissa Mektepli en Maarten De Maertelaere konden hun
reeds gestarte traject als schoolspotter nog verder zetten.
Door die overgangsperiode werd er sinds september niet meer per regioteam gewerkt op Zuid/Sint
Annaplein en Casinoplein/Holstraat maar afwisselend vanuit één team op beide regio’s. De
opsplitsing naar twee regioteams werd pas terug gemaakt na een inloopperiode van de nieuwe
schoolspotters en periode van observatie in de twee regio’s. Via een korte inloopperiode leerden de
nieuwe schoolspotters de werking van het project, dienst Outreachend Werken en hun rol als
schoolspotter kennen. De ervaren schoolspotters konden gedeeltelijk hun werk van voor de
zomervakantie verder zetten maar ook de nieuwe collega’s mee op weg helpen. Daarnaast lag de
nadruk vooral op twee observatieperiodes (zoals ook voor een beginnende straathoekwerker wordt
toegepast) waarin alle schoolspotters de regio opnieuw analyseren, een overzicht krijgen en de
basis vastleggen voor hun vindplaatsgericht werken. Gelijktijdig met de observatieperiode werden
er schoolbezoeken gepland met leerlingenbegeleiders/opvoeders van de scholen in de regio’s met
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als doel het nieuwe team te leren kennen, het afgelopen jaar te evalueren en wederzijdse
verwachtingen voor het komende schooljaar af te stemmen.
Tegen december hadden de meeste schoolspotters een duidelijk beeld over de beide regio’s, ook de
eigenschappen per regio waren gekend en de basis was gemaakt om het vindplaatsgericht werken
per regioteam op te starten. Aan de hand van evaluaties over samenwerking tussen de verschillende
schoolspotters en hun persoonlijke motivaties, de dynamiek per regio werd door de coördinatie het
team terug opgesplitst in regioteam Zuid/Sint Annaplein en regioteam Casinoplein/Holstraat.
De overgangsperiode van oud naar nieuw team, de inloop- en observatieperiodes hebben ervoor
gezorgd dat er minder contacten werden gelegd met jongeren tijdens het tweede deel van 2019.
Door deze keuzes was het ook minder mogelijk om contacten van een vorig schooljaar over te
nemen als nieuwe schoolspotter. Wel lag de nadruk in laatste drie maanden van 2019 op het maken
van een stevige basis voor het vindplaatsgericht werken, werken vanuit een vertrouwensband met
jongeren en dichter samenwerken met scholen of toch meer in de buurt van schoolpoorten.

7.3. Vooruitzichten 2020
Observeren om te leren
Jaarlijks willen we de inloop- en observatieperiode voor de nieuwe schoolspotters herhalen. We zijn
er van overtuigd dat voor outreachend of vindplaatsgericht werken en het opbouwen van een
vertrouwensband met jongeren het nodig is om de context goed te kennen. Daarnaast zijn de
observaties nodig om de focus in hun regio te bepalen of bij te stellen na een tijdje werken. Deze
periode start best bij het begin van elk schooljaar.
Ervaren schoolspotters moeten bij begin van het schooljaar verder kunnen werken aan reeds
bestaande contacten. Het is een uitdaging om hen gelijktijdig ook nieuwe collega’s mee te laten
ondersteunen in hun observatieperiode maar ook zelf een klein deeltje van de observatie opnieuw
te volgen zodat ze opnieuw een frisse kijk krijgen in hun regio. Tijdens deze periode is het dus
moeilijker om de continuïteit in de beide regio’s te behouden zoals ze is voor de zomervakantie.
Investeren in scholen
We willen vanaf 2020 de schoolbezoeken bij het begin van het schooljaar jaarlijks herhalen. Op die
manier hopen we dat de scholen het project en het wisselend team beter leren kennen, de
verwachtingen telkens kunnen worden bijgesteld, maar ook voor de schoolspotters de focus op
directe omgeving rond de scholen/schoolpoorten duidelijker wordt.
Om deze inloopperiode van inwerken, verder werken en ervaringen delen goed te laten verlopen
zonder te veel de continuïteit in de regio’s te schenden is teamvernieuwing in september het meest
aangewezen. Een projectjaar wordt dus het best afgestemd op een schooljaar. Door de laatste
aanwervingen in oktober en december wordt het de komende jaren een uitdagingen om de
teamvernieuwingen terug af te stemmen op de kalender van een schooljaar.
Netwerk bouwen om bruggen te kunnen maken
Vanaf 2020 willen we ook regelmatig verschillende organisaties in het jeugdwelzijnswerk en de
hulpverlening verkennen. Vanaf januari plannen we netwerkbezoeken, die we jaarlijks herhalen
tijdens dezelfde periode. Organisaties die we zeker bezoeken zijn: Lejo vzw, Tejo vzw, vzw Apart,
Habbekrats, CGG Eclipse, VZW Jong, Jong Gent in Actie, De Sleutel, en Overkophuis Gent. Hiermee
willen we de schoolspotters beter kennis laten maken met het aanbod voor jongeren in functie van
een warme doorverwijzing of hun signaalfunctie. Daarnaast willen we met de bezoeken het
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schoolspottersproject beter kenbaar maken en zoeken naar mogelijkheden om samen te werken.
Schoolspotters zullen niet zomaar tijdens vakantieperiodes als vrijwilligers kunnen werken in deze
organisaties, tenslotte bereiken zij daar jongeren die reeds een link hebben met het aanbod of de
hulpverlening. Met de netwerkbezoeken willen we wel zoeken naar mogelijkheden tot
samenwerking maar vanuit de nood bij jongeren die de schoolspotters kennen in hun
vindplaatsgericht werken. Dergelijke samenwerkingen kunnen wel meer aandacht krijgen tijdens
schoolvakanties.
Een voorbeeld van dergelijke samenwerking is te vinden in het spel HotSpot van Jes vzw en
Overkophuis Gent. Een deel van het team zal in de toekomst dit spel mee begeleiden, niet als
vrijwilliger maar als schoolspotter. Deze samenwerking staat momenteel nog in de kinderschoentjes
maar willen we verder uitwerken en opnemen.
Preventie en sensibilisering
Per regioteam wordt verwacht dat zij jaarlijks een preventie- of sensibiliseringsproject ontwikkelen
en uitvoeren tussen de jongeren. Afhankelijk van het project gaat dit doorgaans in uitvoering tijdens
het 2e semester van het schooljaar. Ook voor deze projecten is de verbinding met de scholen en
netwerkpartners nodig of willen we deze in de toekomst versterken. In 2020 willen we o.a. werken
aan een bewustwordingsproject bij leerkrachten over de openheid en aansluiting met de leefwereld
van jongeren in de scholen van in de regio Zuid/Sint-Anna en eventueel Casinoplein. In de beide
regio’s liggen er ook uitdagingen voor een project rond signalen over druggebruik bij jongeren maar
ook specifiek voor regio Casinoplein/Holstraat rond intimiderend taakgebruik naar jonge dames.
Belangrijke signaalfunctie
Regelmatig krijgen we signalen vanuit scholen of organisaties over kwetsbare schoolgaande
jongeren in andere regio’s in Gent. De meeste signalen komen uit regio’s Sint Pietersstation,
Ledeberg en Nieuw Gent. Doordat dit project werkt met startbaantrajecten waarin de
schoolspotters tijdens hun parcours hun ervaringen opbouwen, de schoolspotters zelf één dag in de
week les volgen, is het steeds een uitdaging om de continuïteit in de regio Zuid/Sint-Annaplein en
Casinoplein/Holstraat te bewaken. We kunnen signalen uit andere regio’s niet aanpakken, wat we
wel doen is deze verzamelen en nog meer doorgeven naar andere betrokken diensten.
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7.4. Schoolspotters in cijfers
7.4.1. Wie bereikten we?

