
       

 

  

 Jaarverslag 2020 
 

1 mei 2021  

 

Elke Decruynaere 
Schepen van Onderwijs, opvoeding, jeugd en Outreachend 
werken 
Stad Gent 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 2 

 

Colofon 

Stad Gent 

Departement Samenleven, welzijn en gezondheid 

Publicatiedatum 

1 mei 2021 

Contact 

Maja Meirlaen  

Maja.meirlaen@stad.gent  

Tel. 0478 770321  

www.stad.gent  

Postadres 

Stad Gent – Dienst Outreachend Werken 

Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Bezoekadres 

Abeelstraat 19, 9000 Gent 

 

 

 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 3 

 

Inhoud 

1. Voorwoord 6 

2. Missie & visie 7 

Missie 7 

Visie 7 

Waarden 7 

3. Ons organigram 8 

4. Onze medewerkers 9 

4.1. Topteams met toptalent 9 

4.2. Afscheid 10 

5. Algemene werking 12 

5.1. De straat is ons kot 12 

5.2. Welzijn onder vuur 12 

5.3. Iedereen van tel 13 

6. Buurtstewards 15 

6.1. Het Slovaaks/Bulgaars team: 15 

6.2. Roemeens team 19 

6.3. IEM-jongeren project 25 

6.4. Buurtstewards in cijfers 27 

Wie bereikten we met het Slovaaks/ Bulgaars team? 27 

Wie is onze doelgroep? 27 

Hoe leerden we hen kennen? 28 

Wie bereikten we met het Roemeens team? 28 

6.5. Wat brengt 2021 29 

6.5.1. Slovaaks/Bulgaars team 29 

6.5.2. Roemeens team 29 

7. Jeugdstraathoekwerk 31 

7.1. Het proces 31 

7.2. Het project 32 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 4 

 

7.3. Terugblik op 2020 33 

7.4. Wat brengt 2021? 36 

7.5. Jeugdstraathoekwerk in cijfers 37 

8. OpStap 40 

8.1. Terugblik op 2020 40 

8.2. Vooruitzichten 2021 42 

8.3. OpStap in cijfers 43 

8.3.1. Wie bereikten we? 43 

8.3.2. Wat deden we? 43 

9. Straathoekwerk 48 

9.1. Terugblik op 2020 48 

Iedereen de straat op 48 

Lockdown: Zorg voor de gasten, zorg voor jezelf 48 

(G)een kot, onzichtbaar, eenzaam? 48 

Integratie is een werkwoord 49 

9.2. Bruno en Mohamed in de Brugse Poort, parel van de Gentse stadsrand 51 

9.3. Ilanka en de verhalen uit de Bloemekeswijk 52 

9.4. Nele en Maya in de Dampoort/Sint- Amandsberg 55 

9.5. Jeroen in Ledeberg/Gentbrugge 9050 gent 57 

9.6. Stoelendans in het Centrum 57 

9.7. Bieke in de context van Muide-Meulestede 58 

9.8. Mo, Laura en Isabelle in Nieuw Gent 59 

9.9. Ismail en Karolien op ‘t Rabot 61 

9.10. Karen in ‘t Sluizeke- Tolhuis-Ham-Dok (STHD) 63 

9.11. Riet op de Watersportbaan 63 

9.12. Straathoekwerk in cijfers 65 

9.12.1. Wie bereikten we? 65 

9.12.2. Hoe bereikten we onze gasten? 65 

9.12.3. Kenmerken van onze gasten? 65 

10. Schoolspotters 69 

10.1. Terugblik op 2020 69 

10.2. Vooruitzichten 2021 72 

10.4. Schoolspotters in cijfers 73 

10.4.1. Wie bereikten we? 73 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 5 

 

11. Projecten 74 

11.1. Lockerproject 74 

11.1.1 Terugblik op 2020 74 

11.1.2 Vooruitblik op 2021 76 

11.2 Beeldvorming en sensibilisering 77 

11.2.1 Straatpraat en Straatwijs 77 

11.2.2 Tentoonstellingen 77 

11.2.3 Uitgestelde bedden 77 

11.3 Nachtpatrouille 78 

11.4 Gantoise Plantrekkers 78 

12. Onze signalenwerking 79 

 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 6 

 

1. Voorwoord 

2020… wat een jaar.  

Een jaar waarin we met z’n allen attesten op zak kregen. Onze dakloze gasten een attest ‘de straat is 

mijn kot’, onze werkers een attest ‘dienstverlening thuis is niet mogelijk’. Een jaar waarin de 

kwetsbaarheid van alle mensen het voortouw nam en een microscopisch klein virus ons hele leven 

in rep en roer kon plaatsen. Een jaar waarin tegenstellingen op scherp werden gezet, waarin we 

allemaal in dezelfde storm terecht kwamen, maar niet met dezelfde kansen en mogelijkheden.  

Het was geen fijn jaar. Werken met mondmaskers, afstand bewaren, geen activiteiten kunnen 

voorzien, extra drempels bij werkingen en minder mogelijkheden om in je vrije tijd je batterijen op 

te laden of op het werk oplaadmomenten te kunnen voorzien. Het was niet evident. Toch ontstond 

er ook veel moois. Solidariteit, samenwerkingen, meer vrijwilligerswerk dan ooit, mensen die voor 

elkaar in de bres sprongen… Ook voor onze dienst was het eigenlijk best wel een vruchtbaar jaar.  

We vierden de geboorte van ons nieuw team jeugdstraathoekwerk, die in 4 Gentse wijken aan de 

slag gingen. Versterkten onze straathoekwerkingen In Nieuw Gent en de Brugse Poort en kregen 

nieuw bloed in de wijkwerking Gent centrum, Sluizeken-Tolhuis Ham en Rabot. De buurtstewards 

kregen extra volk en extra opdrachten. Gevestigde waarden verdwenen naar nieuwe uitdagingen en 

werden vervangen door frisse winden.  

Huisbezoeken werden tijdelijk drempelbezoeken, onze permanentie werd verschoven naar het raam 

en nadien stopgezet om meer op straat aanwezig te kunnen zijn. We werden geconfronteerd met 

quarantaine coaching. Verhuisbewegingen van projecten. Waren creatief met activiteiten bij OpStap 

en de Gantoise Plantrekkers om toch coronaproof dingen te kunnen blijven doen.  

We stelden in de marge van deze drukke werkzaamheden een beleidsnota op en er werd gewerkt 

aan sociale synergie. We bleven nachtpatrouilles uitvoeren, bleven actief op straat, bleven er staan, 

ook als we het zelf misschien niet altijd nog helemaal zagen.  

Zelfs de lockers werden in dit geschifte jaar uitgebreid. Dankzij de inspanningen van een kersverse 

lockerbeheerder werden voorbereidingen getroffen voor extra locaties in 2021, inbraakproblemen 

opgelost, bemiddeld met buren en oplossingen gezocht voor overlastproblemen, …  

Onze signaalwerker ging aan de slag en smeet zich in heel wat signalen, de signalenbundel, onze 

krant straatwijs, zocht samen met Enchanté naar een nieuwe werking met uitgestelde bedden, …  

Het was een vreemd jaar, maar we waren present, van dag 1 tot dag 366, door de coronawaanzin 

heen.  

Ik ben trots op wat we presteerden, op hoe we met deze crisis omgingen en hoe gedreven onze 

medewerkers zijn om zelfs in die omstandigheden ervoor te blijven gaan. 

2021 zal ons ongetwijfeld terug voor heel wat uitdagingen stellen, de gevolgen van de coronacrisis 

zullen komen bovendrijven, zowel de psychologische als financiële weerslag wordt zwaar en dat 

zullen we voelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ook in 2021 present zullen blijven en onze 

gasten en gezinnen op ons zullen kunnen blijven rekenen. 

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:  

 

Gelijkwaardigheid 

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

Openheid  
 
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.  

 

Krachtgerichtheid 

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

 

Onvoorwaardelijkheid 

 
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 

 

In 2020 veranderde heel wat in onze organisatie en daar hoort dan ook een nieuw organigram bij. 

We creëerden een nieuw team jeugdstraathoekwerk. Splitsten de werking van de buurtstewards in 

twee naar aanleiding van het project postmobiel wonen. Voegden een signaalwerker en 

lockerbeheerder aan onze werking toe. Ondanks al deze wijzigingen blijft één ding belangrijk: de 

meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk blijven centraal staan.   

Ondersteuning 

1 VTE-directeur  

1 VTE-signaalwerker 

 0,5 VTE lockerbeheer 

1 VTE administratie 

Straathoekwerk 

1,9 VTE coördinator  

14 VTE straathoekwerker 

 1 VTE straathoekwerker Nieuw 

Gent 

1 VTE deskundig medewerker 

Buurtstewards Roem 

1 coördinator 

2,6 VTE buurtsteward 

 0,8 VTE intercultureel 

bemiddelaar 

4,5 VTE buurtsteward 

postmobiel wonen 

OpStap 

1 VTE coördinator  

4 VTE consulent 

Jeugstraatoekwerk 

0,5 VTE coördinator 

4,5 VTE jeugdstraathoekwerker 

  

Buurtstewards 

Slovaaks/bulgaars 

0,9 VTE coördinator  

4,4 VTE buurtsteward 

 2,6 VTE  intercultureel 

bemiddelaar 

Schoolspotter 

1 VTE coördinator 

3 VTE schoolspotter stad 

 4 VTE schoolspotter VEVE 

Meest kwetsbare 

Gentenaren met een 

beperkt en fragiel netwerk 
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4. Onze medewerkers 

Ondanks het gekke jaar werden we In 2020 met heel wat personeelswijzigingen geconfronteerd. 

Mensen verlieten de dienst om dromen na te jagen, maakten een stoelendans door van teams te 

verschuiven, er kwamen uitbreidingen van diensten en nieuwe teams, waardoor we weer heel wat 

enthousiaste medewerkers konden sprokkelen. We geven hier een overzicht van wie voor ons 

werkte in 2020, soms verlieten ze ons onderweg of kwamen ze er pas later bij, maar allen bepaalden 

ze mee onze werking dit jaar. 

 

4.1. Topteams met toptalent 

Buurtstewards. 

 Barbara Cottenie, Delphine Schuermans, Elisabeta Fazakas, Ferdinand Hawer, Filip Zhukov, Gudrun 

de Clercq, Helena Baloghova, Ilise Campe, Joke Slock, Lien Van Mechelen, Lotte Versonnen, Lore 

Verbrugghe, Marieke Lamaire, Sarah Terwecoren, Selime Yuzeirova, Sven Van de Veire, Tibor Moco.  

Straathoekwerkers.  

Bart Guillemyn, Bieke Denolf, Bram David (tot juni), Bruno Van herck, Filip (Fiele) Van Goethem, 

Ilanka Bral, Isabelle Standaert, Ismail Cantürk, Jeroen Adriansens, Jurgen Van Haver, Kaat Hermans 

(tot juni), Karen Geerts, Karolien Vermeulen, Laura Sackebandt, Lieke Demulder, Maya Debel, 

Mohamed Assaguir, Mohamed (toto) Zerioh, Nele van Arnhem, Riet Verlot, Steven Gillis, Tine Maes, 

Wannes Degelin.  

Schoolspotters.  

Maarten De Maertelaere, , Marie Zigova, Melissa Mektepli, Mika Brunée, Mo(rwaneg) Birchfield, 

Pieter De Meersseman, Robin De Raedt, Sofie Verhelst, Shakirullah Abdul Halim, Zora Melis.  

Jeugdstraathoekwerkers.  

Anass El Arras, Eline Daans, Jonas Lesandré, Orphée Sys, Sofie Ryckeboer 

OpStap.  

Bram David (vanaf juni), Eva Van Campo, Gert Ongenaet, Gudrun de Clercq (tot juni), Johan Ciers, 

Yana De Baets, Sofie Rycekboer 

Ondersteuning:  

Els De Quick (steun en toeverlaat, administratieve duizendpoot) en Maja Meirlaen (directeur), Kaat 

Hermans (vanaf juni) (signaalwerker), Glenn Hellemans (lockerbeheer) 

 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 10 

 

4.2. Afscheid 

Niets zo vervelend als afscheid nemen in corona tijden. Geen feestjes, geen speciale momenten, 

geen warme woorden, knuffels, schouderklopjes…. We roeiden met de riemen die we hadden, 

serenades op het dak, activiteiten op afstand, … maar het was allesbehalve ideaal.  

We namen afscheid van onze schoolspotters Melissa Mektepli en Maarten De Maertelaere. 

Straathoekwerker Lieke Demulder vond een fijne nieuwe job in de sector voor personen met een 

handicap. We namen afscheid van buurtsteward Sven Van de Veire die het solidariteitsfonds ging 

versterken. En last but not least ook van Steven Gillis, die jarenlang de vaste waarde was als coach 

van het team straathoekwerk. Hij vond een nieuwe plek binnen de stad als regisseur geestelijke 

gezondheid. Zo komen we hem toch nog regelmatig tegen en blijft hij voor een deel van onze 

doelgroep vechten.  We zetten de samenwerking stop met twee schoolspotters met wie het traject 

minder vlot liep. 

We verwelkomden  enthousiaste nieuwe krachten bij het straathoekwerk: 

Wannes Degelin (coach) Karolien Vermeulen, Karen Geerts, Isabelle Standaert, Mohamed Assaguir , 

Tine Maes, Laura Sackebandt, het jeugdstraathoekwerk: Anass El Arras, Eline Daans, Jonas Lesandré 

, Orphée Sys, de buurtstewards: Helena Baloghova , de schoolspotters: Shakirullah Abdul Halim, 

Zora Melis en Marie Zugova .  En Yana de Baets bij OpStap en gloednieuwe lockerbeheerder Glenn 

Hellemans  

Naast onze vaste personeelsleden in loondienst, werd onze werking vaak ook aangevuld met 

fantastische stagiairs. Onze vaste waarde Steven De Fleurquin was helaas dit jaar niet 

actief, al hopen we hem snel terug te zien. Andere krachten die ons team kwamen versterken vanuit 

hun opleiding waren An Mares (staf), Sébastien De Clercq en Yana De Baets (OpStap) en Nathan 

Vandekendelaere en Eugénie Noyen (buurtstewards). 

Ook ondersteunen we regelmatig projecten met studenten geneeskunde, fotografie of sociaal werk.  

 

Welzijn op het werk in coronatijden, een uitdaging 

We hechtten ook in 2020 veel belang aan welzijn, maar het werd ons niet eenvoudig gemaakt. 

Gebrek aan fysiek contact, fysieke teamactiviteiten, momenten om batterijen samen op te laden, 

informele contacten… het viel allemaal weg en de digitale bijeenkomsten konden onvoldoende 

warmte bieden. 

Een crisis zet tegenstellingen op scherp. Dat hebben we in al onze teams gevoeld. Sommige mensen 

gingen in een zorgreflex vooral in functie van kwetsbare groepen zowel in privé als werksfeer en 

hielden zich strikt aan de regels, anderen stonden kritisch tegenover wat er allemaal gebeurde in 

onze maatschappij, de effecten van corona op regelgeving, vrijheidsbeperkingen… Er ontstond soms 

wel eens onbegrip in twee richtingen. We trachtten steeds een weg te vinden om het voor iedereen 

een fijne werkplek te maken en de veiligheid voor eenieder te garanderen.   

Er werden heel wat inspanningen geleverd om alternatieve vormen van samenkomen te bieden.  

Intervisie via teams is echter niet hetzelfde als fysiek, een teamactiviteit op afstand of vanop het 

scherm geeft niet diezelfde warmte. Informele momenten om eens te zeveren, eens je hoofd van 

het werk af te zetten, eens bij te praten en oprechte interesse in elkaar te tonen, schoten er al 

helemaal aan toe. Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt, dat werd in deze tijden wel heel 

erg duidelijk. 
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Chapeau voor de coaches die zich toch steeds in allerhande bochten wrongen, zich 

stretchten en creatief zochten naar andere manieren om toch nog te blijven verbinden.  

Wonderbaarlijke appreciatie voor al onze veldwerkers die er in 

moeilijke tijden bleven staan, klaar stonden voor de gasten en gezinnen en ondanks moeilijkheden 

en tegenslagen steeds bleven doorzetten. 
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5. Algemene werking 

5.1. De straat is ons kot 

Na jaren van discussie over onze permanentie, die steeds vaker een alternatief begon te vormen 

voor een inloopcentrum werden een aantal knopen doorgehakt. Bij momenten evolueerde de 

permanentie van gezellig druk tot bijna een systeem met wachtrijen.  

We konden de ruimte niet meer bieden om rustig naar een verhaal te luisteren, samen naar een 

dienst te bellen etc. Ook voor de gasten was het niet duidelijk, iedere dag een andere uitbater, 

andere aanpak, we konden geen uniforme kwaliteit bieden. Om het goed te doen moesten we 

eigenlijk twee mensen vrijstellen, geen haalbare optie aangezien onze finaliteit bestaat uit aanwezig 

zijn in de leefwereld van de gasten en gezinnen, toeleiden naar en bruggen bouwen met de andere 

diensten. We besloten de permanentie te sluiten en terug te plooien naar onze kerntaken máár 

toen kwam corona.  

De eerste lockdown pakte iedereen koud. Op dag 1 riepen we alle coaches samen en zochten we 

naar mogelijkheden om onze dienstverlening te blijven garanderen. Een uur later deden we voor het 

eerst ons raam open voor de doelgroep. We installeerden microgolfovens, bestelden warme 

maaltijden bij het dienstenbedrijf sociale economie (DBSE), kochten wegwerpbekers, 

desinfecteermateriaal, installeerden een telefoon buiten, tekenden stippen op de grond, plaatsten 

nadars, investeerden in heel wat werkvolk achter het raam en op straat in de wachtrijen om 

iedereen te kunnen bedienen, maatregelen te kunnen respecteren, ongeruste buren te kunnen 

sussen,… Dagelijks werd de werking geëvalueerd, werden nieuwe maatregelen genomen, nieuwe 

ideetjes afgetoetst en toen alle andere organisaties terug op hun positieven kwamen sloten we 

uiteindelijk ons raam en hielden onze deur dicht. Om meer op straat te kunnen zijn, mensen op de 

juiste plekken te kunnen krijgen en ze zo op een manier nog beter te kunnen bijstaan.  

Die periode was een periode van samenhorigheid, waarin we als dienst dichter naar elkaar 

toegroeiden. Corona was voor ons allen een uitdaging, iedere werking werd buiten zijn comfortzone 

geplaatst en we hielpen elkaar, niet alleen binnen, maar ook buiten de dienst, in functie van onze 

gasten en gezinnen. De samenwerking met het OCMW rond de warme en koude maaltijden, was al 

een eerste stap in een sociale synergie waar we in de achtergrond aan bouwden.  

 

5.2. Welzijn onder vuur 

Het bleek al snel geen prettige start van een jaar te zijn, besparingen in allerhande welzijnsdiensten, 

afbouw en sluitingen, terugplooien op kerntaken. Vertrekken vanuit een rechtendiscours lijkt 

veelbelovend, maar de keerzijde betekent ook dat geen rechten gelijkstaat aan geen hulp. Onze 

gasten zouden opnieuw een stuk meer in de kou komen te staan.  