76 jongeren
49

27

7.4.2. Hoe leerden we de jongeren kennen?

71

0

5

Aan de schoolpoort

Via doorverwijzing

Vindplaatsen (andere
organisaties)

7.4.3.

Wie zijn ze?

Leeftijd jongeren

Scholing

Woonst
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12-15 jaar

16-18 jaar

+18

41

35

0

1

4

71

Diploma gehaald

schoolverlater

Schoolgaand

Voorziening

Bij vrienden

Ouders/voogd/familie

5

4

67

44
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8. IEM Jongeren Project
8.1. Strategie IEM jongeren Project
Het project focust zich op de meest kwetsbare IEM-jongeren en hun contexten. Niet alle mensen
met een IEM achtergrond leven in precaire situaties en velen vinden, waaronder ook heel wat
jongeren, wel hun weg in de Gentse samenleving.
Een aantal kinderen, tieners of jongeren groeien op in verontrustende opvoedingssituaties (VOS) en
sommigen pleegden reeds één tot meerdere als misdrijf omschreven feiten (MOF). Het zijn die
jongeren, in het bijzonder met een Slovaakse IEM achtergrond, die deel uit maken van dit project.
Integrale aanpak start bij samenwerken
Het project zet in op een integrale aanpak om de samenwerking binnen en tussen veldwerk,
jeugdhulp, politie en justitie te verbeteren. Aangevuld met extra inzet in de hulpverlening om hiaten
op te vullen. Tijdens het project werd extra geinvesteerd in trajectbegeleiding bij vzw Jong en in
opvoedingsondersteuning bij voorzieningen in de integrale jeugdzorg, namelijk MFC Sint-Jozef (nu
MFC Styrka), CKG Sloeberhof en vzw aPart.
Zodat de jongeren met een Intra-Europese Migratieachtergrond samen met hun gezinnen kunnen
participeren aan het hulpverleningsaanbod. Hiermee wensen we de jongeren en hun contexten te
versterken, afglijden in de criminaliteit tegen te gaan en hen opnieuw te verbinden met de
maatschappij.
Trajectbegeleiding gericht op jongeren
De IEM-jongeren binnen het project botsen heel vaak met hun omgeving, krijgen vaak negatieve
dingen te horen, worden opgegeven of als hopeloos ervaren. Dit leidt tot conflicten met hun
omgeving en tot grensoverschrijdend gedrag.
Trajectbegeleiding vertrekt vanuit een duidelijk krachtenperspectief :
• Nadruk ligt op talenten, krachten, motivatie: wat kan je wel goed, wat doe je wel graag,
waar droom je van (toekomstperspectief), wat zou je graag leren en kunnen
• Vertrekken vanuit hun leefwereld en hun vertrouwen: mandaat krijgen van jongeren
• Werken aan zelfvertrouwen en zelfcontrole: grip krijgen op je eigen leven en toekomst
• Open communicatie: duidelijk de rol en taak van trajectbegeleider benoemen en
confronteren op het juiste moment. Ze gaan moeilijke onderwerpen niet uit de weg.
• Participatie: samen oplossingen zoeken tussen de jongeren en de ‘volwassen wereld’
(ouders, instellingen, justitie, onderwijs, …), plannen maken, verantwoordelijkheid nemen
• Sociale competenties: jongeren hebben ‘gereedschap’ nodig om te kunnen groeien
Daarnaast is Schuldinzicht is een groot thema bij de werking met de jongeren. Verantwoordelijkheid
inzien en feiten bekennen is niet eenvoudig en verloopt gefaseerd:
1. Je vertrouwt iemand voldoende om het te bespreken.
2. Je kan reflecteren en inzicht hebben (moeilijk punt bij sommige van de jongeren)
3. Je hebt motivatie nodig, een reden om te veranderen, dus ook geloof in een beter leven
4. Je hebt tools en steun nodig om effectief te veranderen
Via trajectbegeleiding worden kinderen en tieners met een Intra Europese Migratieachtergrond
verbonden met het bestaande aanbod van jeugdwelzijnswerk in verschillende wijken.
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Opvoedingsondersteuning om contexten te versterken
Via drie jeugdhulpvoorzieningen werd bij een aantal gezinnen opvoedingsondersteuning
aangeboden. Om de toegankelijkheid van deze kwetsbare gezinnen te verhogen hebben ze hun
werkingen op maat gemaakt. Met een vlotte intake, intensievere begeleiding, extra kansen en
geduld wanneer ouders niet op afspraak komen of hun hulpvraag niet duidelijk (kunnen) stellen.
Om de contextbegeleiding de mogelijkheid te geven op de opvoeding te focussen, werken ze steeds
in duo met buurtstewards. De opvoedingsondersteuning richt zich in de eerste plaats op de ouders,
om hun draagkracht te versterken (vaardigheden, sociaal netwerk) en hun draaglast te verminderen
(praktische hulp, tijdig signaleren). Hulpverlening is een ingewikkeld kluwen, niet evident voor
ouders die hier niet zijn geboren en de taal niet machtig zijn. Binnen het project konden 12 gezinnen
op deze manier geholpen worden.
De keuze voor de gezinnen verliep volgens volgende criteria:
•
•
•
•