Gelukkig leert men in nood zijn vrienden kennen. De nachtopvang en OCMW sprongen in de bres 

om de capaciteit van de nachtopvang op peil en coronaproof te houden, met gebruik van hostels en 

zelfs een zorghostel. Het beleid stelde in eerste instantie een sportzaal ter beschikking voor 

dagopvang, nadien zelfs een deel van het ICC. Er waren de talrijke vrijwilligers initiatieven, 

krasdiensten, solidariteitsfonds, voedselbanken, horecazaken die hun overschotten schonken, 

burgers die laptops en gsm’s binnenbrachten. Solidariteit was zeker één van de mooie zijdes aan 

deze coronatijden, al waren er natuurlijk ook veel schaduwzijden.  
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Met een document ‘de straat is mijn kot’ konden we vanuit de Dienst Outreachend Werken en de 

dienst thuislozen onze dakloze mensen mentale rust bieden. Het voelde natuurlijk sneu dat dit 

nodig was en als je het negatief bekijkt lijkt het een beetje op een Jodenster. Anderzijds gaf het 

mensen in dakloosheid de mogelijkheid om zonder stress op een bankje te vertoeven in een periode 

waarin dit niet zo evident was. Door de manier waarop het werd aangepakt was het ook nogmaals 

een signaal om mensen zonder dak niet te vergeten, op het ogenblik dat algemene oproepen “blijf 

in je kot” werden gescandeerd. Zij bleven in hun kot. Hun living, keuken en slaapkamer, dat is de 

straat, hoe jammer ook.  

Zoals reeds aangegeven bij het luikje welzijn en in de inleiding bleven we onze werkingen zoveel 

mogelijk behouden. We gingen over naar drempelbezoeken als het nodig was, namen wat vaker 

telefonisch contact, pasten onze werkingen aan en omdat we niet anders konden sloten we eventjes 

de werking van OpStap. Maar we bleven steeds actief op terrein, zochten 

samenwerkingsverbanden, deden wat we konden om onze gasten en gezinnen zo goed en zo kwaad 

als mogelijk binnen de omstandigheden bij te staan. Daar mogen we trots op zijn.  

 

5.3. Iedereen van tel 
 

Begin dit jaar werd het ROOF-verhaal op gang getrokken. Een project van Dienst Wonen en de 

sociale dienst over huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau, waar we graag 

ons steentje aan bijdragen.  

In het kader van dataverzameling werd in samenwerking met de KU Leuven en verschillende 

Belgische steden een daklozentelling opgezet. Ook onze dienst speelde hierin een rol. We 

organiseerden in de bewuste telnacht dan ook avond en ochtendtellingen om zoveel mogelijk 

buitenslapers te kunnen vatten. De resultaten worden in 2021 verwacht en zullen op het ogenblik 

dat ze uitkomen al terug niet meer up to date zijn, toch is het belangrijk dat we dit regelmatig in 

kaart trachten te brengen. De inzichten in de ethos light categorieën brengen ons ook verder dan 

wat we in de volksmond vaak als dakloos beschouwen: buitenslapers. Nee, het gaat ook over 

verborgen daklozen, mensen die wel ergens beschut slapen, maar geen vaste residentie hebben en 

dus ook dakloos zijn.  

We namen afscheid van het project Vesalius, een project dat voor heel wat gasten toch zeer 

waardevol was gebleken. Even een time out, met begeleiding, om te recupereren, revalideren… 

Helaas werd het project niet verdergezet.  

Een soort van antwoord op de lacune die hierdoor ontstond kwam uit onverwachte hoek door 

toedoen van Corona. Een aantal gasten die reeds jaren chronisch dakloos waren, waar geen uitweg 

meer mogelijk leek, belandden in het zorghostel Leeuwenhof. Ze hadden er 24uurs opvang, een 

prikkelluwe omgeving, een haalbaar minimum aan regels.  Een 20-tal van hen stroomden van hieruit 

door naar permanent verblijf. Een belangrijk experiment om mee te nemen in het toekomstig 

housing first beleid.  

Samen met de opstart van de Lübecksite, het kleinschalige project postmobiel wonen, de 

projecthuizen van instapwonen, leegstand en de plannen voor robuust wonen en Oriëntatie en 

Opvang, zie je gelukkig heel wat projecten ontstaan die mogelijkheden bieden om de 

overlevingsstrategie te boven te komen. Het is belangrijk rust in je hoofd te hebben, uit die 

overlevingsmodus te geraken, om aan een toekomst te kunnen bouwen. Dat heeft het experiment 

met het Leeuwenhof heel duidelijk gemaakt. 

In wat verder komt gaan we in op iedere team. We geven inzichten in wie we bereikten, wat we 

deden en doen dit steeds op een manier die past bij de werking, zodat ze ook elk hun eigenheid ten 

toon kunnen spreiden. 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 14 

 

  



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 15 

 

6. Buurtstewards 

6.1. Het Slovaaks/Bulgaars team:  

 

Met engelengeduld zoekt het team zijn weg in vicieuze cirkels, generatiearmoede, weg uit Gent & 

weer terug naar Gent, schrijnende situaties… blijven ze een rode draad en proberen ze met de moed 

der wanhoop bruggen te slaan. 

Lees hier wat dit in 2020 meebracht voor Helena, Barbara, Filip, Sven, Tibor, Delphine, Lien, Selime, 

Eugénie, Nathan & Marieke 

 
Het Slovaaks/Bulgaars team buurtstewards kreeg in 2020 gemiddeld 2 aanmeldingen per week voor 

nieuwe dossiers. Naast alle mensen die ze reeds kennen en vaak langdurig blijven meedragen, de 

mensen die ze zelf spontaan leren kennen op vindplaatsen of via gekende gezinnen,…   

De dichtslibbing van de werking zet zich al een aantal jaren door en met corona kwamen steeds meer 

cases boven drijven van mensen die het niet meer zelfstandig redden omdat hun vaak fragiele 

tewerkstelling verloren ging. Hieruit bleek dat heel wat mensen op een slappe koord balanseren 

tussen ‘in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien’ en een ‘zeer precair bestaan’. Wanneer hun 

zekerheden wegvallen kunnen ze nergens op steunen en staan ze letterlijk en figuurlijk op straat. 

Andere gezinnen leven al jaren in een vicieuze cirkel en hebben intussen nieuwe generaties 

gecreëerd die hier opgroeien in armoede en zonder perspectief, maar niet meer de migratiekennis 

meedragen.  

Omwille van de minimale rechten van EU burgers, is het niet eenvoudig om bruggen te slaan naar 

hulp- en dienstverlening. Toch zijn er vaak grote noden, zijn er mentale beperkingen, serieuze 

rugzakken, drugsverslavingen, gezondheidsissues,… die aandacht vragen en waarbij het soms vechten 

is tegen de bierkaai. Oudere dakloze IEM-ers baren ons en vele diensten zorgen, ze bevinden zich als 

het ware in een vacuum, ze hebben hier noch in hun thuisland een toekomst, maar ze zijn er wel. 

 

Missie 1: Vindplaatsgericht werken 

Naast het begeleiden van gezinnen en individuen zijn de buurtstewards ook actief op verschillende 

vindplaatsen. In 2020 waren we heel regelmatig aanwezig bij de vzw de Fontein, het huis van de 

hygiëne. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplaats met douche en wasmogelijkheden. Daarnaast 

trachtten we ook regelmatig aanwezig te zijn bij vzw de Tinten. Op beide locaties is onze doelgroep 

vaak te vinden en is het handig om tegelijk ook de vrijwilligers van deze werking te ondersteunen.  

Toen er een grote instroom van IEM-ers was bij Opstap, stonden we onze collega’s tijdens de 

inloopmomenten bij om te helpen het nieuwe evenwicht te vinden in de werking. We konden een 

aantal mensen opvissen om samen met hen een traject rond hun verblijfpapieren op te nemen.  

Missie 2: Papier hier 

Wekelijks worden er bezoeken aan de ambassade geregeld, om documenten van het thuisland terug 

in orde te krijgen (geboorteaktes, paspoorten), de papierwinkel te regelen. Meestal gaat het om 

bezoeken aan de Slovaakse ambassade. De Bulgaarse en Roemeense ambassade worden echter ook 
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heel regelmatig bezocht samen met de gezinnen.  Het is één van de vele slopende doch noodzakelijke 

activiteiten om de vicieuze cirkel te doorbreken.  

Missie 3: Corona ondersteuning 

Tijdens de eerste weken van de lockdown werden minder huisbezoeken afgelegd, maar hard 

geïnvesteerd in de laagdrempelige permanentie aan ons raam in de Abeelstraat. We boden een 

luisterend oor, verwezen door naar dokters, voedselbedelingen, boden warme maaltijden en een 

kopje koffie… na deze intensieve periode werd overgegaan op drempelbezoeken.  

Sinds augustus werd het team ook ingeschakeld voor quarantaine coaching, bij voorkeur bij gezinnen 

die reeds gekend zijn in de werking, waar nodig ook bij gezinnen die nergens gekend blijken te zijn. 

Hier ondersteunen we vooral de periode waarin mensen in quarantaine moeten. Zorgen dat ze 

voldoende info hebben, toegang tot wat ze nodig hebben om de week door te komen, … 

Missie 4: Gezondheidspreventie 

Gezondheid en preventie zijn op dit ogenblik niet meer weg te denken uit onze wereld, omwille van 

de coronacrisis. Maar naast corona zijn er nog veel andere gezondheidsrisico’s. Eén van de zaken 

waar we steeds blijven op inzetten is zwangerschapspreventie. Niet omdat we de mensen geen 

kinderen gunnen, maar wel omdat onwetendheid er vaak voor zorgt dat men heel vroeg reeds 

zwanger wordt of in heel moeilijke omstandigheden kinderen moet opvoeden, vaak zonder daar 

bewust bij stil te staan.  

Een goede samenwerking met wijkgezondheidscentra, huisartsen, de dienst vreemdelingen van het 

OCMW en indien mogelijk de gezondheidsgidsen zorgen ervoor dat we gezondheidsissues samen 

kunnen aanpakken.  

Gezondheidspreventie gaat ook verder dan het menselijk lichaam. Een gezonde leefomgeving is 

cruciaal voor een goede hygiëne. De afvalproblematiek is dan ook iets waar veel aandacht naar gaat. 

Regelmatig vindt er een opkuis plaats, moeten we ondersteunen bij scabiës uitbraken, regelen we 

een afvalophaling met IVAGO, … Niet altijd de leukste opdrachten, helaas, maar toch zeer belangrijk. 

Missie 5: Positeve beeldvorming bevorderen 

Er bestaan heel wat beelden over de doelgroep waar we mee werken en vaak zijn ze niet super 

positief. Inzicht verschaffen in hun achtergrond, rugzak, situatie en cultuur kan vaak bijdragen aan 

een positiever beeld. Samenwerkingen met andere partners, hen mee onderdompelen in het bad van 

onze IEM-ers, helpt om meer mensen vertrouwd te krijgen met onze doelgroep.  
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We hebben zeer nauwe samenwerkingen met het jobteam, het OCMW, voedselbedelingsdiensten 

van verschillende wijken, de Fontein, Kind & Gezin, de brugfiguren, wijkgezondheidscentra, 

huisartsen, loket en infopunt migratie, CAW, Dienst Wonen, vzw Apart, Styrka, de dienst 

maatschappelijke zorg van de politie en wijkagenten, vzw jong, OCJ, SDJ, de community health 

workers… Ook met de ambassades hebben we intussen rechtstreekse lijnen opgebouwd. Een 

bijzonder samenwerking hebben we ook met advocaten die we inzetten voor schuldbemiddeling, 

bewindvoering, pro deo zaken, … sommigen stellen zich echt open voor onze mensen en werken met 

veel geduld aan collectieve schuldenregelingen. In functie van ondersteuning van de mensen zijn ook 

diensten zoals het VAPH, DOP, mutualiteiten, sociale diensten van ziekenhuizen… vaak aangewezen 

partners. Hoe meer positieve ervaringen we met deze mensen en diensten opbouwen, hoe meer 

mensen ook een positiever beeld van onze doelgroep kunnen uitdragen, naast alles wat ze intussen 

voor hen kunnen betekenen uiteraard.  

Missie 6: Kleine succesjes en reality checks 

Onze gezinnen en individuen leven vaak in heel moeilijke omstandigheden en krijgen te maken met 

heel wat beperkingen om hun leven kwaliteitsvol te kunnen maken. Hun situaties stabiel maken en 

helpen houden is vaak reeds een werk van lange adem. Soms is er ook sprake van een terugval, 

zelden zien we grote vooruitgang. Om dit te kunnen dragen, zowel als gezin als werker, is het 

belangrijker om er te zijn, te blijven staan en samen langzaam kleine stappen te zetten om terug op 

te bouwen.  

Een belangrijk onderdeel van onze gesprekken met gezinnen zijn de reaility checks, waarbij we inzicht 

geven aan de gezinnen over hun context, de stappen die ze nog moeten zetten en hoe je er kan 

geraken. We zien het als een succes wanneer mensen ons toelaten in hun privé en aanvaarden dat 

we bepaalde zaken, hoe moeilijk ook, kunnen benoemen. Zo krijgen ze inzicht in hun traject, kunnen 

we hen soms uit hun slachtofferrol trekken en uitdagen om vanuit hun eigen kracht te werken aan 

hun toekomst.  

 

Missie 7: Een plaats om te leren, een plek om te schuilen 

Jaarlijks bieden we studenten de mogelijkheid om op de werkvloer ervaring op te doen en te groeien 

in maatschappelijk werk. Ze worden ondergedompeld in een vaak ongekende wereld, leren de 

gezinnen waarmee we werken kennen. Ze gaan van observeren naar zelf een case opnemen om zo 

vanuit onze missie en visie, vanuit de participatieve basishouding aan de slag te gaan met mensen. 

Ook onze vaste waarden leren echter graag bij en hebben soms nood aan een plek om te schuilen. In 

2020 was het niet evident om dit te realiseren, door de corona maatregelen. Onze normale team 

tweedaagse viel in het water en onze supervisies gingen minder vaak door. Toch maakten we ervan 

wat we konden via kleine teambuildingsmomentjes, een online quiz, een wandeling per vier en onze 

wekelijkse rek en strekmomenten voor de volledige dienst. Een echte plek om op adem te komen en 

energie te halen uit de groep konden we moeilijker bieden, maar we bleven investeren in ons team, 

al snakken we allen naar echte live momenten in groep. 
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6.2. Roemeens team 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Missie 1: ontruiming site Hurstweg 

 

 

 

 

  

Gent, 2020… In het kader van experimenten via de taskforce wonen ontstond in 2018 een gedoogsite voor clandestiene 

mobiele bewoners, met beperkte faciliteiten op een site van de Lijn. De beslissing van de Lijn om de site te ontruimen 

heeft als gevolg dat het college een meer menswaardige oplossing kiest. Ze besluiten een einde te maken aan 

clandestiene mobiele bewoningen op het openbaar domein en daar een experimentele setting: de Lübecksite aan te 

koppelen. Mensen die op het ogenblik van de beslissing clandestien mobiel wonen, krijgen de mogelijkheid in het project 

in te stappen. Een ‘foto’ van deze groep wordt gemaakt en ligt aan de basis voor het nakende project postmobiel wonen.   

Voorbereidingen voor de site liepen vertragingen op, waardoor tijdelijk andere sites in omvang groeiden. We nemen jullie 

even mee in de geschiedenis van een jaar vol verhuisbewegingen, onzekerheden, kansen en uitdagingen voor de 

buurtstewards van het Roemeens team.  

Site 1: Hurstweg 

Bewoond sinds 2017, gedoogd sinds 

2018, ontruiming maart 2020 

Bewoners: Roemeense IEM met Roma 

etniciteit 

Beheer: Dienst Wonen 

Eigenaar: de Lijn 

Begeleiding:  

Dagdagelijkse werking buurtstewards. Vraaggestuurd met focus op harm reduction. Site biedt slechts beperkte stabiliteit, 

wegens weinig faciliteiten (gebrek aan douche en warm water, veel last van ratten en afval) => overlevingsstrategie blijft 

hard gelden, schoolgang kinderen (3 kinderen gaan regelmatig naar school) en toegang tot arbeidsmarkt blijven moeilijk 

duurzaam te realiseren (indien mensen kunnen werken, is dit vooral in seizoensarbeid en korte contracten via interim). 

We kuisen de site en omgeving op met de bewoners op terugkerende momenten, dit met materiaal van Ivago (18 

volwassen helpen hierin vrijwillig mee). 

Voertaal: Roemeens, Frans, Nederlands, handen en voeten 

Doelstellingen BSW: actief contact doelgroep, vinger aan de pols, harm reduction op verschillende levensdomeinen. 

sensibiliseren rond overlast, sensibiliseren rond schoolgaan van de kinderen, sensibiliseren rond gezondheid (medische 

kaarten, seksualiteit, hygiëne… ), samenwerking met jobteam rond werk, papieren in orde brengen (vicieuze cirkel want 

geen domiciliemogelijkheid op dit terrein), …  

Actieve buurtstewards: Ferdi, Joke, Wim ; Actieve intercultureel bemiddelaar:  Elisabeta 

Voorbereiding ontruiming: 

Bewoners sensibiliseren, logistiek ondersteunen, informeren over nieuwe sites en uitstel Lübecksite 

Aantal bewoners:  41 

volwassenen, 16 kinderen 

Faciliteiten: Dixit toiletten, 

beperkte toegang water & 

elektriciteit 

Ondergrond: meersen, geen 

verharding 

Surfen op de nieuwe beleidslijn van clandestien mobiel wonen -> postmobiel wonen.  Nieuwe omgevingen, nieuwe kansen, 

nieuwe bedreigingen, nieuwe evenwichten, nieuwe dilemma’s… 

Lees wat dit in 2020 met zich meebracht voor Ferdi, Elisabeta, Wim, Joke, Ilise, Lotte, Lore, Arafat, Gudrun en Sarah. 

Buurtstewards met een missie. 
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Missie 2: Inname doortrekkersterrein 

  
Gent,  maart 2020… De officiële bewoners van de Hurstweg kunnen grotendeels verhuis naar het doortrekkersterrein. Hun 

sjofele caravans krijgen een mooie plek op de site, de verhuis neemt een week in beslag en bezorgt de buurtstewards en 

de Dienst Wonen heel wat grijs haar. De projectleider van de Lübecksite, Hannes Schotte ondersteunt de verhuis mee. Er 

worden middelen vrij gemaakt om beheer en begeleiding te voorzien op de site.  

Begeleiding:  

2 extra buurtstewards komen het Roemeens team vervoegen: Ilise & Lore worden geïntroduceerd op de site. Ferdi 

valt uit en wordt tijdelijk vervangen door Helena.  

Voertaal: Roemeens, Frans, Nederlands, handen en voeten 

Doelstellingen team: actief contact doelgroep, vinger aan de pols, harm reduction op verschillende 

levensdomeinen. sensibiliseren rond overlast, sensibiliseren rond schoolgaan van de kinderen (bijna alle 

schoolplichtige kinderen zijn ingeschreven op een school, we zien dat er meer kinderen regelmatig naar school gaan 

omwille van betere leefomstandigheden op dit terrein), sensibiliseren rond gezondheid (medische kaarten, 

seksualiteit, hygiëne… ), samenwerking met jobteam rond werk, papieren in orde brengen, …  

Actieve buurtstewards: Ilise, Lore (site) Wim, Joke (niet enkel inzet op deze site); Actieve intercultureel 

bemiddelaar:  Elisabeta 

Vaststelling:  

Stabiliteit doet de bewoners deugd. Beheer is noodzakelijk om de site ordelijk en net te houden, maar eerste 

kennismaking met keukeneenheden en gemeenschappelijke wasgelegenheden lijken te werken. De kinderen zetten 

de eerste stappen naar school. De overlevingsmodus blijft actief, waardoor nog steeds op korte termijn gedacht 

wordt, maar er zijn wel duidelijke evoluties.  

Link met mensen die niet op de site mogen wonen blijft sterk en maakt de situatie niet altijd eenvoudig. 

Spanningen tussen beheer & begeleiding geven aan dat ook voor de toekomstige Lübecksite heel wat afstemming 

en afspraken nodig zullen zijn om het goed te laten lopen en duidelijkheid te bieden voor de bewoners.  

Tijdens de eerste lockdown wordt voedselbedeling ter plaatse voorzien om grote volksverhuizingen vanuit de site 

tegen te gaan (gedurende 4 maanden gaan de buurtstewards wekelijks i.s.m. vzw De Tinten voedselpakketten op 

maat leveren op het terrein).  
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Missie 3: Harmreduction op de Aziëstraat 

 

  Gent,  maart 2020… In de Aziëstraat wonen reeds enkele jaren een aantal mobiele bewoners in zelfgefabriceerde 

hutjes, met een voordeur en brievenbus. Door uitstel van het project Lübecksite boomt deze locatie enorm. De 

oorspronkelijke bewoners zien er dagelijks nieuwe bewoners bijkomen, vaak reeds gekend bij de buurtstewards, hier 

en daar duiken ook nieuwe gezichten op (op bepaalde momenten zijn er meer dan 100 mensen die er komen wonen). 

Sommigen settelen zich op de site, anderen zijn slechts kortstondig aanwezig. Wanneer ook corona doorbreekt worden 

de zorgen over de site steeds groter.  2 extra buurtstewards worden aan het team toegevoegd om reeds contact te 

leggen met de mensen die overgaan naar de site Lübeck. 

Begeleiding:  

2 extra buurtstewards komen het Roemeens team vervoegen: Lotte en Arafat worden geïntroduceerd op de site. 

Helena maakt een overgang naar team Slovaaks/Bulgaars en wordt vervangen door Gudrun.  

Voertaal: Roemeens, Frans, Nederlands, handen en voeten 

Doelstellingen team: actief contact doelgroep, vinger aan de pols, harm reduction op verschillende levensdomeinen. 

sensibiliseren rond overlast, sensibiliseren rond schoolgaan van de kinderen (slecht 3 kinderen geraken naar school 

vanuit deze slechte woonomstandigheden), sensibiliseren rond gezondheid (medische kaarten, seksualiteit, hygiëne), 

papieren in orde brengen, …  

Actieve buurtstewards: Lotte en Arafat (site)  Wim, Joke en Gudrun (niet enkel inzet op deze site)  

Actieve intercultureel bemiddelaar:  Elisabeta 

Vaststelling:  

De staat van de site evolueert in negatieve zin in 2020. Van een kleine beheersbare site groeit het uit tot een grote 

ongeoganiseerde site. Er zijn heel wat bezorgdheden over het samenleven, het gebrek aan faciliteiten… Er wordt in het kader van 

corona een toiletwagen voorzien niet ver van het terrein, zodat de mensen minstens op een goede manier naar het toilet kunnen 

gaan en hun handen kunnen wassen.  

Tijdens de eerste lockdown wordt voedselbedeling ter plaatse voorzien, om grote volksverhuizingen vanuit de site tegen te gaan 

(ook gedurende 4 maanden gaan we er wekelijks langs met voedselpakketten op maat ism vzw De Tinten). De site is allesbehalve 

stabiel, bij ieder bezoek lijkt de situatie veranderd, is de samenstelling verschillend, zijn er nieuwe mensen bij, mensen weg, huisjes 

toegevoegd, …  

Lotte en Arafat focussen op de mensen (totaal van 36 personen) die naar de Lübecksite kunnen verhuizen, zodat ze met hen al iets 

kunnen opbouwen.  

Gudrun en Wim gaan aan de slag met de mensen die niet op de site kunnen en dus een andere oplossing moeten zoeken voor de 

toekomst. 

 

 

Site 3: Aziëstraat 

2009 – oktober 2020 

Kampement aan treinsporen 

Faciliteiten: geen 

Eigenaar: Nmbs & Sogent 

Aantal bewoners: 30-120 variërend in tijd 
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Missie 4: Ontruiming Doortrekkersterrein, Aziëstraat & opstart Lübecksite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie 5: Outreachend blijven werken 

Sommige Roemeense IEM-ers stonden niet op de “foto”, maar leven in onze stad. Anderen landen in 

onze stad op zoek naar een nieuw leven. Ook hiervoor blijven we als buurtstewards actief. Al is het 

zeker een uitdaging binnen de nieuwe beleidssetting. Het wordt afwachten wat dit teweeg brengt op 

terrein.  Ook niet IEM-ers die clandestien mobiel wonen laten we niet in de kou staan en volgen we 

op via straathoekwerk. 

Missie 6: Positieve beeldvorming bevorderen 

We merken dat de diversiteit ook heel wat kennis vraagt om zaken juist in te schatten en juist te 

kaderen. We kunnen enerzijds niet iedereen over dezelfde kam scheren en anderzijds zijn er wetten 

die voor een bepaalde groep gelden. Zo ook voor onze groep. Wij werken met Intra-Europese 

Migranten en zij vallen onder het wettelijk kader. Dit brengt beperkte rechten met zich mee.  

Vaak botsen we in de praktijk op diensten en organisaties die geen zicht hebben op dit wettelijk 

kader waardoor er misvattingen, misinterpretaties en dan soms jammer genoeg ook foute conclusies 

getrokken worden. Met het team zetten we in op duidelijke en juiste info over de doelgroep. We 

maken hiervoor tijd aan diensten en organisaties die in aanraking komt met hen. Dit doen we via 

presentaties. 

Daarnaast was er in 2020 ook een overlijden van een van de mensen die we kenden. Deze persoon 

werd door velen gezien, maar was toch voor velen ongekend. Een herdenkingsteken op zijn 

Gent,  oktober 2020… De Lübecksite is klaar om ingenomen te worden. De ontruiming van de sites 

doortrekkersterrein en Aziëstraat staan voor de deur. Nieuwe bewoners van de site worden geacht hun caravan of 

barakken af te breken en het terrein mee op te ruimen voor ze op de site Lübeck mogen intrekken. Sommige mensen 

woonden niet clandestien ten tijde van de foto, zij kunnen niet mee. Er worden sessies rond vrijwillige terugkeer 

georganiseerd (wekelijks deden we gesprekken over wat hun plan is na de ontruiming, driemaal zijn we met het 

terugkeerloket ter plaatse gegaan zodat de optie vrijwillige terugkeer ook een gezicht kreeg), toekomstgesprekken 

worden gevoerd met de overblijvende bewoners. Intussen wordt door Sogent de procedure tot uitzetting ingezet. 

Eind december verblijven er nog maar een 10tal personen op de site. 

 
RoemeensTeam: Joke, Gudrun, Ilise, Lore & Lotte 

Mobiele werker: Wim 

Intercultureel medewerker: Elisabeta 

Het definitieve team voor de Lübecksite wordt gevormd. Wim blijft de mensen die buiten de site vallen opvolgen. 

Elisabeta werkt als intercultureel medewerker als ondersteuning voor alle buurtstewards die met Roemeense IEM-

ers aan de slag zijn.  

De buurtstewards begeleiden de verhuisbewegingen zo goed als mogelijk, gaan toekomstgesprekken aan met de 

mensen die overblijven en met de mensen die verhuizen naar de site. Ze bereiden alles voor om in 2021 in de 

nieuwe setting en met een nieuw soort begeleiding, intensief en met een traject aan de slag te gaan.  

Deze keuze was niet evident. We wijken voor een deel af van onze huidige methodiek, maar blijven op maat en op 

tempo werken en laten onze gezinnen ook niet los wanneer het moeilijk loopt. De setting van de site zorgt er wel 

voor dat we soms voor uitdagingen staan. We zien wel dat de nieuwe stabiliteit de bewoners in eerste instantie 

deugd doet en de hoop op meer stabiliteit en vooruitgang opent een blik op de toekomst.  
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bedellocatie bracht onderstaand krantenartikel.  Het was onze manier om te tonen wie de mensen 

zijn en om foute beeldvorming recht te zetten en hem ook post mortem toch nog een bestaan te 

geven. 

 

De klanten van de Delhaize aan de Watersportbaan missen een vertrouwd gezicht. Bedelaar Marin (63) had er zijn 

vaste stek, maar overleed vorige week. Om zijn begrafenis te kunnen betalen, wordt geld ingezameld. “Hij was 

duidelijk gekend en geliefd.” 

Wie ooit al ging winkelen in de Delhaize aan de Watersportbaan, heeft Marin er zeker zien zitten. Af en toe 

probeerde hij een praatje te slaan met een van de klanten. De Roemeen verbleef al enkele jaren in een caravan in 

Gent en bedelde op zijn vaste plekje op de parking van de Delhaize. Daar staat nu een foto van Marin met bloemen 

rond. Medewerkers geven aan dat hij vriendelijk was en zijn plaats proper hield. “Hij was volgens hen een beetje de 

mascotte”, zegt Lore Verbrugghe. 

 

Zij is buurtsteward bij de Dienst Outreachend Werken van de Stad Gent en had wekelijks contact met Marin. De 

man kon met al zijn praktische vragen bij Verbrugghe terecht. Of ze een afspraak bij de dokter kon maken, 

bijvoorbeeld. Makkelijk communiceren was het niet: “Hij sprak alleen Roemeens. Met handen en voeten en met de 

hulp van Google Translate probeerden we elkaar te verstaan”, zegt Verbrugghe. 

Vorige maandag overleed Marin. Het gaat om een natuurlijk overlijden, zeggen de mensen die hem kenden. “Het 

was altijd zijn wens om in Roemenië te worden begraven”, stelt Verbrugghe. Maar zo’n repatriëring kost geld: het 

gaat om zowat 4.000 euro. “Daarom zijn we ingegaan op de vraag van de familie om geld in te zamelen.” 

 

In de buurt van zijn foto aan de Delhaize zien we de boodschap: ‘Indien u graag wenst te steunen om hem een 

waardig afscheid te geven, bel of sms dit nummer.’ Volgens Verbrugghe was Marin duidelijk gekend en geliefd bij 

de klanten. “Zij kunnen op deze manier ook iets bijdragen.” Er kwamen al een achttal telefoontjes binnen. 

 

Marin was op zoek naar een beter leven in Gent beland, maar leefde in armoede. In dezelfde situatie zitten nog 

heel wat andere migranten in de stad. “Met onze buurtstewards kunnen we niet elk van hen bereiken”, zegt Sarah 

Terwecoren, coördinator van de buurtstewards. “In dit geval is het wel fijn om de familie te kunnen bijstaan.” 
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6.3. IEM-jongeren project 

 

Opzet 2016 -2019: 

Bij de start hadden we als doelstelling om problematische (opvoedings-)situaties aan te 

pakken bij een beperkte specifiek doelgroep binnen Intra Europese Migranten. We deden 

dit via integraal werk met eigen casemanagement, nabij door extra hulpverlening in te 

zetten en op maat via nieuwe acties of maatregelen. 

Er werden 2,4 VTE-contextbegeleiding en 2 VTE-trajectbegeleiding ingezet in verschillende 

organisaties, vaak in duo met buurtstewards die betrokken waren op de gezinnen. Van 2016 

tot 2019 werd hiervoor via een afbouwscenario 850 000€ ingezet.  

Resultaten: 

23 gezinnen kregen extra opvoedingsondersteuning via contextbegeleiding in duo met 

buurtstewards.  

74 jongeren gingen één of meerdere intensieve trajecten aan via trajectbegeleiding in duo 

met time-out projecten. 

In 40 complexe situaties werd casemanagement toegepast. Bij dit casemanagement 

kwamen ma (maatschappelijk werk) en pa (politie & parket) samen om de complexe 

situaties te bekijken en mogelijke stappen te bespreken.   

In 50% van de gezinnen hebben we stabiliteit gecreëerd en dus aan harmreduction gedaan. 

Bij 25% van de gezinnen ontstond een verandering bij doelgroep. We merkten dat meer 

gezinnen open stonden voor opvoedingsondersteuning en meer jongeren tot zelfinzicht en 

actieve inzet kwamen. Voor 25% van de gezinnen werd via deze methodiek geen 

verandering gecreëerd, noch voldoende harmreduction verwezenlijkt. We stelden vast dat 

om hier verandering te krijgen niet alleen de jongere, maar ook de volledige context 

aangepakt moet worden. Hieruit ontstond een verandering in aanbod jeugdhulp via het 

project Kings (Intenco) & Kompas+ 

Leerpunten & sterktes: 

We leerden dat we zelf geen jeugdhulp moeten gaan organiseren, maar dat onze aanpak in 

het versterken van het laagdrempelig werken bij het verbinden met jeugdhulp zijn nut had. 

Dat we de regie niet moeten gaan vastnemen bij jeugdhulp, maar wel kunnen bijdragen tot 

een beter aanbod. Dat we projecten niet alleen mogen verderzetten, wel samen met 

anderen acties kunnen ondersteunen via co-financieren. 

We stelden vast dat deze methodiek niet enkel nuttig is voor IEM-jongeren, maar voor alle 

jongeren in zeer precaire leefsituaties.  

2020 Overgangsjaar 

2020 was een overgangsjaar, de evaluatie van de afgelopen werking werd gemaakt en 

intussen werd er vooral gezorgd voor continuïteit. Corona strooide roet in het eten in de 

onderhandelingen voor nieuwe convenanten, waardoor we wat vertraging oplopen en het 

nieuwe toekomstverhaal uitgesteld werd naar 2021.  
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2021-2024 

De toekomst voor het IEM-jongeren project werd in 2020 uitgeschreven. We behouden de 

werkzame sporen zoals opvoedingsondersteuning bij gezinnen. We realiseren dit via 

presentiewerk in (zelf)organisaties en Intensieve begeleidingen van tieners/jongeren via 

Safe Spaces. Daarnaast bouwen we verder aan de samenwerking met het agentschap 

opgroeien (Jongerenwelzijn) via het Kings (Intenco) & Kompas+ project. 

Om dit te realiseren hebben we jaarlijks een budget van 100 000€, dat we in klaverblad 

inzetten met het OCMW, OCG en de jeugddienst om zo de organisaties te versterken.  

Safe spaces: 

Safe staat voor veilig, vertrouwen, beschermd, gezond,…; space of “plek” betekent hier zowel 

een fysieke ruimte als een sociaalpedagogische ruimte. 

We realiseren van plekken van rust – en activering, voor jongeren in precaire 

leefsituaties. Bij vzw LEJO, project Tienerouders, in samenwerking met Jeugddienst 

(Open Call) en OCMW (Kinderarmoede) en na corona bij vzw Apart – Brug 9 in 

samenwerking met brugfiguur Onderwijs (OCG). In tussentijd (2021) zetten we 

verder in op de samenwerking met Vzw Zwerfgoed en vzw JGIA die een 

jongerenonthaal aanbiedt i.s.m. Jeugddienst en OCMW . 

Presentie in (zelf)organisaties 

We realiseren onthaal- en ontmoetingsmomenten voor mensen met een precaire 

gezinssituatie waarin ruimte is voor vorming, individueel of in groep. Er wordt 

minimaal 1 ontmoetingsmoment georganiseerd per week, inclusief vorming rond 

ouder-kind relaties. Door dit in te bedden in (zelf)organisaties ondersteunen we de 

vrijwilligerswerking en verbinden van onderuit met opvoedingsondersteuning. We 

realiseren dit binnen vzw De Fontein (orde van Malta) in samenwerking met de 

buurtstewards en vzw Amaro Kher in samenwerking met de Jeugddienst (Open 

Call), INGent en buurtstewards. 

 INTENCO (KINGS) 

Uit de signalen i.v.m. de IEM-jongeren is in het voorbije jaar het project ‘INTENCO’ 

(Intensieve Traumabehandeling en ContextOpname) ontstaan. Dit project haalt zijn 

inspiratie uit het KINGS-model, dat gaat voor een gezinsuithuisplaatsing, waarbij 

zowel de ouders als de kinderen intensieve traumabehandeling krijgen. Men gaat 

ervan uit dat iedere ouder het beste wil voor zijn kinderen, maar soms niet over 

voldoende vaardigheden beschikt. Via intensieve therapie en gezinsondersteuning 

proberen ze het kind binnen het gezin opnieuw in ontwikkeling te laten komen. Het 

Nederlandse KINGS-model heeft de ambitie om te gaan naar 0 uithuisplaatsingen 

van kinderen. De buurtstewards zaten mee aan de tafel om het INTENCO-project 

mee vorm te geven. Uiteindelijk is er beslist om het project niet alleen met Roma-

gezinnen te doen. Concreet wil men zeer binnenkort van start gaan met 2 gezinnen 

(pilootprojecten). 
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6.4. Buurtstewards in cijfers 
 

Wie bereikten we met het Slovaaks/ Bulgaars team?  

 

143 actieve cases 

 

83 nieuwe cases in 2020 

 

 

 

83 gezinnen 

 

250 volwassenen 

 

43 individuen 

 

244 kinderen 

Wie is onze doelgroep? 

Afkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting 

 

Huren 

53% 

 

Sofa surfen 

16% 

 

Lübecksite 

1% 

 

Dakloos 

16% 

 

Sociaal huren 

8% 

 

Project wonen 

4% 

Andere 
Bezetting ter bede/kraken/ongekend 

2% 

 

 

Slovaaks
49%

hongaars
1%

Bulgaars
45%

Pools 
5%

In 2020 werd het team 

uitgebreid en opgedeeld. Er 

zijn meer actieve cases in 

een heel moeilijk jaar.  

Er worden ten 

opzichte van vorig 

jaar, meer Bulgaren 

bereikt.  

Het aantal dakloze 

mensen verdubbelt, 

mobiel wonen 

vermindert enorm. 
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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 

50% 

 

Omgekeerde brug 

20% 

 

DOW 

5% 

 

Overlast 

3% 

 

Onderwijs 

5% 

 

Werk 

6% 

 

Vzw’s 

11% 

 

Ongekend 

0% 

 

Wie bereikten we met het Roemeens team?  

       97 actieve cases 

 

91 nieuwe cases in 2020 

 

 

 

36 gezinnen 

 

176 volwassenen 

 

61 individuen 

 

74 kinderen 

 

Huisvesting 

 

Huren 

12% 

 

Sofa surfen 

16% 

 

Lübecksite 

35% 

 

Dakloos 

5% 

 

Sociaal huren 

4% 

 

Project wonen 

1% 

Andere 
Bezetting ter bede/kraken/barakken/ongekend 
   

 27%       

                               

 

Het Lûbecksiteproject ging van start eind 2020. 

De weerspiegeling van het jaar zie je in de 

cijfers: diverse “woonvormen” wisselen elkaar 

af. 
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6.5. Wat brengt 2021 
 

6.5.1. Slovaaks/Bulgaars team 

Vechten tegen de dichtslibbing 

In 2021 worden via Vlaamse middelen twee extra medewerkers toegevoegd aan het team. Hiermee 

trachten we ruimte te creëren bij de ervaren medewerkers om te experimenteren met nieuwe 

manieren van werken om zo de dichtslibbing tegen te gaan.  

 

Eclectische werking: advies, ondersteuning, begeleiding, duowerking, … 

We willen niet langer enkel langdurige, intensieve trajecten bieden, maar ook advies zonder 

veldwerk, advies met veldwerk gericht op kortstondige ondersteuning van de aanmelder, 

bemiddeling en gerichte ondersteuning waarbij vooraf een duidelijke afbakening afgesproken wordt.  

Op deze manier proberen we om meer ademruimte te vinden voor het team enerzijds, meer mensen 

te kunnen helpen anderzijds en ook andere organisaties mee te trekken in het IEM bad.  

Zelfredzaamheid versterken 

We zullen de lopende casussen ook evalueren en actiever inzetten op het uitbreiden van het netwerk 

en het verhogen van de zelfredzaamheid. Bij nieuwe aanmeldingen gaan we na welke werkvorm 

passend is. We zijn spaarzamer met langdurige en intensieve trajecten. In functie van betere 

registratie van wat we doen, komt er naast de begeleidingslijst ook een aanmeldingslijst waardoor we 

de aanmeldingen van 2021 systematischer kunnen bijhouden.  