Een buurtsteward is werkzaam in/met de familie.
Binnen die werkrelatie leeft een concrete openheid om te werken rond opvoeding.
Met die openheid gaat een contextbegeleider op maat aan de slag vanuit zijn/haar
deskundigheid in duo met de buurtsteward.
Die contextbegeleiding is afgestemd op maatregelen vanuit Jeugdrechtbank en
Jongerenwelzijn.

Strategische Doelstellingen:
•
•
•

Het toekomstperspectief van de kinderen/jongeren verbeteren
Verbeterde aanpak dankzij kruisbestuiving tussen betrokken partners
Aanbod op maat waar nodig.

Operationele doelstellingen:
•
•
•
•
•
•

Zelfvertrouwen en eigenwaarde IEM-jongeren vergroten
Nieuwe partners inzicht verwerven in de leefwereld van de IEMers
Professioneel netwerk van doelgroep versterken
Welzijn van de doelgroep bevorderen
Signaleren van noden/drempels en structurele tekorten in functie van structurele
oplossingen
Positieve beeldvorming van de doelgroep verhogen

Acties:
•

Samenwerking vorm geven
o

De integrale aanpak via het verbeteren van (bestaande) samenwerkingen tussen
veldwerk, jeugdhulp, politie en justitie – met respect voor een ieders mandaat..

o

Een kernteam met vertegenwoordiging vanuit politie, parket, jeugdwelzijnswerk en
Stad Gent om de samenwerking dagdagelijks vorm te geven.

o

thematische werkgroepen de krijtlijnen voor gedeelde werkafspraken naar boven.

Jaarverslag 2019 I 6 maart 2020 I

47

o

Ondersteuning aan medewerkers van alle partners via intervisie, casusoverleg en
vormingen

Acties die een effect hebben bij de jongeren
•

Sinds 2018 kiezen we voor een meer structurele samenwerking tussen trajectbegeleiding en
zinvolle dagbesteding. Die samenwerking bundelt het project in een methodiek van
laagdrempelige activering.

•

Andere acties die doorgevoerd worden
o

Weerbaarheidstraining (i.s.m. Rots en Water): Een sociaal competentie training
waarbij zelfbeheersing (het leren beheersen en richten van kracht en energie),
zelfreflectie (leren uiten van gedachten en emoties) en het versterken van
zelfvertrouwen (bewust worden van eigen kwaliteiten en wensen, zelfrespect,
grensgevoel,…) centraal staan.

o

Op kamp gaan, stap/fietstochten: Het creëren van leer- en rustmomenten, plezier
maken en ontheemden. Doel is om in een rustgevende kader (een boerderij, weg uit de
stad, kampvuur) gesprekken te hebben met de jongeren, hen tot rust te laten komen in
hun hoofd. Het is ook de moment om verder te ‘trainen’, vaardigheden en inzichten
opgedaan tijdens activiteiten verder te bespreken.

o

Time-out: Jongeren die zich steeds verder verliezen in een bepaalde of meerdere
problematieken (emotionele en karakteriële stoornissen, spijbelen, ernstig
grensoverschrijdend gedrag, schoolmoeheid, problematische thuissituatie, depressie,
concentratiemoeilijkheden,….) zijn ze er meer bij gebaat even uit de negatieve spiraal
te worden gehaald (time out).

o

Legal empowerment: Ouders en jongeren versterken door ze juridische kennis bij te
geven. Verschillende sessies met jongeren over ‘jij en de jeugdhulp/jeugdrechtbank’.
Regelmatig in individuele gesprekken en tijdens activiteiten gesprekken over hoe het
jeugdrecht werkt, wat hun rechten zijn, waarom bepaalde maatregelen worden
genomen.