 

6.5.2. Roemeens team 

Toekomstoriëntering 

Op de Lübecksite zullen we in 2021 echt aan de slag gaan met de oriënteringsgesprekken en zal onze 

blik nog meer op die toekomst en de weg er naartoe liggen. Dit vormt een serieuze uitdaging. Zowel 

voor ons als werkers, als voor de mensen zelf. Het zal een continue evenwichtsoefening zijn tussen 

onze visie, de doelstellingen van het project en de mogelijkheden van onze doelgroep.  

Samen sterk op terrein 

Het project is geen evidentie, verschillende partners hebben verschillende visies, werkwijzen, 

doelstellingen… maar werken samen aan 1 grote doelstelling op het terrein. Samen balanceren op die 

evenwichtsbalk zal veel energie vragen, maar biedt ook veel kansen.  

Blijven outreachen 

Ook met de mensen met een Roemeense achtergrond die niet binnen de site opgenomen zijn, wordt 

uiteraard nog verder gewerkt. Ook hier zal de uitdaging zijn om hier voldoende tijd in te kunnen 

investeren, zodat we onze methodiek niet kwijt geraken. 
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Nieuweling Lores blik op de Buurtstewards 

 

Sinds wanneer werk je bij de Buurtstewards? 

Ik werk in het Roemeens team sinds mei 2020 

 

Is het zoals je had verwacht (en wat had je dan verwacht)? 

Ik had een job verwacht met veel vrijheid om eigen agenda te bepalen en veel tijd om de 
gasten te leren kennen. Dit is ook zo bevestigd. 

 

Wat vind je de grootste uitdaging aan jouw job? 

Taalbarrière 

 

Waar haal je energie uit (op jouw job)? 

 

Kleine successen: meer en meer mensen zeggen me ’s morgens op Lübeck “goeiemorgen” 

en niet meer “buna dimineata”. Leuk dat ze tonen wat ze al geleerd hebben.  

 

Wat is jouw favoriete keuze op de koffiemachine? 

Koffie met melk 

 

Welke dag van de week kom je het liefst werken? 

 Donderdag  

 

Welk woord in een andere taal heb je al geleerd, dat je niet meer gaat vergeten? 
 

Seks = boulé in het Romanes.  

Ofwel een iets properder woord: “dudum” = pompoen in het Romanes   
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7. Jeugdstraathoekwerk 

7.1. Het proces  

 

Na een grondig onderzoek van het Gentse aanbod voor moeilijk bereikbare jongeren werd een 

voorstel tot nieuw project gelanceerd: “Springplank”. Springplank wil via positieve dagbesteding, 

mogelijks vrijwilligerswerk of een andere manier van zingeving of vrijetijdsbesteding jongeren weer 

laten aansluiten binnen een bredere maatschappelijke context.  

Gent heeft al een groot aanbod aan jeugdwerkers die inzetten op vrijetijdsbesteding en positieve 

dagbesteding en wil daar ook nog verder op inzetten via het traject jeugdwelzijnswerk 

Knelpunten die wel nog naar voor kwamen:  

• Bereik jongeren:  

o niet altijd eenvoudig om jongeren te binden aan een werking,   

o sommige jongeren zijn niet eenvoudig te bereiken,  

o aanbod voldoende toegankelijk te maken voor éénieder is niet evident 

o …  

• Nood aan vertrouwensfiguren los van de activiteitaanbieders, die de jongeren kunnen 

bijstaan, ook als ze geen link meer hebben met de organisatie (vb. na onaangepast gedrag of 

wanneer ze zelf de deur achter zich sluiten) 

• Jeugdwerkers vinden niet altijd de tijd/middelen/ handvaten om met de sociale 

problematiek van sommige jongeren aan de slag te gaan, terwijl ze vaak wel de gevolgen 

voelen bij de jongeren en de werking 

Met verschillende partners binnen en buiten de stad zijn we op zoek gegaan naar mogelijke manieren 

om deze niet bereikte jongeren terug op te vissen en (toe) te leiden naar bestaande initiatieven.  

Al snel zijn we tot de vaststelling gekomen dat deze jongeren vooral bereikt kunnen worden door de 

methodiek van presentie (leefwereldperspectief). 

Het “jeugdstraathoekwerk” was geboren. 

Vanuit de Dienst Outreachend Werken (DOW) hebben we een grote expertise om mensen die tussen 

de mazen van het net doorglippen, weer op te vissen. We trachten steeds op het tempo van de ‘gast’ 

aan de slag te gaan en weer aanknoping te zoeken met het breder maatschappelijk gegeven. Vanuit 

een doelgroepgerichte aanpak binnen een bepaald territorium, de wijken in en rond Gent-centrum, 

ontstaat een goed zicht op wat zich binnen dat terrein afspeelt.  

Omdat we met het jeugdstraathoekwerk een weerspiegeling van onze maatschappij/doelgroep te 

zijn, zijn we via collega’s en andere diensten actief op zoek gegaan naar een diversiteit in het 

rekruteren van de medewerkers. Daarom hebben we de diplomavereiste laten vallen en relevante 

ervaring in het werkveld met jongeren laten meetellen, ongeacht of die professioneel of via 

vrijwilligerswerk werd opgebouwd. In deze zoektocht hebben we zowel naar mogelijkse 

ervaringsdeskundigheid op verschillende vlakken gekeken als naar culturele achtergrond en scholing. 

Zo kwamen we tot een divers team. 
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7.2. Het project 

Jeugdstraathoekwerk is gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 26 jaar. Deze 

ruime reikwijdte wordt gebruikt om zo weinig mogelijk jongeren uit te sluiten. 

We gaan enerzijds aan de slag met de typische hangjongeren of zoals ze pejoratief -en ten 

onrechte- overlastjongeren genoemd worden. We richten ons anderzijds ook heel bewust op de 

stille, zich afschermende jongeren die verscholen achter de deur zitten en daar vaak in een groot 

isolement terecht komen.  

Zichtbaar of niet, wat voor deze jongeren gelijkloopt is dat zij vaak al een zeer gevulde rugzak 

hebben en doorheen de jaren al een gans parcours gelopen hebben. Ze hebben een “fuck you” 

houding naar alles en iedereen die het systeem vertegenwoordigt. Deze gasten zijn vaak de 

verbinding met de maatschappij verloren. 

Het Jeugdstraathoekwerk tracht een betekenisvolle relatie uit te bouwen met deze jongeren om zo 

de aansluiting met de maatschappij samen terug te vinden. Dit gebeurt niet enkel in de openbare 

ruimte maar eveneens op het internet en op sociale media.   

Vanuit een vertrouwensrelatie kunnen er vraag gestuurde activiteiten of acties 

georganiseerd worden met de gasten. Dit kan zowel voor het individu als de 

groep zijn. De bedoeling is dat ze zich hierdoor kunnen ontplooien en (verder) 

werken aan het ontwikkelen van hun eigen competenties, hun netwerk 

versterken en een brug bouwen naar andere domeinen (vrijetijd, onderwijs en 

werk). 

Via het rondhangen op de wijken waar we aan de slag zijn, komen we in 

contact met jongeren, waar we dan specifiek op zoek gaan naar de meest 

kwetsbaren. Met hen proberen we een vertrouwensrelatie op te bouwen. 

Vanuit de vertrouwensrelatie proberen we een hefboom te installeren. Deze is 

op het tempo van de jongere en kan leiden tot persoonlijke groei, binding met 

de maatschappij, zinvolle dagbesteding, opleiding, hulpverlening, 

vrijetijdsbesteding of werk… 

Samenwerking met andere organisaties is een zeer essentieel gegeven. 

Vanuit de vertrouwensrelatie die opgebouwd is, kan er een warme overdracht op maat van de 

jongere gebeuren naar specifieke trajectbegeleidingen. Daarin blijft de jeugdstraathoekwerker 

steeds het ankerpunt die in zijn onvoorwaardelijke en niet veroordelende houding met de jongere 

kan spiegelen en de jongere kan wijzen op dingen die goed en fout lopen. 

Een goede samenwerking is niet alleen van belang wanneer het goed loopt. Ook wanneer het fout 

loopt is het belangrijk om op een goede manier samen te werken met bijvoorbeeld de jeugdpolitie 

of de OCMW-assistent. We streven naar een complementaire combinatie . Daarbij moet het 

duidelijk zijn, in het belang van de jongere, dat elk handelt vanuit zijn eigen rol. 

We puzzelden alle informatie samen om te bepalen aan welke wijken we prioritaire aandacht 

zouden geven. Via de analyse van noden aangegeven door veldwerkers en sociale regisseurs, 

kerncijfers van jongeren in de wijken, kerncijfers rond armoede en de analyse van het reeds 

bestaande aanbod in de wijken kwamen we tot 4 prioritaire wijken: Gent-centrum, Sint-

Amandsberg, Ledeberg, Watersportbaan.  
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7.3. Terugblik op 2020 
 

Inleven in de wijk 

Begin juni startte Eline, de eerste enthousiaste jeugdstraathoekwerker (JHSW-er) in Gent-Centrum. 

Half augustus schoten de 3 volgende enthousiaste werkers uit de startblokken.  

Orphée nam St. Amandsberg voor haar rekening, Anass startte in Ledeberg en Jonas aan de 

Watersportbaan. 

De eerste fase was voor iedereen een observatieperiode en het leren kennen van de wijk. Wie 

beweegt zich waarom, wanneer en waar doorheen de wijk? 

Door een intensieve observatieperiode leeft de werker zich in de wijk. We proberen zoveel mogelijk 

in te zetten op het leren kennen, het vertrouwen krijgen en het opbouwen van een relatie met de 

gasten. Als die relatie er is kunnen we op een warme manier toeleiden naar andere organisaties.  

‘De Zuid’ is een plaats waar jongeren vanuit alle uithoeken van groot Gent 

samen komen. Een plaats die levendig en bruisend is, net zoals de jongeren die 

erop afkomen. Allemaal toffe karakters met veel diversiteit onderling. Soms 

luid, soms kwetsbaar. Een basis van vriendschap en vertrouwen is wat deze 

jongeren naar elkaar toe trekt. Op het Zuid kunnen ze zichzelf zijn. Tot vorig 

jaar konden deze jongeren toevlucht zoeken in een lokaaltje aan de oude BIB. 

Tot deze gerenoveerd werd en er geen plaats meer was voor een jeugdlokaal, 

tot grote spijt van de jongeren van het Zuid. Die nu helemaal niet meer wisten 

waar naartoe. Samen met de jongeren besloten we dat we van ons gingen 

laten horen en pleitten we voor een nieuw jeugdhuis. We zetten samen acties 

op poten en ik sloeg de brug tussen de jongeren en de jeugddienst van stad 

Gent. Die zette op hun beurt hun schouders achter de stem van de gasten en 

gingen mee op zoek naar oplossingen. Dat bracht op dat we een nieuwe locatie 

vonden voor aan het Zuid om een jeugdhuis te openen. Wat een beetje 

enthousiasme en samenwerking allemaal te weeg kan brengen, hé! 

-jeugdstraathoekwerker Eline- 

Corona: starten zonder pole position 

Omwille van de corona-epidemie was het geen evidentie om als straathoekwerker te starten. Het 

leren kennen van gasten was niet voor de hand liggend. Dit enerzijds omdat jongeren zich niet altijd 

hielden aan de social distancing en andere corona-maatregelen en daardoor al vaker in het vizier 

van de politie liepen, anderzijds omdat ook veel jongeren binnenshuis bleven. De 

coronamaatregelen wogen en wegen zwaar door op de jongeren in de verschillende wijken. De 

mentale druk is enorm. 
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Sociale media als vindplaats? 

Jongeren leven steeds vaker in een virtuele wereld, een bubbel waar ze zich veilig in voelen en zich 

dan ook graag in settelen. Om ook die gasten te bereiken wordt er in de verschillende wijken 

voorzichtig geëxperimenteerd met sociale media als communicatiemiddel, zoals Facebook, 

Instagram, TikTok…. We gaan na of het ook als vindplaats kan dienen. 

Wijkwerking 

De verschillende wijken hebben grotendeels gedeelde thema’s. Zo zijn alle jeugdstraathoekwerkers 

in wisselende mate aan de slag met hangjongeren, sofasurfers, geïsoleerde jongeren, gasten die 

middelen gebruiken of verkopen, jongeren in instellingen en jongeren die in aanraking komen met 

politie of justitie. Heel vaak lopen deze thema’s door elkaar. Door de beperkte looptijd van het 

project, halen we nog niet zoveel uit de cijfers. Uit de contacten komen echter wel enkele 

tendensen naar voren: we zien zeer veel dakloze jongeren, die echt niet thuishoren in reguliere 

nachtopvang. Tot 

  

In Gent-centrum had Eline al heel wat contacten 

met jongeren vanuit een vorige job op de Zuid-

site. Het werkgebied is nu uitgebreid over het hele 

centrum. Het fenomeen in het centrum (Zuid, Mc 

Donalds en Gras- en Korenlei) is dat het 

voornamelijk een verzamelplaats is waar jongeren 

van overal elkaar treffen.  

 

In de wijk Ledeberg is Anass met een vliegende 

start gelanceerd. Bij de start (half augustus) was er 

een crisissituatie op het centrumplein. Anass 

slaagde erin snel in contact te komen met de 

jongeren die daar rondhingen en hij legde ook 

contacten met sommige buurtbewoners. Door 

deze contacten kon hij een stukje mee proberen 

te bemiddelen tussen deze twee groepen. Er zijn 

meerdere pogingen gedaan om verschillende 

jongeren toe te leiden naar JWW, zingeving, zijnde 

opleiding, werk, vrijetijd… 

 

In de wijk Sint-Amandsberg heeft Orphée al enkele 

contacten met de jongeren op verschillende parkjes 

en pleintjes. 

 Onder andere door de goede samenwerking met 

de dienst dak- en thuislozen gericht naar jongeren, 

leren we meer en meer jongeren kennen die dak- 

en of thuisloos zijn, ook buiten de wijk zijn er 

vindplaatsen, zoals in het ICC. 

 

 

Op de wijk Watersportbaan was het voor Jonas 

moeilijk om op te starten en in contact te komen 

met jongeren of jongvolwassenen die in de blokken 

wonen. Hij is gestart met de jongeren tussen de 

blokken om zo langzaam maar zeker binnen te 

geraken achter de gesloten deuren in de blokken. 

Daar merkte hij dat er veel verstopte ellende is. Dat 

is een serieuze uitdaging, maar de 

jeugdstraathoekwerker staat ook daar niet alleen. Zo 

is er een goede samenwerking met oa. de KAA Gent 

Foundation, Samenlevingsopbouw en Buurtwerk. 
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Ik lach een beetje ongemakkelijk. Ik laat het niet merken, maar ik verschiet 

ervan hoe broos het vertrouwen van deze gasten in me nog steeds is, zelfs nu ze 

me al even kennen  

TOETOET. TOETOEEET!!! 

Ik schrik mij een ongeluk wanneer ik voorbij een witte Audi wandel. 

Twee wuivende handjes doen mijn versnelde hartslag toch ietwat verlagen. 

Achter de ruit zitten twee van mijn gasten, dubbel geplooid van het lachen. We 

blijven wat babbelen en gaan samen op een bankje zitten.  

Grappige en serieuze gesprekken rollen over onze tongen. We praten tot het 

ongemerkt donker wordt. Over vanalles, van huisjes kraken tot de corona rellen 

in Nederland tot hoe hun vrije tijdsinvulling er nu uitziet en waar ze nog allemaal 

van dromen. 

Ik ga dieper in op hun vrije tijd en stel voor om later, als die verdomde corona 

het toelaat, eens samen naar de Ardennen te gaan. Ze worden meteen 

enthousiast: “Hé Orphée, maar dat kan nu ook al hé, we kunnen een chalet 

huren met vier en we slapen daar dan allen samen”. Ik leg hen uit dat dit nu niet 

kan omdat we de coronaregels moeten respecteren maar dat ik een 

Whatsappgroepje ga aanmaken zodat we dan kunnen afspreken om dit later 

eens te doen. 

“Geef eens jullie nummer gasten, ‘k zal een groepje maken”, zeg ik een uur later. 

Algemene stilte. Hoofdjes kijkend naar elkaar. 

“Ja maar je hebt toch de gegevens van Tom*?”.  

“Ik heb enkel zijn Facebook, daarmee kan ik geen Whatsappgroepje met jullie 

maken hé”, zeg ik al lachend. 

Terug een lange stilte. 

Iedereen kijkt naar elkaar, bevestiging zoekende bij elkaar of het wel een goed 

idee is om hun gegevens te geven. 

“Alé gasten, hoe gaan we anders kunnen afspreken?” zeg ik, terwijl het “nieuw 

contacten toevoegen”-scherm nog steeds blanco wit op mijn gsm staat. Ik lach 

een beetje ongemakkelijk. Ik laat het niet merken, maar ik verschiet ervan hoe 

broos het vertrouwen van deze gasten in me nog steeds is, zelfs nu ze me al even 

kennen. Wat een kleine hartjes er verstopt zitten achter deze grote monden, 

zelfs nadat we al veel gedeeld hebben met elkaar. Hoe vaak het een drempel is 

om effectief een nummer/Facebook/Instagram/… uit te wisselen met de gasten 

uit mijn buurt… 

Na een tijdje neemt Johan* de gsm uit mijn handen. 

“Gij zijt toch betrouwbaar hé…?” 

 - jeugdstraathoekwerker Orphée-  

*Om privacy redenen werden er een fictieve namen gebruikt. 
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7.4. Wat brengt 2021? 

 

Verder uitbouwen werking 

2021 wordt ons eerste volledige jaar met het team jeugdstraathoekwerk. We willen daarin vooral 

onze wijken nog beter leren kennen en inzetten op het blijven opvangen van signalen vanuit de 

leefwereld van de jongeren, aan hun zijde staan en hun stem vertolken. 

Omgaan met dakloosheid 

We ontdekten in 2020 heel wat dakloze jongeren, die niet op hun plaats zitten in de nachtopvang, 

hier willen we verder mee aan de slag om samen met andere diensten oplossingen uit te werken op 

maat van jongeren.  

Voor onze wijkgerichte werking vormt de mobiliteit van jongeren, waardoor ze zich makkelijk binnen 

en buiten de stad verplaatsen, ook een grote uitdaging.  

Blijvend inzetten op jongeren in sociaal isolement wordt ook een focus voor 2021, hen bereiken is 

een uitdaging waar we voor staan.  

Relatie & connectie 

Uiteraard blijft ook in 2021 inzetten op de relatie met gasten ons vertrekpunt. Zowel de relaties tussen 

ons en de jongeren, de jongeren en hun wijk en hun professionele als persoonlijke contacten. We 

kijken uit naar momenten waarin we samen met onze jongeren op uitstap kunnen gaan of een 

groepsactiviteit op verplaatsing kunnen organiseren. Intussen behelpen we ons met afspraken via 

Whatsapp. Sociale media en hoe we dit als vindplaats kunnen ontwikkelen of als connectieplaats 

kunnen activeren zal ook in 2021 een belangrijke uitdaging vormen.  

De KAA Gent foundation startte ongeveer gelijktijdig op met de nieuwe 

jeugdstraathoekwerker op De Watersportbaan. Aanvankelijk was het niet 

evident en was er een magere opkomst bij de eerste trainingen, maar dit 

keerde snel en uiteindelijk groeide het uit tot een groot succesverhaal waar veel 

jongeren op af kwamen. Er was een nauwe samenwerking wat toeleiding en 

begeleiding betreft, tijdens de trainingen, waarbij alle partijen sterk op elkaar 

afgestemd zijn. Jeugdstraathoekwerk & de KAA Gent foundation blijkt een 

complementair duo te vormen en gaan samen ene mooie toekomst tegemoet 

om de jongeren van de Watersportbaan bij te staan in hun reilen en zeilen.  

Jeugdstraathoekwerker Jonas 
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7.5. Jeugdstraathoekwerk in cijfers 

Wie bereikten we?  

 

 

94 jongeren  

71 

 

23 

 

Hoe leerden we de jongeren kennen? 

 

 

94 

In de wijk 

 

0 

Via doorverwijzing 

 

0 

Vindplaatsen (andere 

organisaties) 

  

Leeftijd jongeren 

 

-12 jaar 

9% 

 

12-15 jaar 

8% 

 

16-18 jaar 

31% 

 

 

 

 

18-25 jaar 

42% 

 

25+ 

10% 

 

 

 

Woonst 

 

Voorziening 

8% 

 

Dakloos 

31% 

 

Privé woning 

21% 

 

 

Sociale woning 

36% 

onbekend 

4% 

 

     

Alle contacten werden 

gelegd door 

aanwezigheid in de 

wijk.  

Het grootste deel van onze 

jongeren is meerderjarig of 

moet dit net worden. 

Ongeveer 1 op 3 is dakloos. 
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Als hij vrijkomt, kunnen we hopelijk samen aan een betere toekomst werken. 

“In mijn eerste weken als jeugdstraathoekwerker was het voor mij niet zo 

moeilijk om contact te leggen met jongeren. Ik hoorde al snel bij de groep 

maar toch was er een jongen bij die mij niet vertrouwde en mij niet 

toeliet in zijn sociaal leven. Telkens als ik toe kwam,  fietste hij weg en 

gaf mij het gevoel dat ik er niet welkom was. Na een aantal maanden 

werd er een vertrouwensband opgebouwd door mezelf te zijn en telkens 

een stap verder te gaan. Al snel bleek waarom de jongen niet wou dat ik 

meer zou te weten komen over hem: hij was drugsverslaafd en dealde 

drugs om zijn verslaving te kunnen bekostigen. Daardoor wou hij 

absoluut niet in contact komen met mensen die hij niet kende. Na een 

aantal lange conversaties had ik een beeld gevormd over die jongen. Het 

was voor mij iemand die dealde maar daarvoor is hij geen slechte jongen. 

Ik begon meer inspraak te hebben,  liet af en toe vallen dat ik hem liever 

niet zag dealen en dat hij beter naar school kan gaan en in het weekend 

gaan werken. We zijn samen een cv gaan opmaken en op zoek gegaan 

naar weekendwerk maar al snel toonde hij geen interesse. Hij wou 

gewoon verder doen met wat hij bezig was.  

Onze band was serieus versterkt door samen rond te hangen, voetballen, 

mekaar te plagen enz..,  

Hij was eerlijk en open naar mij toe en begon steeds meer persoonlijke 

zaken over zijn verleden te vertellen, waardoor ik hem een luisterend oor 

en mijn steun aanbood.  

Op een dag krijg ik telefoon van een consulente uit de jeugdgevangenis, 

mijn gast vraagt of ik hem wil komen bezoeken. Ik ga eropin en plan een 

afspraak. Na een maand clean te zijn, zie ik plots een totaal andere gast 

voor mij. Hij heeft me positief verrast en het doet hem deugd om mij te 

zien. Na een lang gesprek bied ik hem nog steeds mijn ondersteuning en 

hopen we samen dat, als hij vrijkomt, we aan een betere toekomst 

kunnen werken voor hem.  

 -jeugdstraathoekwerker Anass- 
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8. OpStap 

8.1. Terugblik op 2020 

Nieuwe uitdagingen 

Wat een vreemd jaar was dat… Covid 19… Het jaar zag er bij aanvang nochtans veelbelovend uit. 

Gevestigde waarde Sofie stapte in een nieuwe uitdaging, een aderlating voor team OpStap, een 

opportuniteit om voormalig stagiaire Yana de kans te geven enthousiast deze leemte op te vullen. 

Ook Gudrun verliet het team en zocht een nieuwe uitdaging bij de buurtstewards. Zij werd 

opgevolgd door straathoekwerker Bram, ja, we deden een ware stoelekesdans.  

Een kweekvijver voor talent 

Terwijl Yana haar stage als orthopedagoge schitterend afrondde kreeg ook Chai de kans op een 

eerste korte stage als maatschappelijk werker, die hij in 2021 zal verderzetten. In september startte 

Sébastien als stagiair in het kader van zijn opleiding met heel wat levenservaring . 

Noodgedwongen sluiten 

Reikhalzend keken we uit naar de samenwerking met onze nieuwe collega’s, onze klassieke werk 

tweedaagse en driedaagse naar de Ardennen, onze jaarlijkse studiereis en de talrijke nieuwe 

initiatieven die we in de lente hadden gepland. Toen kwam er echter een serieuze kink in de kabel in 

de vorm van een virus. We deden er alles aan om onze deuren voor de gasten zo lang mogelijk open 

te houden. Op een bepaald ogenblik konden we echter niet anders dan sluiten, even bekomen en 

herbronnen zodat we ons tijdelijk anders konden organiseren.  

Informeren en sensibiliseren 

Gasten sensibiliseren rond de veiligheidsmaatregelen was een belangrijke opdracht. Ze volgen vaak 

minder de media of volgen foute kanalen vol complottheorieën en ontkenningen van het virus. Bij 

een aantal lukt het tot op heden nog steeds moeilijk de regels na te leven, zelfs wanneer ze in de 

werking aanwezig zijn. Dat zorgt voor stress bij de gasten en bij de werkers, we blijven hier dan ook 

volop op inzetten.  

Outreach in stroomversnelling 

Al jaren geven we aan dat we meer op outreach zouden moeten inzetten, nu werd outreach plots 

een pak eenvoudiger, we ondersteunden onze collega’s van het straathoekwerk in de wijken en 

hielden zo veel als mogelijk contact met onze gasten. Waar mogelijk ondersteunden we hen of 

boden we hen een luisterend oor en een hart onder de riem. Voor onze dakloze gasten werd heel 

wat ondernomen, maar voor wie wel een dak boven het hoofd had werd het enkel eenzamer. Hun 

netwerk is vaak zeer klein en fragiel, ze hebben plots geen dagbesteding meer en op Netflix konden 

ze niet terugvallen. Velen kampen sowieso al met psychische problemen. Je kan je dan ook 

voorstellen hoe het hen verging.  

Intussen is het luikje outreach structureel verankerd in onze werking. We kozen voor vaste 

gezichten in bepaalde wijken. Eva neemt Nieuw Gent voor haar rekening, Yana zet in op de 

watersportbaan, Bram de Brugse poort en Johan op het centrum en Sint Pieters station. We 

proberen op deze manier een bekender gezicht te worden voor de gasten en het netwerk in de 

wijken waar heel wat van onze gasten verblijven. We vissen zo ook al eens oude bekenden op en 

leiden nieuwe gasten toe. Het is ook de ideale manier om lokale samenwerkingen op te zetten.  
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Velen beseften nu pas echt wat ze misten als OpStap er niet is. Om het in de 

woorden van een gast te zeggen: “Jullie zijn de reden dat ik opsta in de 

ochtend.” 

Zalige heropstart 

Het was een moeilijke tijd voor ons allen. We sloten onze deuren op 20 maart en openden ze pas 

volledig opnieuw op 8 juni. Vanaf mei startten wel reeds enkele jobkes, in kleine groepen en mits 

opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. Zowel wijzelf als de gasten hebben de inloopmomenten 

enorm gemist. Het zorgde er dan ook voor dat er een heel aangename en gemoedelijke sfeer 

ontstond bij de heropening. Velen beseften nu pas echt wat ze misten als OpStap er niet is en 

respecteerden zoveel als mogelijk de maatregelen om sluiting te voorkomen. We zetten zelfs terug 

in op onze yogasessies dankzij vrijwilliger Laure.  

Leuke ideeën opbergen in een doosje 

Na de eerste golf maakten onmiddellijk en enthousiast weer plannen. Onze Ardennentrip, onze 

studiereis, het feest voor ons 5-jarig bestaan… helaas zou later opnieuw blijken dat dit niet mogelijk 

was en mochten we al die fijne ideeën weer opbergen voor later. Gelukkig konden we deze keer wel 

openblijven en een min of meer normaal aanbod bieden aan onze gasten. Al werden onze warme 

maaltijden vervangen door soep en brood.  

Meer aandacht voor vrouwen in de werking 

OpStap blijft nog steeds voornamelijk een ‘mannenzaak’. We bereiken nog steeds weinig vrouwen, 

waardoor het belangrijk blijft hier extra op in te zetten. Sinds september worden onze maandelijkse 

inloopmomenten voor vrouwen opnieuw georganiseerd. We laten deze expres aansluiten bij de 

gewone inloop op vrijdagnamiddag en voorzien steeds eten voor de dames. Vooraf sturen we een 

sms als uitnodiging en we bellen hen zoveel mogelijk persoonlijk op. Het aantal deelnemende 

vrouwen varieert nog steeds heel sterk, met en maximum van 10. De invulling van de 

vrouweninloop laten we zoveel mogelijk aan onze vrouwen zelf (o.a. het ‘Jerusalema’ dansje 

aanleren, kerstversiering knutselen, een extra yoga sessie…) De dames genieten van hun momentje 

apart en geven aan dat het zalig is dat er even geen mannen aan hun kop zagen…  

Woensdag hobbyclub dag 

Het in 2019 opgestarte experiment met een hobbyclub werd verdergezet. We vonden het 

waardevol om gasten de mogelijkheid te geven op een rustige, veilige en omkaderde manier aan 

vrijetijdsbesteding te doen. Samen op woensdagmiddag hun hobby beoefenen, persoonlijke 

projectjes opzetten en eventueel deelnemen aan een door ons georganiseerde activiteit. Ook hier 

stak corona tijdelijk een voetje voor. Toen het terug opgestart werd bleek dat de interesse zeer 

wisselend was en er weinig input kwam van de gasten. De meerwaarde bleef dan ook wat weg, 

waardoor er in 2021 geen structureel aanbod meer zal zijn, maar eerder ad hoc projectjes. We laten 

de deur echter op een kier staan mocht er expliciete vraag zijn van onze bezoekers. 

Ondanks het moeilijke jaar haalden we toch nog steeds een goed gemiddeld aantal bezoekers en 

konden we zelfs 40 nieuwe gasten bereiken. Hieruit putten we de nodige energie om ons ook in 

2021 verder te smijten voor onze doelgroep, corona of niet, wij gaan ervoor! 

Jobs, jobs, jobs 

In mei beëindigden we ons jobke op de Meibloemsite, omdat we er niet konden uithalen wat we 

nodig hadden. Het werd vervangen door meer en nieuwe werkplekken. We gingen aan de slag in ‘de 

kantine’ op maandag en vrijdag en trachten steeds voor een kleine hap te zorgen, onder andere met 
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het aanbod van Foodsavers. Sinds mei wordt er gemoestuinierd in het oud Postje en is de opkuis 

van de keuken en de zaal na het koken/eten iets wat opgevolgd wordt door de vrijwilligers. Ook bij 

vzw Patrasche, een therapeutisch project voor jongeren waar gewerkt wordt met assistentie van 

dieren, kwam erbij. Eind november gingen we ook aan de slag bij Let’s save food. Zo evolueerden 

we van 8 vaste jobkes in 2019 naar 12 in 2020 en dan hebben we onze ad hoc jobkes er nog niet 

bijgerekend. 

 

8.2. Vooruitzichten 2021 

Corona door spartelen 

Het werd al snel duidelijk dat we ook in 2021 nog niet direct van corona af zouden zijn, de nieuwe 

realiteit omarmen en samen met de gasten deze mottige tijd doorkomen is dan ook het enige wat 

erop zit. We zullen ook in 2021 creatief aan de slag gaan en zoveel als mogelijk beschikbaar blijven 

voor onze gasten.  

Verloren tijd inhalen 

We dromen heel hard van de mogelijkheid om onze verloren tijd in te halen. We hebben allerhande 

plannen voor uitstapjes, twee en driedaagse, jobkes met meer volk, warme maaltijden, ontspannen 

inloop, een nieuwjaarsfeest, een bbq, … Als het mogelijk wordt zal onze knaldrang zeker aanwezig 

zijn en aan enthousiasme en ideeën zal het niet ontbreken.  

Werking verder optimaliseren 

De nieuwe jobkes behouden, aanpassen waar nodig, outreach bestendigen, evalueren en eventueel 

bijsturen, de bezoekersvergadering terug oppikken, de vrouweninloop verder installeren… het zijn 

optimalisaties die we zeker voor 2021 in petto hebben.  

Party time! 

Het was gepland voor 2020, maar toen kon het helaas niet door gaan. 5 jaar OpStap is dan ook reeds 

voorbij, maar dat wil niet zeggen dat we ons zesjarig bestaan niet kunnen vieren. We werken aan 

een fotoproject, waarin niet enkel het resultaat, maar vooral het proces met de gasten van groot 

belang is om tot een schitterend eindproduct te komen. Daarnaast zullen we zeker een evenement 

opzetten om onszelf en het boek verder in de schijnwerpers te plaatsen.  
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8.3. OpStap in cijfers 
 

8.3.1. Wie bereikten we?  

 

153 Gasten  

133 

 

20 

 

8.3.2. Wat deden we? 

 

Zinvolle dagbesteding in verschillende vormen 

 

Gemengde 
Inloop 

 

75 keer 

Maandag & vrijdagnamiddag 

106 unieke bezoekers 

Gemiddeld 19 aanwezigen 

70 meer dan 5x aanwezig 

Vrouwen 
Inloop 

4 keer 

Nog volop in opbouw 

11 unieke bezoekers 

Gemiddeld 2 aanwezigen 

Woensdagactiviteiten 

 

34 maaltijden 101 unieke deelnemers 

Gemiddeld 18 aanwezigen 

45 meer dan 5x aanwezig 

Meerdaagse 

 

Werden helaas geannuleerd 

☹ 

  

 

Harm Reduction  

Spuitenruil voor eigen bezoekers 

1870 spuiten verdeeld 

2061 spuiten gerecupereerd 

110% return rate 

44 spuitenruilcontacten. 

 
  

Door de lockdown moest ook 

OpStap tijdelijk sluiten. Toch 

konden ze een veilige haven 

bieden aan heel wat van hun 

gasten tijdens de inloop. 

De 

uitstappen 

konden 

niet 

doorgaan 

en werden 

vervangen 

door een 

(soep)maa

ltijd. 

De return rate van 110% 

heeft te maken met de 

spuitruilplekken op 

verschillende locaties. 

Sommige gasten halen 

propere spuiten op een 

andere locatie 

(apotheek, MSOC), maar 

brengen wel gebruikte 

spuiten binnen bij 

OpStap. Het is een goed 

teken dat OpStap dit 

vertrouwen blijft krijgen. 
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Vrijwilligerswerk 

 

 

Kinderboerderij 

Capaciteit 6 (corona 4) 

31 x geweest 

32 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 3 vrijwilligers 

 

Poetsploeg 

Capaciteit 4 

43 x gepoetst 

35 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 3 vrijwilligers 

 

De tuin van Kina 

Capaciteit 4 

31 x geweest 

26 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 3 vrijwilligers 

 

 

Kantien 

Capaciteit 1 

42 x geweest 

20 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 1 vrijwilligers 

 

Opkuis Koken/eten 

Capaciteit 2 

18 x geweest 

19 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

Koken 

Capaciteit 3 

33 x geweest 

27 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

 

Moestuin 

Capaciteit 3 

25 x geweest 

25 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

Vogelasiel Merelbeke 

Capaciteit 3 

45 x geweest 

33 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

Patrasche 

Capaciteit 3 

13 x geweest 

16 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

 

 

Spuitenpatrouille 

Capaciteit 4 

55 patrouilles 

Gemiddeld 2 

vrijwilligers 

27 unieke 

vrijwilligers 

2 vormingen SPAT 

en preventie 

prikongevallen 

Sommige jobkes stopten (den buut, de Meibloemsite) en daarvoor 

kwamen er andere in de plaats (Patrasche, Let’s save food). Er werden 

ook nieuwe jobkes gemaakt om het coronaveilig te houden (bv. Kantien) 

De SPAT heeft vaker plaatsgevonden dan vorig 

jaar.  
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Let’s save food 

Capaciteit variabel 

6 x geweest 

5 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

Meibloemsite 

Capaciteit 4 

9 x geweest 

14 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 

Patrasche 

Capaciteit 3variabel 

30 x geweest 

27 unieke vrijwilligers 

Gemiddeld 2 vrijwilligers 

 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 46 

 

Nieuweling Yana’s blik op OpStap 

 

Sinds wanneer werk je bij OpStap? 

Sinds eind februari 2020. 

 

Is het zoals je had verwacht (en wat had je dan verwacht)? 

Het is béter dan ik had verwacht! Het contact met de gasten verloopt vlot, de jobkes zijn 
meestal heel plezierig, ons team is de max, … Ik had het zo goed niet kunnen wensen om 
eerlijk te zijn.  

 

Wat vind je de grootste uitdaging aan jouw job? 

’t Is een zeer typische, maar sowieso het omgaan met personen die je persoonlijke grens 
proberen af te tasten en je hierdoor in oncomfortabele situaties brengen…  

 

Waar haal je energie uit (op jouw job)? 

 
Iets kunnen betekenen voor onze mensen, al is het maar iets kleins of van korte duur. 

Zien hoe de gasten er deugd van hebben om samen de handen uit de mouwen te steken en 
ergens mee bezig te zijn tijdens ons vrijwilligerswerk.  

Persoonlijke gesprekken van mens tot mens, waarbij je voelt dat er wederzijds respect is en 
er écht naar elkaar geluisterd wordt.  

Niet te vergeten: de warmte van ons team!!! Het feit dat we àltijd terecht kunnen bij elkaar 
en zo open kunnen zijn over wat we denken en voelen. En dat we elkaar steunen!   

 

Wat is jouw favoriete keuze op de koffiemachine? 

Wij hebben geen machine 😉 Zwarte koffie uit de thermos volstaat.  

 

Welke dag van de week kom je het liefst werken? 

Hangt er echt van af wat er op de planning staat, op een schone dag naar de boerderij gaan 
geeft bijvoorbeeld echt voldoening… Maar over het algemeen zijn de woensdagen (waarop 
de gasten komen eten) en de vrijdagen (wanneer er inloop is) het leukst!  

 

Welk woord in een andere taal heb je al geleerd, dat je niet meer gaat vergeten? 

Ik heb al een klein buitenlands vocabulaire aangelegd, maar mijn lievelingsuitdrukking is 
‘jesteś piękna’. Dit is Pools voor ‘jij bent mooi’.  
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  Foto: Jeroen Adriansens 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 48 

 

9. Straathoekwerk 

9.1.  Terugblik op 2020 

 

Iedereen de straat op 

Straathoekwerk is een sterk merk, zo bleek ook opnieuw dit jaar. We kregen er het afgelopen jaar 

heel wat collega’s bij en merkten ook op straat dat outreachend werken het nieuwe walhalla is. We 

kunnen dat alleen maar toejuichen, outreachende werkers van het OCMW, mobiele geestelijke 

gezondheidswerkers, mobiele jeugdwerkers vanuit verschillende organisaties, vaak komt het onze 

gasten en werkers ten goede. Al moeten we waakzaam blijven dat we elkaar niet voor de voeten 

lopen, vanuit deze werkingen gaan er plots soms wat deurtjes vlugger open en ontstaan her en der 

mooie tandems. Er schuilt echter ook een gevaar in als dit een inperking van residentiële 

oplossingen als gevolg heeft. Er moeten nog steeds voldoende laagdrempelige 

ontmoetingsplaatsen, inloophuizen, jeugdwerkingen etc.  zijn op wijkniveau. Outreachend werken 

zonder ergens naar te kunnen doorverwijzen, zonder voldoende capaciteiten in organisaties is even 

nefast als mensen niet bereiken en te hoge drempels hebben. Zoals iedere nieuwe trend heeft het 

zijn voordelen, maar ook zijn nadelen en die moeten we steeds blijven zien. We blijven fan van de 

vermaatschappelijking van de zorg, maar niet vanuit een enge besparingsfinaliteit, waardoor het 

een inperking zou worden van de zorg. 