o

De living: We creërden een plek voor IEM jongeren waar ze ’s avonds kunnen landen,
tot rust kunnen komen, de dag kunnen overlopen,… Daar ondersteunen we hen om
hun verhaal te vertellen en te reflecteren over hun dag. Om verschillende redenen
(precaire woonsituatie, andere zorgen bij ouders, …) vinden zij die rust niet thuis. Dan
dolen zij ’s avonds rond in de wijk en komen zij soms door straat- en groepsdynamiek
tot het stellen van pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag (zowel slachtoffer als
dader). We nemen de druk, de stress van de straat (overlevingsstrategie; het
straatleven) weg bij hen en verminderen tezelfdertijd hun druk(te) op de straat.

o

Laagdrempelige activering: Laagdrempelige basisactivering streeft naar het verhogen
van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door het
ondernemen van maatschappelijk zinvolle activiteiten die voor sommigen een eerste
stap kunnen zijn naar leren en werken.
Laagdrempelige basisactivering omvat voor de jongeren ontmoeten, deelnemen aan
activiteiten, mede organiseren van activiteiten en structurele dagbesteding.
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8.2. Terugblik op 2019
2019 was het laatste officiële jaar van het IEM jongeren project. De aanpak bleef (1) integraal, (2)
nabij en (3) op maat:
(1) Integraal vanuit een structureel casemanagement
(2) Nabij met extra hulpverlening voor gezinnen en voor jongeren
(3) Op maat via nieuwe acties of maatregelen
Het KIEM (kernteam IEM) bleef ook in 2019 actief en toonde ook hier weer de meerwaarde van
goede samenwerking, gezamenlijke intervisies,… Het is iets belangrijks om te bewaken voor de
toekomst, zodat deze kernwaarde niet verloren gaat.
In het kader van ‘nabije hulpverlening’ werd ook dit jaar ingezet op contextbegeleiding. Het aantal
begeleidingen slonk uiteraard, gezien het feit dat de middelen verder afgebouwd werden enerzijds.
Anderzijds nemen trajecten ook een ruimte tijd in beslag, wat een aanzienlijk deel van de capaciteit
op soupeert.
Bij trajectbegeleiding experimenteerden we met het vast houden van de vertrouwensrelatie van de
trajectbegeleider als rode draad binnen de gemeenschapsinstelling waarin ze terecht kwamen. We
slaagden dit te doen bij drie gasten en dit toonde onmiddellijk zijn meerwaarde.
In het kader van meer maatwerk, werd ook in 2019 volop ingezet in alternatieve time out bij
zwerfgoed. Er werd verder geëxperimenteerd, we kwamen ook op limieten uit, maar zagen vooral
dat het voor sommige jongeren echt een wereld van verschil is om op deze manier aan de slag te
kunnen gaan.

8.3. Vooruitzichten 2020
Net als bij de start van het IEM-jongeren project wonen in Gent nog steeds een beperkt aantal
kinderen/tieners en jongeren in problematische (opvoedings)situaties – al of niet met een IEMachtergrond. Deze situaties vloeien voort uit de vicieuze cirkels bij de precaire
levensomstandigheden van hun gezin of familie op het vlak van wonen, werken, verblijfstatuut,
gezondheid, enz… Die vicieuze cirkels blijken deels gevoed door goed bedoelde maatschappelijke
reacties of beeldvorming.
Het IEM-jongeren project (2016-2019) leert dat het niet aan de lokale overheid toekomt om
jeugdhulp te organiseren en regisseren.
Wel toont de stad zijn kracht om ruimte te creëren voor jeugdhulp in de leefwereld van kinderen,
tieners en jongeren in precaire leefsituaties. Het gaat dan zowel om fysieke ruimte zoals met de
actie Safe Spaces als om sociale ruimte met de actie Community Health Care gedragen door
ervaringsdeskundigen in precaire gezinnen.
Eveneens blijkt dat de stad best in staat is om actief bruggen te leggen naar hulpverlening. Het
betreft dan het voorzien in een platform voor intervisies tussen veldwerk en hulpverlening.
Daarnaast weet de stad bruggen te leggen naar de jongeren in precaire situaties voor de (stap naar)
hulpverlening met de creatie van kleinschalige acties zoals time-outs en laagdrempelige activering in
haar wijken.
Verder inzetten op deze krachten lijkt ons goed om de meest kwetsbaren jongeren te blijven
bereiken!
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8.4. IEM jongeren project in cijfers
De resultaten van het IEM jongeren project werden vervat in de evaluatie van het IEM jongeren
project. Omdat de cijfers best niet ‘naakt’ meegegeven worden, verwijzen we naar de evaluatie die
je binnen het project kan terug vinden.
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9. Projecten

9.1. Lockers
De lockers hebben het afgelopen jaar bewezen een belangrijke nood in te vullen. Om de drie
maanden worden de lockers leeggemaakt en gereinigd, het achtergebleven gerief wordt telkenmale
opgeslagen in de kelder. De eerste week kunnen dakloze gasten die geen locker hadden eerst
aanmelden. 2/3 worden zo de eerste week ingevuld, één week later kunnen de vorige gebruikers
opnieuw aanmelden, op nauwelijks 4 uur tijd was het de laatste 3 keer volzet.
In mei was er ook een bevraging van de gebruikers van de lockers: mensen waren heel tevreden van
het aanbod, voelden zich veel minder aangekeken op straat of als ze ergens binnen stappen. Veel
minder angst voor diefstal, langer propere kledij… .
het is ook een lastige zoektocht naar nieuwe locaties. Bij voorkeur op wandelafstand van veel
gebruikte voorzieningen, een beetje privacy en tegelijkertijd toch sociale controle of zelfs
aanwezigheid van camera’s om het veiligheidsgevoel te verhogen.
Eind dit jaar zijn er nieuwe lockers aangekocht en zaten we met verschillende stadsdiensten rond de
tafel om met die bezorgheden rekening te houden in de zoektocht naar nieuwe locaties.
Daarnaast hadden we ook een overleg met de buren. Aanleiding was de overlast of lawaaihinder die
er soms was door de gebruikers van de lockers en de onbekendheid met wat de dienst daarnaast
overdag doet.