 

Lockdown: Zorg voor de gasten, zorg voor jezelf 

Zelfs in moeilijke omstandigheden zoals de eerste lockdown was het fantastisch om te zien hoe 

zelfsturend de meeste straathoekwerkers zijn/waren. De meeste straathoekwerkers gingen 

onmiddellijk naar de wijk, bekeken wat kon, mocht of moest gedaan worden. Vaak vond men 

zichzelf voor een stuk heruit. Waar was er marge, wat ontbrak er, improviseren en inspireren. 

Werkers gingen in de wijk aan de slag met wat er overbleef van professioneel en niet professioneel 

netwerk. Soms behoorden die vrijwilligers zelf tot een risicodoelgroep (65+, hartpatiënt, etc.)  en 

bekeken we of we hun werking en gasten mee konden ondersteunen. 

Een voor allen, allen voor een, lang voor tous ensemble. Mettertijd konden we ook rekenen op 

helpende handen van mensen uit andere diensten die gesloten waren. Niemand werd gedwongen, 

behoorde je als werker tot een risicogroep dan probeerden mensen zich op een andere manier 

nuttig te maken. De gsmfacturen gingen de lucht in, de creativiteit bereikte een piek.  

 

(G)een kot, onzichtbaar, eenzaam? 

Sommigen gasten waren heel zichtbaar op straat, wegens geen kot. Ze werden continu weggejaagd 

van bankjes, maar je kan toch geen godganse dag per twee door de straat wandelen? Gelukkig 

kwam er het daklozenpasje dat ook gedragen werd vanuit het beleid. 

Aan de permanentie zagen we gasten opduiken die vaak noch bij ons, noch bij de buurtstewards 

gekend waren. Overlevers binnen zwartcircuits die vaak al enkele jaren in Gent onder de radar 

leefden, die nu overal bot vingen, deuren gingen toe voor hen.  We waren hun laatste vangnet. Een 

warme maaltijd, een slaapzak, soms een bed, vaak een babbel: iemand praat met ons, we worden 

gezien, we bestaan. 
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Sommigen waar we ons zorgen overmaakten, waren we precies kwijt, ondergedoken, bang om in de 

nachtopvang, in een inloophuis,  corona op te lopen. 

Ook wie een kot had was daarom nog niet altijd beter af. Met veel te veel in één huis huiswerk 

maken op de smartphone van je moeder omdat er maar één of vaak zelfs geen computer of laptop 

was/is.  

Waar sommigen het berghok niet meer dicht kregen van de stapels toiletpapier, anderen nog jaren 

wateroverlast gaan kunnen bestrijden met zakken rijst of bloem, leden vaak heel wat buren honger. 

Geen sociale restaurants meer, geen inloophuizen voor hen met een warme soep, geen 

superpromo’s in de supermarkt, alleen nog dure merkproducten. Niet afgestemd op hun strak 

afbetalingsplan. Voor diegenen die niet op het aanbod van de voedselbank konden rekenen, zetten 

een aantal straathoekwerkers ook in op warme maaltijden aan huis. Een tweetal keer per week 

gingen ze langs met een pakketje en peilden ze ook naar het psychisch welzijn achter de gesloten 

deuren. 

Soms konden we dankzij attente buren mensen opvissen. Jammer genoeg kwamen we ook dit jaar 

weer een paar keer te laat… Gasten sterven in eenzaamheid of stapten uit het leven. Om soms pas 

dagen later gevonden te worden… blijf in uw kot? 

Anderen werden zot van hun bubbel, met veel te velen onder één dakske, hou het maar vol, leven 

op elkaars lip, niet naar buiten kunnen of durven, bang voor de boete. Hoe leggen we dat uit? Hoe 

gaan we die 250€betalen. Huiselijk geweld, met elkaar moéten leven en geen uitlaatklep meer 

hebben,  het huis niet mogen ontvluchten, …  

 

Integratie is een werkwoord 

Ergens in 2013 werd de term “allochtoon” in Gent ten grave gedragen, olé integratie geslaagd? Ook 

toen gaf het beleid aan dat we er bijlange nog niet waren. Dat er nog veel werk voor de boeg was. 

Gent is en blijft een diverse, multiculturele stad, er zijn reeds veel inspanningen geleverd en toch 

staan groepen nog te vaak tegenover elkaar.  

Nood aan ontmoetingsplekken 

Begin dit jaar fungeerde Ismaïl nog als tussenpersoon toen enkele groepen jongeren tegenover 

elkaar stonden. Er volgde een gesprek in aanwezigheid van de burgemeester waar de verschillende 

groepen aan deel namen. Sleutelfiguren uit de verschillende groepen werden bij elkaar gebracht. 

Vaak is een simpel conflict voldoende om de etnische kaart te trekken en de gemoederen flink op te 

hitsen. Onderliggende oorzaken zijn vaak een gebrek aan eigen ontmoetingsplaatsen en toegankelijk 

aanbod in de eigen wijken. Samen met de jongerenpreventiewerker Diete Glas en schoolspotter 

coach Pieter de Meersseman zaten zij in projectgroepen en overleggen om deze lacunes aan te 

kaarten. Dankzij het nieuwe traject jeugdwelzijnswerk en het lobbywerk dat daarin verricht werd, 

staan een aantal zelforganisaties hierdoor meer op de kaart. Verschillende onder hen slaagden erin 

om een krachtig dossier in te dienen en ondersteuning te krijgen. 

Misverstanden wegwerken 

Toen een Bulgaarse dakloze man stierf werd dit ten onrechte toegeschreven aan een vechtpartij. Dit 

verhaal ging een eigen leven leiden. Zo’n incident is voldoende om het Rabot in lichterlaaie te 

zetten. De Bulgaarse gemeenschap stond er tegenover de Turkse gemeenschap. Werken aan 

integratie is nooit af, we nemen dan wel afscheid van woorden, het werk is nooit voorbij. Er komen 

steeds nieuwe groepen bij, waarbij we het dialogeren weer van vooraf moeten herbeginnen.  

Het een van de ‘schoonste’ voorbeelden kwam uit de Brugse Poort.  Deze zomer waren er 

spanningen en onlusten met verschillende oorzaken die echter verschillende oorzaken boven water 
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brachten. Een deel van de frustratie kwam voort druggerelateerde overlast, heel openlijk dealen, 

jonge vrouwen en moeders werden lastiggevallen. Anderzijds zag de Marokkaans gemeenschap 

‘hun’ wijk achteruitgaan. Ze wonen reeds meer dan twee generaties in de wijk, hebben er hun 

sociaal leven en voelen steeds meer een verdringing. Aan de ene zijde van de gentrificatie zien ze de 

West-Vlaamse bakfietsers hun wijk overnemen, aan de andere zijde groepen nieuwkomers.  Ook 

hier eens te meer werken aan integratie en dialoog tussen gemeenschappen is nooit af. 

Jongeren terug in scope 

We moeten ook in eigen boezem kijken, we waren ook blind voor een aantal fenomenen. Twintig 

jaar geleden starten Mohamed Zerioh en Moustafa Rhourdou daar vanuit citycoaching hun werking 

op. Aanvankelijk gingen ze met jongeren uit de wijk aan de slag. Recht evenredig aan het succes van 

enkele lokale jongerenwerkingen toen werd die groep losgelaten en meer ingezet op verslaafden en 

daklozen. Ook de straathoekwerkers na hen sloegen verder dat pad in.  

In oktober kwam Mohamed Assagir het team op de Brugse poort versterken met een focus op de 

Marokkaanse gemeenschap.   

We zijn ook heel blij met de komst van team jeugdstraathoekwerk die stadsbreed die nood verder 

helpen invullen. 
 

Afscheid van gasten 

Hoe vang je dit in cijfers? Soms krijg je een berichtje dat alles goed gaat, een nieuwe start een 

woordje van dank, opstekers, even op de borst kloppen.   

Er waren echter heel wat andere, een uit de hand gelopen ruzie met een fatale steekpartij. Onrust 

omdat je iemand al een week niet meer ziet, dood in de zetel. Iemand krabbelt moeizaam recht, 

grillig parcours: uithuiszetting, dakloos, een nieuw studiootje, een nieuwe liefde, plotse overdosis? 

Een jonge enthousiaste vrijwilliger uit de wijk, zette mee zijn schouders onder tal van initiatieven, 

uit het leven gestapt midden in de lockdown. Lieve fijne kansloze, rechteloze mensen doch met een 

‘kerfstok’, het land uitgezet. Dakloze vijftigers met een longaandoening, laten het leven. Het blijft 

plakken, het kruipt onder je huid. Het hoort erbij, natuurlijk. Maar dat maakt de impact niet minder 

groot. We zetten in op gesprekken , met zij die achterblijven en met de werkers die het meemaken.  

 

We gaan nu dieper in op de verschillende wijken waarin we actief zijn. Hierin lees je de 

wijkverslagen als tegenwicht, verslagen van hoop, verbinding en heel wat warme Gentenaars. 

Iedere straathoekwerker geeft hier zelf op zijn eigen manier vorm aan, net zoals iedere 

straathoekwerker in zijn eigen wijk een andere focus legt, een andere stijl aan de dag legt… lees je 

dat ook in deze verslagen. Zo ontdek je ieders eigenheid mee in de weerslag, soms kort en bondig, 

soms uitgebreid en gedetailleerd, soms emotioneel… Allen straathoekwerker, allen anders, net zoals 

iedere wijk en iedere mens uniek is. 
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9.2. Bruno en Mohamed in de Brugse Poort, parel van de 
Gentse stadsrand 

De Brugse Poort vormt het werkterrein/veld voor; Bruno Van herck, Mohamed Assaguir en Steven 

De Fleurquin (stagiair en tijdelijk niet actief) 

 

Een dagelijkse dosis gelukszoekers 

De Brugse Poort is een wijk die heel wat mensen met een verslaving, op zoek naar een dagelijkse 

dosis geluk, aantrekt. Bruno’s ervaring als psychosociaal consulent in MSOC zorgt ervoor dat hij een 

aanspreekpunt vormt voor de 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. In 2020 werden er door straathoekwerk minder zwerfspuiten gevonden.   

Net zoals in andere wijken komen we dagelijks in aanraking met personen met uiteenlopende 

psychische problematieken. Hieruit ontstond 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 zeer goed. 

Een nieuwe thuishaven voor gasten 

De komst van de Meubelfabriek, een oud fabriekspand met een ruim aanbod aan tijdelijke 

invullingen, bood een aantal nieuwe kansen. Momenteel biedt de meubelfabriek onderdak aan 

twee dakloze personen. Ze wonen er in caravans. Het zijn twee personen die mobiel gewoond 

hebben (garagebox, tent, caravan, barak, auto…) en waarbij Bruno, samen met wijkpartners, 

ondersteuning biedt bij het wonen op de site en het uitstippelen van een weg naar de reguliere of 

sociale woningmarkt. Verder probeert Bruno de gasten te betrekken in de werking en het diverse 

aanbod van de meubelfabriek. Zo werd onlangs een gast klusjesman op de site, en begon er een 

andere gast vrijwillig te werken in weggeefwinkel “de Rode Lotus”.   

“Goedkope” woningen, kans op een dagjob, het inloopcentrum Pannestraat op een boogscheut, 

nauwe samenwerking met Sociale Dienst Open Huis en weggeefwinkel “De Rode Lotus” zorgen 

ervoor dat er een groeiend contact is met mensen met een precair en/of zonder verblijfstatuut. In 

concreto vooral Oost-Europese en Maghrebijnse dakloze personen met een uitzichtloze situatie, 

dit door gebrek aan rechten. Toeleiding naar nachtopvang, inloopcentra en hulp bij zoeken naar 

woningen zijn dagelijkse vragen die op hen afkomen. Voor dit laatste is er een nauwe samenwerking 

met de woonwinkel en de verschillende sociale woningmaatschappijen. Er wordt ook frequent 

doorverwezen naar de dienst medische kaarten van het OCMW.   

Preventiewerker 

Het jaar 2020 betekende ook de komst van het virus. Er kwam een, niet te onderschatten, extra taak 

bij. Preventie en duiding bij de al zo kwetsbare doelgroep. Het steeds opnieuw uitleggen van de 

maatregelen en uitdelen van mondmaskers aan dakloze personen werden plots en tot op heden 

dagelijkse bezigheden. Aandacht voor kwetsbare mensen die vereenzamen was en is er nog steeds 

nodig. Door de pandemie zagen de straathoekwerkers in de Brugse Poort een toename van gasten 

op straten en pleinen. Gasten die voorheen continu in inloopcentra aanwezig waren en die door de 

maatregelen minder toegang kregen tot deze centra doken plots meer in het straatbeeld op. Het is 

dan ook een bijna dagelijkse taak om deze mensen op de wachtlijsten voor het inloopcentrum ICC te 
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plaatsen. Hiervoor is er een goede samenwerking met het CAW en het OCMW.  Straathoekwerkers 

in de Brugse poort zien de doorverwijzing naar de nachtopvang stijgen.  

Een nieuwe boost voor straathoekwerk in de wijk 

2020 was spijtig genoeg ook een jaar van kritiek op het straathoekwerk in de Brugse Poort. Vanuit 

een specifieke hoek kwam kritiek dat de straathoekwerker niet gekend was. Straathoekwerk en het 

stadsbestuur zijn dan ook snel in gesprek gegaan met deze bewoners van de Brugse poort. De 

huidige werking werd verduidelijkt. Bleek dat er een vraag was naar het werken met jongeren. 

Bruno werkt vooral met volwassenen (druggebruikers, daklozen, psychisch kwetsbare mensen, 

mensen in armoede…). Om aan deze vraag te voldoen wierf het stadsbestuur een nieuwe 

straathoekwerker aan; Mohamed Assaguir. 

Mohamed was voordien actief als jeugdwelzijnswerker en vertrouwd met de jeugd uit de wijk. Hij 

focust zich vooral op jongeren die zich uitgesloten voelen en een gering of geen netwerk hebben . 

Veelal zijn het gasten die zich niet meer thuis voelen in de wijk (eigenaarschap, betrokkenheid, 

gentrificatie …), of gewoonweg geen thuis meer hebben (minderjarige vluchtelingen). Hij zet ook in 

op gasten die kampen met verslavingsproblematieken en hun weg niet vinden naar de 

professionele hulpverlening /zorginstellingen.  

De corona maatregelen hebben een niet te onderschatten impact op het welzijn van jongeren en 

hun families. Er werd aandacht besteed aan intra familiale onenigheden en de psychosociale 

toestand van adolescenten. Daarnaast bood hij ondersteuning bij onderwijs gerelateerde vragen 

(afstandsonderwijs geen laptop/internet, stages,) en toeleiding van schoolverlaters tot de 

arbeidsmarkt. Hiervoor heeft hij nauw contact gehad met de VDAB, CLB, VSPW en diverse 

interimkantoren… 

In de Brugse Poort loopt de samenwerking met het project Enchanté zeer goed. Er wordt frequent 

doorverwezen naar de hartelijke handelaars uit de Brugse Poort. Deze kunnen ten alle tijden beroep 

doen op de straathoekwerkers voor ondersteuning m.b.t. de soms moeilijke doelgroep.  

 

9.3. Ilanka en de verhalen uit de Bloemekeswijk 

 

Het hart van de Bloemekeswijk is voor mij het Edmond van Beverenplein. Dagelijks is het er een 

drukte van jewelste, alsook tram en bus vinden er hun stopplaats. 

De wijk biedt ook veilige fietspaden en het vernieuwde Bloemekespark. Hier zijn er rustplekken voor 

de bewoners tussen de moerasachtige parkgrond. De unieke omgeving is de samenkomstplek voor 

verschillende jongerengroepen. 

Met het Guislain Ziekenhuis, inloophuis Poco loco en huize Triest in de buurt, is er ook veel 

aandacht voor mensen met een psychische problematiek.  

In een uithoek van de wijk ontmoette ik een vriendelijke jongeman, die 

opmerkzaam gekleed was. 

Hij was beleefd, we geraakten aan de praat op een bank voor het appartement 

waar hij woont, hij rookte en dronk van zijn Carapilsje en morste onhandig een 

geut op de grond.  

Vanaf het moment dat hij hier kwam wonen wist hij dat hij er weg wou, … 

We hadden er eerst enkele gesprekken op de bank, tot ik in het 

appartementsblok toegang had en gezien had dat zijn voordeur niet meer op 

slot kon.  
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Dit trof me, ik zocht naar het netwerk rondom deze jongere.  

De assistente was hiervan op de hoogte maar had hierin nog geen stappen in 

ondernomen, ze uitte haar bezorgdheid enkel verbaal. 

Verschillende keren per week ging ik langs tot ik merkte dat het appartement 

was overgenomen door andere jongeren, die verzekerden dat ze vrienden 

waren.  

Vreemd, want zij deden dingen die mijn vrienden niet doen, ze zorgden voor 

véél overlast. 

Dus besloot ik ook contact te maken met de vrienden en te werken aan het 

sluiten van de voordeur van zijn appartement. Het netwerk breidde uit, kreeg 

stilaan vorm, … 

Er ontstond een samenwerking om, het gemeenschappelijke doel, het sluiten 

van de deur te beogen. 

Dit gebeurde in verschillende fasen, eens de deur op slot kon, verloor hij zijn 

sleutel meermaals en moest hij zijn deur weer openbreken.  

Er was veel meer aan de hand. Met vallen en opstaan werkten we via 

gesprekken naar doktersbezoeken toe. Er was sprake van psychose, … onder 

andere daardoor hadden zijn zogezegde vrienden vrij spel. Het leven blijft een 

verdere zoektocht, …  

Café als ontmoetingsplek 

 

De coronacrisis zorgde voor een tijdelijke sluiting van de o.a.de cafés. Deze fungeren normaal als 

ontmoetingsplek. 

Café ‘t Meuleken is een fantastisch volkscafé waar ik een goede band had met de cafébazin, die wist 

wat een straathoek kan betekenen. Ze was reeds de sleutelfiguur van voorganger Pieter De 

Meersseman. Jammer genoeg veranderde het café van eigenaar en moest C. ander werk zoeken.  

Door de verandering van eigenaar veranderde deels ook het cafépubliek.  

Er kwam een andere dynamiek. Dit vraagt ook een andere aanpak.  

Verschillende aanpak is ook nodig bij de verschillende leeftijdscategorieën: bij jongeren gaat het 

vooral over thuisloosheid, bij het oudere publiek overheersen thema’s als (alcohol-)verslaving, 

eenzaamheid, relationele problemen. 

 

In hetzelfde appartementsblok leerde ik een jonge vrouw kennen, ze werd uit haar appartement 

gezet, we waren de 3de en laatste fase reeds lang voorbij.  

Ondanks dit moeilijk moment, zag ik dat ze haar, door de huidige situatie niet zou laten doen.  

We (wooncoach en ik) hielpen haar, haar belangrijkste spullen te verhuizen, we reden door een 

circulatieknip om haar wasmachinetje bij een vriend in veiligheid te brengen. Er volgden maanden 

van thuisloosheid, en ik maakte me terecht heel veel zorgen om haar. Het vertrouwen bleef sterk 

ondanks haar moeilijke situatie. 

Ze ontmoette een goede vriendin en vond een studio, een eigen plek in het centrum van de stad, ze 

had het er erg naar haar zin. Te veel naar de mening van de buren, die dagelijkse feesten niet 

aanvaarden. Huisbezoeken waren soms moeilijk omdat het niet goed met haar ging en ik aan 

alarmbellen trok bij haar netwerk. Tevergeefs gaf men te weinig aandacht aan mijn en haar 

signalen. 