9.2. Straatpraat
In het kader van 25 jaar straathoekwerk werd de podcast straatpraat georganiseerd. Via straatpraat
worden verhalen over onze gasten en hun leefwereld, en verhalen over het werken als outreacher
naar een breed publiek gebracht. In een eerste versie werden de verhalen digitaal gedeeld via een
online podcast, en konden ze beluisterd worden in een caravan op het feest van 25 jaar
straathoekwerk. Omdat we merkten dat het concept goed aansloeg werd besloten ook een live
versie van straatpraat te organiseren. Een eerste evenement ging door in het najaar van 2018 in de
Vooruit. In 2019 werden 2 straatpraat stadswandelingen georganiseerd en 4 straatpraat live
voorstellingen. We stellen vast dat het combineren van verhalen en beelden het publiek van
straatpraat mee trekt in een wereld die hen compleet vreemd is en waarbij er meer inzicht en
begrip wordt opgebracht voor de meest kwetsbare Gentenaars. In het najaar werd een deel van de
verhalen ook gebundeld en in een mooie uitgave gepubliceerd. Bij de laatste edities van straatpraat
live was er ook een grotere betrokkenheid van de doelgroep. Een aantal van de gasten die
meewerken aan straatwijs brachten hun verhaal. Doel is om in 2020 nog tot meer synergie te
komen tussen straatwijs en straatpraat. Ook voor 2020 zijn een aantal voorstellingen van de
verhalen gepland.

9.3. Straatwijs
Straatwijs is een nieuwe Gentse Straatkrant. De straat wordt geschreven door Gentenaars die zelf
een tijd dakloos geweest zijn of mensen die op dit moment nog steeds op straat overleven. Zij
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worden hierin ondersteund door de Dienst Outreachend Werken, journalistencollectief Sonderland
en vzw Enchanté. Met Straatwijs brengen we de vele aspecten van het straatleven in woord en
beeld brengen en geven we de mensen op straat een gezicht. We richten ons zowel naar lotgenoten
maar ook het brede Gentse publiek. Straatwijs verschijnt 4 keer per jaar op papier en op de site
www.straatwijsgent.be vind je regelmatig updates en extra artikels. Van de eerste editie werden op
17 oktober, dag van verzet tegen armoede, 1000 exemplaren als placemat verdeeld via de Gentse
sociale restaurants. Daarnaast is de krant ook te vinden op verschillende verdeelpunten in de stad,
oa de handelaars betrokken in het Enchanté netwerk.
In februari 2020 verschijnt de tweede editie van de krant. Per seizoen verschijnt de krant op 2000
exemplaren. Dit jaar wordt vooral ingezet op het verhogen van de betrokkenheid van doelgroep.
Momenteel hebben we een kleine vaste kern in onze redactieraad. We gaan op zoek naar mensen
die zowel vast maar ook als free-lancer op het project willen meewerken.

9.4. Streetuse
In onze permanentie stonden sinds jaar en dag twee computers. Sommigen kwamen er hun mails
checken, afspraken maken met diensten, … . In het weekend kunnen de mensen dit echter op heel
weinig plaatsen doen. Een van de gasten volgde een opleiding, maar beschikte niet over een eigen
laptop of pc. Ze kwam op de proppen met het idee om een inzamelactie te houden voor afgedankte
laptops, smartphones en gsm’s. Een kleine oproep op facebook had al snel resultaat. Voorlopig werd
het project klein gehouden en de doelgroep zijn gasten van DOW. Bij de andere werkers zijn er
immers ook kinderen die na de schooluren niet op smartschool kunnen, dat geeft problemen naar
huiswerk, online meldingen voor de volgende dag etc. Andere gasten kunnen niet inbellen voor de
nachtopvang, je kan niet altijd en overal aan anderen vragen of je even kan bellen. Ook daklozen
willen in binnen of buitenland het contact met vrienden en familie onderhouden. Het is een
basisrecht geworden, het is pas als je afgesloten bent van de online wereld dat je beseft hoe snel je
alle contacten verliest.

9.5. Gantoise plantrekkers
Vanuit het straathoekwerk stonden we aan de wieg van het project, het bleef in de afgelopen een
boeiend en groeiend project. Het afgelopen jaar nam Bart de plaats in van Steven Gilles , Eva
Vancampo en Sarah Vanden Auwere verlieten de werking halfweg het jaar. We werken met
kansengroepen, maar het vinden van een vaste zaal tegen een voordelig tarief blijft moeilijk. Een
stijging van de huurprijs nam een stevige hap uit het geslonken werkingsbudget, aan alle kanten
werd daaraan geknibbeld. Een zorg die in 2020 terugkeert gezien de negatieve evoluties in het
beleidsplan voor de foundation.
Ondertussen blijven we wekelijks trainen met de gasten, Pieter volgde nog steeds de wekelijkse
trainingen op, bij de mannen bleef de bezetting redelijk constant en groeide de groep lichtjes, de
gasten bleven de weg vinden met hun hulpvragen. De informele setting is daar een ideaal moment
voor. Een deel van hen kwam ook met pakkende getuigenissen op de wereldverzet tegen armoede.
Bij de dames fluctueerde de bezetting veel meer, moest de training soms met de mannen doorgaan,
gelukkig groeide de groep naar het eind van het jaar opnieuw aan en konden de trainingen weer
gescheiden doorgaan. Het bleef zoeken naar nieuw vrouwelijk talent om Pieter te versterken.
Sportieve hoogte punten voor de gasten waren het tweedaagse tournooi in de gevangenis van
Almelo, de tweedaagse met BHC in Tongerlo, community-building in de Gentse gevangenis. Andere
niet sportieve toppers waren de zomer bbq samen met de geestige Buffalo’s en natuurlijk het
feestje voor het tienjarig bestaan.
De samenwerking met de partners OCMW en de foundation lopen verder, het blijft zaak om intern
goed af te spreken naar taak- en rolverdeling.
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9.6. Postmobiel wonen
Het huidige stadsbestuur ziet precaire leefsituaties in mobiele bewoningen zoals caravans, tenten
en barakken niet als een humane leefvorm. Men besliste daarom om dit niet verder toe te laten,
maar voor mensen die in september 2019 mobiel woonden een alternatief te ontwikkelen. De
voorlopige naam voor het project is postmobiel wonen. De bedoeling is dat mobiele bewoners die
intekenen gedurende maximaal 3 jaar intensief begeleid worden binnen een project. Ze krijgen
betere leefomstandigheden: winddichte bewoning, toegang tot water en elektriciteit en begeleiding
in functie van samenleven en op de verschillende levensdomeinen. Een nieuw team zal instaan voor
de begeleiding van de bewoners binnen het project.

9.7. Enchanté
Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars en burgers die gratis kleine diensten aanbieden
aan wie hier om welke reden dan ook nood aan heeft. Een glas water, een kop koffie, of een plek
om een rugzak te zetten, het kan allemaal. Enchanté droomt van een stad vol warme plekken waar
iedereen welkom is en zich thuis voelt. Het Gentse Enchanté project startte in het najaar 2017 als
burger initiatief waarin de straathoekwerk de verbindende factor was tussen geëngageerde burgers,
geinteresseerde handelaars, de doelgroep en een netwerk van betrokken stadsdiensten en
welzijnsorganisaties. In 2018 rolde Enchanté uit met een sterke focus op de Genste binnenstad. In
2019 werk het project ook verankerd in een aantal wijken van de negentiende eeuwse gordel, en
met Vlaamse subsidies werd ook opgestart in andere Vlaamse steden, Roeselaere, Leuven en Sint
Truiden. Met een 80 tal handelaars op de Gentse kaart is Enchanté een niet meer weg te denken
partner in het aanbod voor thuislozen en kwetsbare gentenaars. Niet enkel wordt ingezet op kleine
diensten aan de doelgroep, ook sensibilisering en beeldvorming staan hoog op de agenda. In 2019
werkte Enchanté aan de opstart van een stadswandeling geleid door thuislozen, meetings rond
kwartiermaken voor een breed publiek en een sleepout om de problematiek van buitenslapers in de
kijker te zetten.
Uitdagingen voor 2020 worden op lokaal vlak het betrekken van een bredere vrijwilligersgroep,
uitrol in de buurten waar momenteel nog minder aanbod is en een verdere verankering van het
Vlaamse netwerk

9.8. Azis(+)
AZiS+ richt zich naar mensen die gepaste zorg missen, zorg mijden of slachtoffer zijn van
zorgverlamming. Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische problematiek in combinatie
met een complexe sociale problematiek (dakloosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde
relaties,...) waarbij we er vanuit de hulpverlening moeilijk in slagen een zorgzame relatie en een
gepast zorgtraject op te bouwen. Ervaring leert dat deze mensen vaak in heel precaire
omstandigheden overleven.
AZiS+ is een netwek van organisaties dat zich engageert kortere lijnen in zorg te creëren. Kortere
lijnen naar de doelgroep en tussen de verschillende zorgverstrekkers. Dit door het organiseren van
een wekelijks overleg op casusniveau en het inzetten op aanklampende outreachende zorg. De
outreachende zorg (oa indicatiestelling) wordt opgenomen door medewerkers gedetacheerd vanuit
de mobilteams, ocmw dienst thuislozen, straathoekwerk en het caw brugteam.
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Azis+ groeide in de voorbij 10 jaar van een project gefinancierd met tijdelijke projectsubsidies in het
kader van vermaatschappelijking van zorg naar een structureel netwerk waarbij de middelen voor
coördinatie en psychiater voorzien worden door het PAKT.