Ze was eerlijk enerzijds en zei me dat er voor haar persoonlijk niet zo veel verschil maakte een wereld 

met Corona, maar anderzijds wist enkel zij de ware hoeveelheid van haar gebruik. 

De situatie liep uit de hand, ze verloor haar grip op het leven en verliet ons véél te vroeg. 
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Dankbaar bezoek. 

De Fontein is een gevestigde waarde binnen de stad. Er is een heel goede samenwerking. 

Mede dankzij hun werking en de lockers in de Abeelstraat, leerde ik Meneer A. beter kennen. 

Wat ben ik dankbaar voor die waardevolle gesprekken en bezoeken. 

 

Hij kwam regelmatig naar De Fontein, en werd er goed verzorgd. 

Gaandeweg bouwde onze band zich op, ik merkte dat het voor A. zwaar was te overleven op straat 

dat zijn gezondheid hier sterk onder leed, zowel fysiek alsook mentaal. 

Hij kon terecht in de Nachtopvang Plus, waar hij zijn machientje voor betere beademing nodig had ’s 

nachts. De vele straatjaren eisten hun tol hij had meer zorg nodig. Hij kreeg de kans in Het 

Leeuwenhof te mogen verblijven. Hij was er gelukkig, even privacy, een plek waar hij zichzelf kon 

zijn, waar hij de tijd had om te rusten en niet de hele dag onderweg hoefde te zijn of moest wachten 

vooraleer hij terecht kon in de Nachtopvang. Jammer genoeg was dit slechts van korte duur, ik 

begreep dit eerst niet goed. De afgesproken termijn werd niet gerespecteerd, dit wou zeggen terug 

naar de voorgaande overleefstrategie. Hoe dan ook, hij heeft de kans gekregen en er ten volle van 

genoten, de maanden gingen voorbij. Het werd stilaan winter, en de coronacrisis was nog steeds in 

volle circulatie. Dat wil zeggen dat er bijna geen rustplekken waren voor thuisloze mensen. Dit is 

zwaar als je lichaam eist dat je het langzaamaan doet maar je bijna nergens terecht kan om te 

rusten.  

Het ging van kwaad neer erger, zijn lichaam had rust en zorg nodig. Deels bood het ziekenhuis dit, 

maar kon dit niet als structurele oplossing blijven aanbieden. Verschillende opnamen volgden elkaar 

op. Ik besefte maar al te goed dat dit niet kon blijven duren. Het ziekenhuis eiste bijna een andere 

oplossing, zij waren niet genoeg vertrouwd met thuislozen en zeker niet met derdelanders.  

Als ik dacht een mogelijkheid te hebben gevonden, zakte de hoop algauw in elkaar omdat hij niet 

voldeed aan de mogelijkheden of er was een wachtlijst. Er zat niks anders op dan voor een 9TER, een 

regularisatie aan te vragen op basis van zijn medische gezondheidstoestand. 

Dit was meermaals in het verleden gebeurd. 

Ik legde hem uit waarom ik dit wou doen en nogmaals, proberen, … 

Hij wou dit niet, “Stop met het administratieve papierwerk, kom op bezoek.” 

Ik liet zijn woorden binnenkomen, en wou het allerbeste voor hem, een plek waar hij kon uitrusten. 

Het besef dat ik te gedreven voor mijn doel wou gaan, keek me recht in de ogen. 

Het leek me het beste zijn keuze te aanvaarden. 

Net voor zijn overstap naar de dienst palliatieve zorgen, is hij heengegaan. 

Wat ben ik dankbaar voor die waardevolle gesprekken en bezoeken. 

 

Samen voedsel bedelen 

De voedselbedeling sloot enige tijd na de uitbraak van de coronapandemie, omdat zij met vele 

risicovrijwilligers werken wisten ze niet hoe te anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. 

Verontwaardiging dat er weken geen voedselbedeling zou zijn, liet de partners niet bij de pakken 

zitten. 

We sloegen de handen in elkaar en zorgden ervoor dat via intense samenwerking tussen de 

voedselbedeling, Foodsavers, Buurtwerk, vzw Jong, OCMW Gent Bloemekenswijk, WGC De Kaai, 

LDC De Boei, De dialoog - brugfiguur, … zijn pakket voor enkele keren geleverd werd aangezien we 

niet de toestemming hadden om de personen hun pakket te laten afhalen. 
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Na enige tijd leerden de Dekenij en haar vrijwilligers om te gaan met de coronacrisis. 

Er bleef een nood, dat diegenen die niet om een pakket konden komen wegens ziekte, en of 

beperkte fysieke mogelijkheden, geen pakket hadden. Ik zette me eerst zelf in om bij enkelen waar 

ik contact mee heb, het pakket te brengen met de fiets. Nadien bood een buurtbewoner, die zelf 

beperkt is, me aan me te brengen, en alsook de andere pakketten rond te brengen. Een mooie win- 

win situatie. 

De tijdelijk aangeboden warme maaltijden kenden een groot succes in de Bloemekenswijk. 

Waarvoor een warme merci dat ik deze met de fiets mocht rondbrengen. 

Bepaalde klemtonen uit vorige jaren worden verdergezet : 

Werken in en rond de hoogbouw in F. Ferrerlaan, Leliestraat en Jan Yoens met mensen met een 

verslavingsproblematiek en eenzaamheid (o.a. samen met Buurtwerk, LDC De Boei en WoninGent) 

Dit door o.a. koffiemomenten te organiseren samen met de partners, op deze laagdrempelige 

manier, kwamen buren op een vrijblijvende manier in contact en konden diverse thema’s besproken 

worden. 

 

9.4. Nele en Maya in de Dampoort/Sint- Amandsberg 

 

Op de wijk Dampoort- Sint Amandsberg waren Nele van Arnhem en Maya Debel al jaren de vaste 

straathoekwerkster. In de loop van het jaar verliet Maya de wijk als straathoekwerker om zich 

verder in te zetten op het centrum van onze stad. Deze regio Sint Amandsberg beslaat een zeer 

groot territorium met de wijken Scheldeoord, Dampoort, Sint-Amandsberg, Nieuwe wijk en de 

Bernadette wijk.  

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 

met een migratie achtergrond, mensen zonder wettig verblijf, alleenstaanden….  

Kernthema’s in de individuele werking waren kansarmoede, kinder- en jongerendakloosheid, 

eenzaamheid, psychische en psychiatrische problematiek, 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 zoals parken, hoekjes, 

wachtzaal OCMW, Dampoortstation, winkels, cafés..., maar evengoed ontmoetingsmomenten van 

andere diensten en organisaties op de wijk (bv: buurtcentrum, voedselbank, buurtfeesten, 

buurtactiviteiten, recepties…)  

In samenwerking met buurtbewoners en wijkpartners werd in 2020 veel geïnvesteerd in een 

ontbijtgroep, waar we vooral als vindplaats aan de slag zijn. Vanuit het burgerbudget in 2016 werd 

samen met bewoners en wijkpartners (vzw SiVi, WGC Kapellenberg, LDC en dienst Ontmoeten en 

Verbinden, straathoekwerk)  ’t Overeten opgestart, een mobiele keuken op buurtactiviteiten die 

fungeert als solidair buurtrestaurant met betaalbare voeding voor iedereen gemaakt met 

voedseloverschotten van Foodsavers. Samen met de vrijwilligers rollen we ook elke 1e woensdag 
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van de maand de keuken uit tijdens de boerenmarkt. Dit is steeds een geslaagd moment met heel 

veel buurtbewoners die komen eten. 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 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. 

Er is een zeer nauw en betrokken professioneel netwerk op de wijk. Dit zorgt voor een grote 

samenwerking met de vele wijkpartners en maakt ons een heel sterk wijkteam. Vooral tijdens dit 

corona-jaar is dit nog maar eens heel erg duidelijk geworden. In maart werden de handen vanaf dag 

1 van de lockdown onmiddellijk in elkaar geslagen en zorgden we er met een krachtig team 

basiswerkers voor dat we letterlijk op straat aanwezig bleven voor de mensen. De centrale plaats 

werd tijdelijk 3 dagen per week het kerkplein en de Pastorytuin die we openhielden tijdens de 

momenten van de voedselondersteuning. Tijdens deze onthaalmomenten konden bewoners steeds 

bij ons terecht met allerlei vragen, informatie, ondersteuning, een luisterend oor, een babbel, ...  

Het is zowel voor bewoners als voor de aanwezige basiswerkers een heftig jaar 

geweest, maar we zijn hierdoor wel een heel sterk samenhangend team 

geworden dat er volop staat voor de wijk en haar bewoners. 

De corona-crisis bracht jammer genoeg een nog grotere kwetsbaarheid voor een grote groep 

bewoners boven: door vele telewerkende diensten vonden mensen hun weg niet meer naar de 

nodige hulpverlening, psychische/psychiatrische/verslavingsproblemen werden nog groter, het 

contact tussen kinderen die in instellingen/pleeggezinnen leefden en ouders werd stop 

gezet/bemoeilijkt, financiële armoede nam nog meer toe, digitalisering zorgde ervoor dat veel 

mensen uit de boot vielen, eenzaamheid werd nog groter, schooluitval en gelatenheid bij kinderen 

en jongeren, angstgevoelens en onzekerheid voor en door corona flakkerde erg op, het wegvallen 

van perspectief zorgde voor heel veel depressieve gevoelens bij jong en oud, …  

Als wijkteam probeerden we ons zelf steeds opnieuw uit te vinden en in te spelen op de vele 

bijkomende noden van bewoners. Zoveel mogelijk zichtbaar blijven op het veld en de 

bereikbaarheid zo hoog mogelijk houden was de opdracht van het jaar. Naast de onthaalmomenten 

tijdens de voedselondersteuning deden we ook op geregelde basis stoeprondes. We probeerden 

ook zeker de mensen die niet van zelf naar ons kwamen te bereiken door ze actief op te zoeken en 

ook door goed te communiceren tussen de verschillende wijkpartners. Er werd hiervoor een 

wekelijks kernwijkteam nl WAT XL (vzw SiVi, wijkregisseur, sociale regisseur, OCMW, WGC, vzw 

Jong, politie, kind en gezin, LDC, buurtwerk, straathoekwerk) georganiseerd dat geleid werd door de 

sociale regisseur. Dit was het forum om snel en adequaat in te spelen op nieuwe noden van 

mensen, afspraken te maken, snel naar nieuwe oplossingen te zoeken, informatie uit te wisselen, 

signalen door te geven naar boven toe. Het is zowel voor bewoners als voor de aanwezige 

basiswerkers een heftig jaar geweest, maar we zijn hierdoor wel een heel sterk samenhangend team 

geworden dat er volop staat voor de wijk en haar bewoners. 
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9.5. Jeroen in Ledeberg/Gentbrugge 9050 gent 

 

Zone 9050 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 en dit jaar ook op de 
oude NMBS-site ‘arsenaal’ in Gentbrugge zijn o.a. een aantrekkingspool van mensen die onder de 
radar willen blijven, jongeren die de wijk gaan verkennen op zoek naar een eigen plek, graffiteurs. Er 
werden ook sporen van gebruikers gevonden, we gaan ook na in hoeverre dit eventueel onderdeel 
moet worden van de spuitenpatrouille. Er werd ook contact opgenomen met Ruben Terryn, de 
communityworker van de NMBS.  
 
Straathoekwerk in 3 wijken met slechts 1 FTE is niet evident. Jeroen is veel onderweg en dient 
selectief en doelgericht te beslissen aan welke overlegmomenten hij deelneemt.  
 
Als voormalig buurtwerker heeft Jeroen extra aandacht om sociale dynamieken op te merken en 
verbindend te werken met burgers en burgerinitiatieven (bv. Let’s save food, voedselbedeling 
Robina, de buurderij…). De polarisering tussen autochtone inwoners en jonge inwijkelingen op zoek 
naar betaalbare huisvesting zijn een aandachtspunt in de wijk.  
Vereenzaming, psychische problemen, drugs-, alcohol- en gokverslaving zijn eigen aan de mensen 
waarmee we er werken. Vanuit de inclusie gedachte en Kwartiermaken.  
Door verschillende casussen is Jeroen ook betrokken bij projecten en actoren die buiten zijn 
werkingsgebied liggen, hij werkt hierdoor ook veel samen met vzw de Tinten. 
 

Tijdens het begin van de corona heeft Jeroen ook actief samengewerkt met vrijwilligers en 

bewonersorganisaties om samen de hiaten op te vullen die zijn ontstaan omwille van de 

verschillende veiligheidsmaatregelen die moesten getroffen worden 

 

9.6. Stoelendans in het Centrum 

Nadat Bram en Kaat andere opdrachten innamen in de dienst en Lieke onze werking verliet, zijn 

sinds afgelopen zomer 3 “nieuwe” straathoekwerkers werkzaam in het centrum van Gent. Omdat er 

veel overlap was tussen de doelgroep aan het station en een aantal vindplaatsen in die binnenstad 

werd in het begin van dit jaar besloten om de stationsbuurt en het centrum één terrein te maken. 

Maya neemt vooral Gent-Sint-Pieters en het Zuid onder haar vleugels. Jurgen kan je treffen in het 

hart van het centrum (Korenmarkt, De Poel en omliggende straten), terwijl Tine de sfeer opsnuift 

van Dampoort station tot aan het Belfort. 

Het centrum van Gent trekt veel nieuwkomers aan, wat maakt dat ons publiek snel verandert en 

het werken uitdagend maakt. Afgelopen jaar bleef het Baudelopark de hotspot voor mensen die 

dakloos zijn en/of gebruiken, daarnaast fungeert het ook als aankomstplek voor migranten zonder 

wettig verblijf. Met andere woorden een divers publiek van mensen die zowel ’s nachts als overdag 

hun kamp opsloegen in het gras of aan de lockers. Hierdoor waren er heel wat meldingen vanuit de 

omliggende instanties, alsook nodige bemiddelingsacties. 

Tine legde afgelopen najaar contacten binnen de Afrikaanse gemeenschap, die zich vooral 

concentreerde rond Portus Ganda/Veermanplein en Dampoortstraat. Belangrijke levensdomeinen 

waarrond wordt gewerkt zijn verblijf, materiele hulpverlening en onderdak. 

Op zoek naar andere doelgroepen ging Tine in 2020 in de vroege uren geregeld naar het Citadelpark, 

waar ze afgelopen zomer in contact kwam met jongensprostitutie binnen de Bulgaarse 

jongerengemeenschap. Momenteel wordt hier terug minder op ingezet, maar dit blijft wel een 
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aandachtspunt. Opvallend fenomeen is 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. In de zoektocht naar andere doelgroepen en ook 

naar aanleiding van enkele signalen probeert Tine vindplaatsgericht te werken rond de sociale 

huisvesting in de Ijkmeesterstraat.  

In tegenstelling tot andere wijken zijn er weinig buurtgerichte organisaties actief (geen buurtwerk of 

opbouwwerk). Gezien de grote groep mensen zonder wettig verblijf, wordt er veel doorverwezen 

naar Transithuis en Krasdiensten zoals de Tinten en Hart voor Vluchtelingen.  

Voor de mensen met papieren is er in het centrum een zeer goede samenwerking met Lien Turf van 

Vindplaatsgericht werken van het OCMW. Ook Enchanté is een belangrijke partner voor het 

centrum. 

Na 15 jaar in de stationsbuurt gewerkt te hebben gaf Jurgen aan dat hij zijn terrein richting 

binnenstad wou verleggen.  De aankomst van Corona heeft de overgang van het ene naar het 

andere werkterrein serieus vertraagd. Er waren andere noden zichtbaar. De 1e lockdown zorgde 

ervoor dat gasten hun favoriete stekje - het station – konden verliezen, of werden ze plots minder 

getolereerd in het straatbeeld omdat iedereen maar in zijn ‘kot’ moest blijven. Daar alles dichtging, 

alsook de verschillende netwerkpartners in eerste instantie, werd het samenwerkingsverband met 

de vindplaatsgerichte werking van het OCMW geïntensifieerd. Dagelijks werd voor iedere dakloze 

een maaltijd voorzien en werd binnen dit samenwerkingsverband afgesproken wie wanneer de 

gasten deze maaltijden zou brengen. 

Bij diverse doelgroepen valt het hoge alcohol- en/of druggebruik en psychische problematiek ons 

op. We zien een toename van het bereikte aantal vrouwen.   

Waar de vele horecazaken in de buurt meestal een belangrijke plaats zijn waar we gasten treffen op 

geregelde tijdstippen, kwam Corona als een pletwals over deze vindplaatsen heen. Sommigen zag je 

niet meer, anderen hingen dan maar rond op het Maria Hendrikaplein. 

 In het station is samenwerking met NMBS essentieel. We merken dat dit aanspreekpunt, die zowel 

de doelgroep als zijn weg in de structuur van de NMBS kent, een heel grote meerwaarde heeft. 

Verplicht telewerken -tijdens Corona - voor de terreindeskundige heeft de samenwerking enigszins 

bemoeilijkt. 

 

9.7. Bieke in de context van Muide-Meulestede 

Coronatijd 

Samen met het LDC Waterspiegel hebben we tijdens de eerste lockdown een boodschappendienst 

opgestart voor mensen die omwille van het behoren tot een risicogroep (oudere leeftijd, ziekte) niet 

tot op de voedselbedeling raakten. 

Samen met mijn collega in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en de collega buurtwerkers draaide ik 

enkele maanden mee in de voedselbedeling om het tekort aan vrijwilligers (oudere leeftijd) op te 

vangen. Dit was een boeiende ervaring. En gaf me input om bij doorverwijzing en toeleiding nog 

extra info te kunnen geven over het reilen en zeilen aldaar, o.a. meer het perspectief van de 

vrijwilliger binnenbrengen. 

Tijdens die eerste periode ging ik ook vaak met een collega op nachtpatrouille. In deze wijk echter 

zijn er weinig mensen die buitenslapen. Wel mensen die precair wonen, onder ander in zelf 

gefabriceerde huisjes of caravans. 
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Einde van mobiel wonen op openbaar domein, opstart van postmobiel wonen 

Terwijl dit wonen in zelf gefabriceerde huisjes of caravans in de voorgaande jaren gedoogd werd, 

kwam daar dit jaar een einde aan deze precaire woonvorm. De Aziëstraat werd ontruimd en 

mobiele woonvormen op openbaar domein worden niet meer gedoogd.  

Het project postmobiel wonen kende zijn opstart in november. Voor een aantal mensen betekende 

dit een verbetering van hun woon – en leefsituatie. Voor een aantal mensen, vnl. Belgen betekende 

dit een beperking van hun vrijheid. Dit voelde als onrecht aan. Zij konden immers niet met hun 

mobiele units, waarvoor ze zelf hadden gespaard, terecht op deze site. Ze voelen zich onheus 

behandeld en gingen noodgedwongen op zoek naar alternatieven aan de rand of in groot Gent . 

Inspiratie opgedaan in Nieuw Gent, toepasbaar in de Muide? 

In de zomer van 2020 maakte ik kennis met de tandem straathoekwerk- Poco Loco op Nieuw Gent. 

Een boeiende samenwerking waarbij zorgafstemming gebeurt ten aanzien van mensen met een 

psychische problematiek. In de wijk Muide-Meulestede is er geen mobiele gezondheidswerker 

actief. Toch voelde ik de nood aan zorgafstemming met de verschillende partners die zorg bieden in 

de wijk ten aanzien van mensen met een psychische problematiek en zorg in het algemeen. Hoe 

kunnen wij een ketenaanpak in de zorg samen realiseren in het belang van de mensen voor wie en 

met wie wij werken? Ik deed hiervoor beroep op de sociaal regisseur om dit te organiseren. Het 

overleg werd een paar keer uitgesteld maar kan nu in februari 2021 doorgaan.  