9.9. Nachtpatrouille
Van bij de opstart van het winterplan 2018 nam het team straathoekwerk het initiatief om op
regelmatige basis nachtpatrouilles te organiseren. Tijdens de patrouilles doen straathoekwerkers in
duo de ronde langs plaatsen (parken, stations, wassallons, garages…) waarvan geweten is dat er
regelmatig mensen de nacht doorbrengen. We leggen contact met mensen die geen gebruik maken
van de Gentse winteropvanginitiatieven.
In november werd gestart met winterpatrouilles om de 4 dagen. Vanaf half december werd
overgeschakeld naar een systeem van patrouilles om de 8 dagen zodat we in de mogelijkheid
zouden zijn om met onze medewerkers dagelijks op pad te gaan bij vriestemperaturen.
Na afloop van de winter werd beslist om ook tijdens de rest van het jaar de patrouilles verder te
zetten in een wekelijkse regelmaat.
De patrouilles startten rond 20u en liepen tot 01u00-02u00

Doel van de winterpatrouilles :
•
•
•
•
•
•
•

Contact leggen met mensen die in de openbare ruimte overnachten en geen veilige, warme
en droge slaapplaats hebben.
Bespreken van, aanbieden van en toeleiden naar alternatieven (toeleiden naar
nachtopvang, warme en droge slaapplaatsen)
Aanbieden van slaapzakken en slaapmatjes
Aanbieden van warme soep en koffie
Inschatten van veiligheid van situaties
toeleiden naar hulpverlening
Zicht krijgen op het fenomeen van buitenslapers, de grote van de groep en beweegredenen
van deze mensen om geen gebruik te maken van aanbod van nachtopvang of alternatieven

Bevindingen
Sommigen daklozen zijn creatief in hun overleven. Zij leven in caravans of bootjes, bouwen zelf
constructies waar ze langer kunnen wonen. Bij anderen ontbreekt hiervoor de veerkracht, zij slapen
in extreem precaire omstandigheden onder bruggen, in parken en open bouwwerven... Een deel van
de buitenslapers zijn heel zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, de meerderheid kiest er voor zich
goed weg te steken en hoopt met rust gelaten te worden.
Ook de redenen waarom mensen in de openbare ruimte overnachten zijn zeer uiteenlopend.
Sommige zijn pas in Gent aangekomen en kennen het aanbod nog niet. Soms is de nachtopvang
volzet en moeten er mensen geweigerd worden. Er zijn mensen die de nachtopvang geprobeerd
hebben maar er bewust voor kiezen om geen gebruik te maken. Ze hebben een beter alternatief,
vinden de regels maar niks, voelen zich er niet veilig. Een kleine groep is zo kwetsbaar dat voor hen
buiten slapen de enige mogelijkheid lijkt: vaak zijn dit mensen met zeer zware psychiatrische
problematiek of verslaving.
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10. De 10 belangrijkste signalen van 2019
10.1. Vermaatschappelijking als zorg
We zijn het idee van ‘vermaatschappelijking van de zorg’ genegen, dit vereist echter ook voldoende
maatschappelijke ondersteuning. In het werkveld merken we sterk dat de maatschappij
onvoldoende klaar is om deze zorg voor psychisch kwetsbaren te dragen. Buurten zijn er niet op
voorbereid, mobiele teams kunnen de nood onvoldoende opvangen, burgers hebben onvoldoende
draagkracht,…
Het aanbod slibt dicht, wachtlijsten groeien en de specifieke zorg moet daardoor teveel opgenomen
worden door mensen die hierin niet getraind zijn, noch de juiste rol hebben, zoals onze
straathoekwerkers. Indien geruchten over nog verdere afbouw van residentiële en ambulante
geestelijke gezondheidszorg waar zijn, wordt de druk op de samenleving en de zorg die we hebben
rond deze vermaatschappelijking alleen maar groter. Vermaatschappelijking van de zorg zou een
samenlevingskeuze moeten zijn, maar lijkt steeds meer op een besparingsmodel, waarbij mensen
niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

10.2. De schulden trotseren
We stellen steeds vaker vast dat je bij collectieve schuldbemiddeling geluk moet hebben.
Schuldbemiddeling is nooit een vrolijk verhaal. Toch is er een wezenlijk verschil in aanpak en heb je
als het ware ‘geluk’ als je bij het OCMW terecht kan. En potentieel pech als je bij een advocaat
terecht komt. Het grote verschil zit in de menselijke behandeling. Er heerst een gevoel van willekeur
en een gebrek transparantie.
Mensen stappen in schuldbemiddeling om leefbare oplossingen te hebben, maar moeten vaak nog
meer door het stof kruipen dan voorheen. Soms werden in die schuldbemiddeling zelfs nieuwe
schulden opgebouwd.
Mensen worden in sommige situaties gedwongen tot “overleven” op liefdadigheid voor een
onmenselijke lange periode. Ze krijgen weinig begrip voor onverwachte uitgaven, hebben nooit eens
wat extra ruimte, soms vele jaren lang. Vast zitten in die schuldbemiddeling zonder duidelijkheid
over waar je aan toe bent, welke kosten al dan niet aangerekend worden en zonder overzicht op je
afbetalingen is onmenselijk en geven het gevoel dat dingen oneerlijk verlopen.
Schuldbemiddeling zou noodzakelijkerwijs menselijk moeten zijn. En bovenal duidelijk en
transparant. Zodat je niet afhankelijk bent van de goodwill en betrokkenheid van wie voor je zit,
maar kan rekenen op een menselijke behandeling om samen uit de schulden te geraken en toch nog
meer te kunnen doen dan enkel overleven.

10.3. Digitaal (over)leven
De digitalisering van de samenleving zet zich steeds verder door en het grootste deel van de gezinnen
waar we mee werken hebben geen computer, geen emailadres, geen PC banking, … Ook bij jongeren
geeft dit steeds meer problemen om te ‘overleven’ op school. Toegang tot smartschool is een must
om te weten welke taken je hebt, cursussen staan erop en moeten gedownload worden, huistaken

Jaarverslag 2019 I 6 maart 2020 I

56

moeten geüpload worden en zo aan de leerkracht overgemaakt,… Heel wat dienstverlenging wordt
afgeschaft omdat het nu digitaal kan, maar veel mensen (jong & oud) in kwetsbare posities kunnen
met deze nieuwe wendingen moeilijk om.
Mensen worden steeds meer geacht digitaal te kunnen leven. Vanuit efficiëntie denken wordt op
menselijke dienstverlening gespaard en digitale dienstverlening ingezet. Er blijven echter veel mensen
achterop hinken, waardoor ze alweer een stuk buiten de maatschappij worden geduwd. Ondanks
digipunten, die voor sommige zaken een oplossing zijn, maar ook opnieuw voor een drempel zorgen.
Hier verder zoeken naar oplossingen is noodzakelijk.

10.4. Flexibele arbeidsvoorwaarden
Heel wat mensen waar wij mee werken hebben een moeilijke arbeidsloopbaan doorstaan, missen
bepaalde competenties of kunnen omwille van een strafblad, verleden, medische problematiek
nergens meer aan de bak. Sommige mensen met een IEM achtergrond, hebben wegens
generatiearmoede beperktere mogelijkheden, maar kunnen moeilijk instappen in
tewerkstellingsmaatregelen. Nochtans zien we dat die zeldzame keren dat dit wel lukt een wereld
van verschil kunnen betekenen en mensen echt stappen vooruit helpen zetten.
Flexibel omgaan met arbeidsvoorwaarden, arbeidsnoden en invullingen zou hier een oplossing voor
kunnen zijn, zodat ook mensen die om welke reden dan ook niet eenvoudig in het huidige
arbeidssysteem inzetbaar zijn toch mee kunnen bijdragen.

10.5. Zorg voor “uitgezorgden”
Onze maatschappij wordt steeds meer geconfronteerd met mensen die ‘uitgezorgd’ zijn in de
psychiatrie & drughulpverlening, maar wel een grote zorgnood hebben. Vaak zijn het ‘tikkende
tijdbommen’ die op heel wat werkingen, organisaties en op straat een zware belasting betekent,
waar je echter ook geen aanbod meer voor hebt.. De nood is hoog, d druk op de samenleving stijgt
en voor de mensen zelf is het vaak heel moeilijk om te overleven. Een zorghostel of een aanbod
rond harm reduction binnen de hulpverlening zouden hiertoe een antwoord kunnen bieden.

10.6. Kwetsbare besparingen
De nieuwe Vlaamse regering brengt heel wat nakende besparingen met zich mee. Eerste signalen
die we opvangen rond de gevolgen van deze besparingsoefeningen zijn zorgwekkend. Er wordt
bespaart op het segment van de maatschappij die net behoefte heeft aan meer inzet. Inloopcentra
sluiten, schuldbemiddeling wordt afgebouwd, ondersteuning voor werkers vermindert,… de
gevolgen moeten nog zichtbaar worden, maar nu al is duidelijk dat het allesbehalve evident wordt
en dat het vooral voor de meest kwetsbare mensen gevolgen zal hebben.

10.7. Een dak boven je hoofd
De hoge huurprijzen, de verzadigde woningmarkt, tekort aan sociale woningen, gentrificatie,…
hebben allemaal gevolgen voor de woonnoden van steeds meer mensen. Een dak boven je hoofd
kunnen vinden en houden is voor velen een zorg, waar helaas nog te weinig antwoorden op te
vinden zijn. Meer inzetten op housing first, het project ROOF, uitbreiding van sociale woning en
systemen zoals INStapwonen en leegstand, robuust wonen,… zijn hierin belangrijke stappen. Als we
willen vermijden dat we dweilen met de kraan open, dient er ook voldoende ingezet te worden op
preventief werk. Vermijden dat mensen in dakloosheid terecht komen, inzetten op woonbegeleiding
en remediërende oplossingen zijn hierin belangrijk.
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Daarnaast blijven toegankelijke opvang die voldoende stabiliteit creëert noodzakelijk. Ook projecten
zoals Vesalius, waarin daklozen met een tijdelijke zorgbehoefte hun plek kunnen vinden, zeer
belangrijk en vragen deze zeker om continuering.

10.8. Exclusie in psychiatrie & drughulpverlening
Anderstaligen vinden onvoldoende toegang tot de psychiatrie of drughulpverlening. Er is geen
aanbod, waardoor ze op de straat aangewezen zijn, ondanks hun vaak grote noden.
De situatie is vrij uitzichtloos wanneer Nederlands als voorwaarde wordt opgelegd en mensen
omwille van hun problematiek niet tot leren kunnen komen.

10.9. Gezond en betaalbaar eten
Met de sluiting van Huize Triest en de leeftijdsgrens van Poverello ging voor veel gasten de toegang
tot gezond en betaalbaar eten verloren. De sociale restaurants vormen voor deze gasten vaak zowel
sociaal als financieel een serieuze drempel. Enchanté biedt mogelijkheden maar kan het gat niet
dichten en vraagt ook van gasten dat ze zelf assertief de vraag om eten durven stellen. Waar wel
nog af en toe warm eten aangeboden wordt, worden ze overstelpt met mensen die gretig mee
aanschuiven. De nood is hoog en een oplossing ligt nog niet in het verschiet. Preventief is het echter
van groot belang om mensen op de been te houden.

10.10. Iedereen zijn ‘thuis’
Kleinschalige projecten zoals Villa voortman, Poco Loco en OpStap kennen een groot succes. Een
warme plek waar je jou thuis voelt en waar een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden maken
een wereld van verschil voor gasten. Velen voelen diezelfde nood maar passen niet binnen de
huidige werkingen. Extra vergelijkbare kleinschalige initiatieven voor andere doelgroepen zijn dan
ook geen overbodige luxe.
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