Geestelijke gezondheidszorg en eenzaamheid 

Al sinds jaar en dag stel ik vast dat veel mensen waarmee wij werken kampen met een kwetsbare 

mentale gezondheid en een eenzaamheidsproblematiek. Mensen ervaren weinig verbinding en 

hebben soms alleen een netwerk van hulpverleners of vluchtige contacten.  

Wanneer mensen in het verleden nood hadden aan een doorverwijzing op het vlak van psychische 

gezondheid was het niet altijd makkelijk om hieraan tegemoet te komen omwille van de 

wachtlijsten in de CGG’s en het Mobiel team.  

Eind 2020 ging de relancepsycholoog in onze wijk van start. Zij is gevestigd in het WGC ’t Vlot en is 

makkelijk te bereiken voor de doorverwijzer en de mensen die op haar beroep willen doen. De 

afspraken worden snel gegeven en mensen komen niet terecht op een wachtlijst. Een aantal van de 

mensen uit de doelgroep waar ik mee aan de slag ben, ervaren deze hulp als zeer positief. Ik hoop 

dan ook dat dit initiatief blijvend kan zijn. 

In de wijk was er voor corona al sprake van mensen die eenzaamheid ervaren in hun leven. De wijk 

Muide-Meulestede kent een aantal goede initiatieven die hieraan tegemoetkomen, maar in 2020 

mochten we nog 3 nieuwe initiatieven van vzw Samenlevingsopbouw verwelkomen. De STEK-

werking in de Marseillestraat, het wijkproject in de Scandinaviëstraat en de solidaire buurtwinkel in 

de Meulesteedsesteenweg.  

Straathoekwerk-Samenlevingsopbouw ging samen op pad om mensen toe te leiden en te leren 

kennen. 

 

9.8. Mo, Laura en Isabelle in Nieuw Gent 

In Nieuw Gent zijn we sinds kort met 3 aan de slag. Mo, onze vaste waarde is al meer dan 10 jaar 

actief in de hoogbouw. Isabelle startte op 1/9 in de wijk Steenakker, Ottergemsesteenweg, 

Zwijnaardsesteenweg. Laura startte op 1/10 in kader van het project Nieuw Gent Vernieuwt. 
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Nieuw Gent – blokken en zijstraten met Mo 

In de blokken huizen geregeld dakloze mensen, die hun intrek nemen in de berghokken. Hen 

trachten we op verschillende manieren (materieel, emotioneel...) te ondersteunen en een band met 

hen op te bouwen. En hen toe te leiden naar gepaste zorg. 

In de blokken wonen een groot aantal bewoners met een psychische kwetsbaarheid, en/of een 

alcohol- of andere verslaving. Corona doet hier geen goed aan. Ook de verhalen van eenzaamheid 

worden er niet kleiner op. We trachten ook hen toe te leiden naar de juiste zorg en gebruiken het 

netwerk van de wijk.  

Verhuisbeweging met Laura 

Begin 2020 startten de eerste mensen met hun verhuis uit de blok Saturnus. Deze blok bestond uit 

studio’s en het grootste deel van deze mensen zijn verhuisd naar nieuwbouwwoningen in Sluizeken-

Tolhuis-Ham en Jozef Crommelaan (Ledeberg).  

Door verschillende gebreken aan een nieuwbouwwoning én de aanslepende coronacrisis moesten 

een tiental bewoners maandenlang wachten om naar hun nieuwe woning te verhuizen. 

Psychologisch een zware opdracht aangezien zij ‘vertrek klaar’ stonden begin april. 

Eind november/begin december verhuisde de laatste bewoners, zij zaten in de laatste fase van de 

overlastprocedure. Gelukkig konden ook zij naar een nieuwe woning verhuizen binnen het 

patrimonium van WIG. Ik (Laura) startte pas begin oktober en holde in deze situaties wat achter de 

feiten aan. Bij de volgende blokken waar mensen zullen verhuizen is het de bedoelding om hier 

proactief en preventief aan de slag te gaan. 

Steenakker – Ottergemsesteenweg met Isabelle 

In de wijk Steenakker botste ik - in de korte periode dat ik er ronddwaal- eveneens op 

verslavingsproblemen, psychische kwetsbaarheid, uithuiszetting, opvoedingsproblemen… maar 

ook een sterke cohesie en betrokken buurtbewoners, die zich inzetten voor hun buren.  

In de buurt van de Stropkaai en Zwijnaardsesteenweg trof ik een aantal dakloze mensen, die 

verblijven in een tentje (op een privéterrein mét toelating) in een caravan, op een bootje… 

Netwerkpartners 

Investeren in het netwerk is heel belangrijk: dankzij een goede samenwerking en een groot 

vertrouwen slagen we erin mensen toe te leiden naar de verschillende organisaties in de wijk. 

Enkele van onze partners waar we op de wijk heel intensief mee samenwerken zijn OCMW, WGC, 

Poco Loco, People 4 animals , samenlevingsopbouw en ’t Geraarke. Nieuw Gent heeft echter heel 

wat voorzieningen en teams, dus deze opsomming is zeker niet exhaustief. 

Ook de ondersteuning door de mobiele werker GGZ is van een grote meerwaarde.  

De centraal gelegen “Bij Pino” is een plek waar de gasten naartoe komen als ze een 

straathoekwerker willen spreken. Dit is een centrale plek in de wijk. Een belangrijke 

ontmoetingsplaats.   

In Nieuw Gent kijken we allen naar de komst van de nieuwe wijkwerkplaats, in de voormalige kring. 

Vanaf mei wordt dit de centrale ontmoetingsplek, waar 5 wijkorganisaties (KAA Gent Foundation, 

Samenlevingsopbouw (en Sociale Kruidenier), Poco Loco, Campus Atelier en De Zuidpoort) hun 

werking zullen uitbouwen. 

Tegen het einde van 2020 is het proefproject ‘gedeelde zorg’ opgestart. Hier is de focus zorgmijders  

(of zorgvuldige zorgzoekers) in de wijk, waar verschillende actoren gaan samenwerken om deze 

mensen in kaart te brengen en de opvolging vast te leggen. 
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Corona, samen sterk 

In de hectiek van de coronacrisis hebben we met de wijkorganisaties een fantastisch netwerk 

kunnen opbouwen. Hier plukken we maanden later nog steeds de vruchten van. 

Begin maart ging iedereen in lockdown, waardoor in de eerste weken enkel het straathoekwerk nog 

aanwezig was in de openbare ruimte en zichtbaar. Ook het opvangen van de emotionele en 

psychische last die deze crisis met zich meebrengt gebeurt sinds het begin af aan ook op straat. In 

samenwerking met Samenlevingsopbouw en het Repaircafé hebben we in de gehele crisis een heel 

aantal laptops en gsm’s kunnen uitdelen aan kwetsbare gezinnen (voor thuisonderwijs, het 

bereiken van diensten, …).  

Er werd tussen de organisaties uit de wijk een rollensysteem uitgewerkt om met spandoek en 

megafoon langs alle straten in de wijk gegaan om de hulpvragen te verzamelen. Deze werden dan 

opgevangen door de organisaties zelf en moedige vrijwilligers uit de buurt aan. 

De KAA Gent Foundation, LDC De Regenboog en Campus Atelier startten met een beweegronde om 

zo mensen van thuis uit toch nog te laten bewegen/sporten. 

Met een fijne samenwerking met Foodsavers en Let’s safe food deelden we maaltijdpakketten uit in 

de wijk mét een lokaal netwerk van vrijwilligers en de Zuidpoort. 

Dankzij Enchanté hebben we op kerst heel veel bewoners kunnen verblijden met een lekkere 

kerstmaaltijd, kerstwensen én een cadeautje. 

Dit zorgde voor een stevige en constructieve samenwerking. We zijn bijna een jaar verder in de 

coronacrisis en proberen door een paar keer per week soep uit te delen contact te houden met de 

bewoners. 

Niveau 4 

Niveau 4, een sensatieprogramma van VIER, zoomde in hun reeks zeer sterk in op de 

drugsproblematiek in Gent. Hierbij volgden ze de Gentse politie bij interventies en controles. 

Helaas werd de wijk Nieuw Gent hierdoor vaak en zeer slecht in beeld gebracht. Ook werden 

bewoners en gebouwen zeer herkenbaar gefilmd. Veel bewoners van Nieuw Gent waren hierdoor 

gekwetst dat het slechte imago van de wijk hierdoor nog meer werd versterkt. Er werd hierover dan 

ook een gesprek opgestart met politie en kabinet burgemeester, wat zal uitmonden in een kader 

rond deelname aan televisieprogramma’s en de impact op werkingen en dynamieken in de wijken.  

 

9.9. Ismail en Karolien op ‘t Rabot 

Straathoekwerk door de ogen van Ismail 

Ik ben als straathoekwerker begonnen in de wijk Rabot in 2017. Na enkele weken een observatie zag 

ik verschillende jongerengroepen op straat, voor een wijk als het Rabot niks vreemds. Mijn 

jeugdwerk-achtergrond speelde in mijn voordeel om contact te leggen met deze jongeren, van het 

een kwam het ander en al vrij snel zaten we met een 30-tal jongeren in een sportzaal te shotten, 

nog iets later speelden we de finale van de Keizer Karel Cup… In de wijk Rabot zijn de jongeren nog 

steeds op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding, zo bleek al snel.  

Naast het werken met andere kwetsbare doelgroepen (dakloze gasten, gasten met een 

verslavings-en/of psychische problematiek, gasten zonder wettige verblijfsdocumenten, sociale 

hoogbouw…), lag mijn focus vooral op jongeren, organisaties die werken met jongeren en het 

beleid errond. Na een investering van 4 jaar is er op organisatorisch - en beleidsniveau heel wat 

veranderd. Organisaties die meer willen inzetten op jeugdwelzijnswerk en zinvolle 

vrijetijdsbesteding, zelforganisaties die middelen krijgen om hun werking in de wijk nog meer te 
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versterken, een jongere uit de wijk die als mobiele jeugdwerker aan de slag is gegaan, het beleid dat 

het aanbod nog meer wil versterken en diversifiëren… Ook op niveau van de jongere zelf en het 

groepsgebeuren zit het contact echt goed en weten de jongeren wat ze aan mij hebben. 

Al deze veranderingen in de positieve zin geven mij het gevoel dat ik mijn focus mag verleggen, en 

er doet zich ook een uitgelezen kans voor. 

Op heel korte termijn worden 2 nieuwe sociale woonblokken bewoond, dat betekent honderden 

nieuwe bewoners in de wijk Rabot, met daaronder heel wat kwetsbare gasten. Een 2-daagse stage 

in de wijk Nieuw-Gent met collega Mohamed Zerioh (met jarenlange ervaring in werken rond sociale 

hoogbouw), ruggensteun van onze nieuwste aanwinst Katrien in de wijk, mobiel werker geestelijke 

gezondheid, en nauw overleg met het sociale verhuurkantoor moeten me klaarstomen voor deze 

immense opdracht. Op termijn komen er nog een aantal nieuwe blokken bij, om een geheel van 8 

blokken te vormen met een duizendtal nieuwe bewoners in de wijk Rabot. 

Mijn focus zal de komende jaren liggen rond het werken met kwetsbare doelgroepen in en rond 

sociale hoogbouw, met voornamelijk nieuwe bewoners. Ik blijf verder werken met andere 

kwetsbare doelgroepen, al zal mijn tijdsinvestering er anders uitzien. 

Ismaïl werkt in deze dichtbevolkte wijk in tandem met Karolien Vermeulen, zij ging er in december 

2019 aan de slag. 

Straathoekwerk door de ogen van Karolien 

In de coronacrisis van 2020 was ik, Karolien, nog maar net aan de slag als straathoekwerker in het 

Rabot. Al vrij snel kreeg ik een goede kijk op de wijk en heb ik voor mezelf de wijk opgedeeld in 

“gebieden”. Na verloop van tijd kozen Ismail en ik er ook voor om deze gebieden te verdelen tussen 

ons beiden. We blijven als team (duo) werken in de wijk, elk met een bepaald gebied als focus. De 

Wondelgemstraat is een gedeeld gebied. 

Mijn focus ligt op de omgeving rond El Pasopark, Witte Kaproenenplein, Sneyssonsstraat, 

Pannestraat. Dit gebied kenmerkt zich door enerzijds erg verouderde sociale hoogbouw waarvoor 

er momenteel ook een renovatieproject loopt. Anderzijds zijn er veel privéwoningen, is er het El 

Pasopark en de parkings rond de hoogbouw. Ook niet onbelangrijk is de aanwezigheid van het 

inloopcentrum De Pannestraat en een wassalon dat ik gebruik als uitvalsbasis. 

Op het eerste zicht een klein gebiedje, maar na verloop van tijd leerde ik de plekken beter kennen 

en de bewoners en gasten die hier gebruik van maken. In hoogbouw legde ik contacten met 

verschillende zeer kwetsbare huurders. Naast huurders zijn er ook andere gasten die gebruik 

maken van deze blokken, dakloze mensen die hier slapen of kraken en gebruikers die komen om te 

gebruiken of sofaslapers. Een speciaal fenomeen is ook het “Niet gebruik” van sociale 

appartementen door heel kwetsbare huurders omdat de appartementen te vervuild zijn of omdat 

men er geen toegang meer toe heeft.  

De eerste contacten verliepen vlot tot corona z’n intrede deed.  

De periode maart tot de zomer was het anders werken. Er werd ingezet op voedselbedeling i.s.m. 

buurtwerk. Ik was meer aanwezig in de Pannestraat om enkele zaken op te vangen zoals 

doorverwijzing naar de nachtopvang en voedselbedeling. Daar legde ik nieuwe contacten met een 

aantal jonge dakloze gasten zonder wettig verblijf. Het was zeer stil op straat. Al doken er vaker 

gasten op die niet gelinkt zijn aan de wijk, maar vanuit het centrum naar de wijk afzakten.  

Op de parkings van de hoogbouw en rond El Paso heerst al even een grimmige sfeer. Ik probeer 

regelmatig s avonds aanwezig te zijn samen met een collega. Deze plekken worden niet altijd 

gebruikt door gasten uit de wijk. Mogelijks is er ook een verplaatsing van de drugtrafiek vanuit de 

Brugse poort. Contacten opbouwen met de aanwezigen is mogelijk, maar verloopt zeer traag omdat 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 63 

 

er een groot wantrouwen is. We merken ook dat er wel wat (jonge) gasten zonder wettig verblijf 

aan de wijk gebonden zijn omwille van drugs. 

Daarnaast is het nodig om ook aandacht te hebben voor de private woningen waar een grote 

diversiteit aan bewoners woont. Daarbij ook rekening houdende met de sterk vervuilde woningen 

waar vaak een zware psychische problematiek speelt. 

In de Wondelgemstraat nam ik een voorzichtige start met het werken in en rond cafés. Dit vraagt 

een specifieke en grote investering. Momenteel echter onmogelijk door corona. 

 

9.10. Karen in ‘t Sluizeke- Tolhuis-Ham-Dok (STHD) 

Sedert januari 2020 werk ik als straathoekwerkster in de wijk STHD. Om de specifieke werking van 

het Straathoekwerk te doorgronden ging ik regelmatig op pad met collega’s.   

In eerste instantie maakte ik contact met de verschillende officiële netwerkpartners zoals; 

Buurtwerk Sluizeke, vzw Jong, de bevoegde wijkagenten, het Lokaal Dienstencentrum De 

thuishaven, nachtopvang Prinsenhof en Nieuwland, … Ik ontdekte ook de andere informele 

plaatsen te ontdekken zoals de lokale buurt- en volkscafétjes, de drukke bushokjes, de plaatselijke 

winkeltjes, de wasserettes of garageboxen, … Het ontdekken van en netwerken met officiële 

organisaties, alsook met belangrijke sleutelfiguren of sociale trefplaatsen in de wijk blijft een 

belangrijke opdracht.  

Regelmatig stond ik paraat in onze permanentieruimte waar ik vooral dak- en thuisloze mensen 

leerde kennen, vaak mensen met ernstige psychische uitdagingen. Het opnieuw activeren of 

versterken hun netwerk was bij deze ontmoetingen vaak haar prioriteit. Sommige gasten kon ik 

toeleiden tot de voetbalploeg de Gantoise Plantrekkers, waar ik zelf wekelijks naartoe ga. Alsook 

werd Karen van sommige gasten hun vaste toeleider tot de nachtopvang. 

Tijdens corona kwam ik regelmatig in het tijdelijke inloopcentrum voor dak- en thuislozen te 

Tolhuispark. Vanuit deze contacten werden waardevolle trajecten opgestart. Daarnaast stak ik ook 

samen met de buurtwerkers en verschillende vrijwilligers voor enkele maanden wekelijks de handen 

uit de mouwen om het Diencentrum te ondersteunen bij de voedselbedeling. Samen met de 

projectmedewerkster van de Groene Briel en de buurtwerkers ondersteunde ik tijdens de 

zomermaanden de geplande activiteiten rondom de sociale hoogbouw. De straatdynamiek tijdens 

de pandemie was opvallend laag in de wijk van STHD. Het was en blijft een grote uitdaging om 

tijdens de pandemie de hulpbehoevende mensen, die zich achter de gevels schuilhouden, te vinden.  

  

9.11. Riet op de Watersportbaan 

De Watersportbaan heeft dertien appartementsgebouwen, waarmee ik voeling probeer 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, …) leren we bewoners kennen, en ook 

sleutelfiguren zoals poetsvrouwen en conciërges. Ook door 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 (deze werking stopte al in februari), de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum. Vanaf de 

uitbraak van de coronacrisis vielen al deze ontmoetingsmomenten stil. Behalve 

Samenlevingsopbouw Gent VZW en Let’s save food. Elke woensdagavond kunnen buurtbewoners 

terecht voor voedseloverschotten van Let’s save food aan het Open Huis. Dit is een ideale 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 64 

 

vindplaats. Ook de inkom van de plaatselijke Delhaize, de plaatselijke apotheek, het wassalon en de 

wijkfrituur zijn mogelijke vindplaatsen.  

Jubileumlaan 2 (de middelste blok) werd dit jaar helemaal ontruimd voor ingrijpende verbouwingen. 

WoninGent wil dit gebouw zo goed als mogelijk afsluiten, maar dat lukt niet zo goed. Meteen werd 

deze blok een trekpleister voor krakers. Geen evidente doch interessante vindplaats. 

Typisch voor de hoogbouwblokken is dat ze lange tijd vooral een verouderde bevolking hebben 

gehad. Nu komen er veel jongeren in hun plaats. We zien ook een grote groep buurtbewoners die 

via versnelde toewijs hun weg vinden naar de Watersportbaan. Er is veel isolement en 

vereenzaming. Ook rond alcohol en andere verslavingen en buitenslapers is er heel wat werk aan 

de winkel.   

De uitdaging is om de juiste verhalen op te vangen. Om vanuit het zichtbare en gekende te komen 

tot het onzichtbare en het ongekende. Vanuit deze verkenning en het leren kennen, ben ik op zoek 

naar de blinde vlekken van de wijk. 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. Dit is een van de focusplekken van de voorbije maanden. In de zomer van 2020 startte de 

mobiele GGZ-medewerker (voormalig medewerkster van het Mobil-team). Samen met haar en met 

de nieuwe jeugdstraathoekwerker werden warme ontmoetingsmomenten ingericht. We boden 

soep, koffie en thee aan. Deze momenten werden coronaproof georganiseerd en waren ideale 

manier om nieuwe bewoners te leren kennen. De crisis zette alles in de wijk op scherp, nooit eerder 

waren er zoveel agressie incidenten, veelal door bewoners die op hun tandvlees zaten. 

 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 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 en de campusbeheerder van de 

scholencampus om zo ook signalen te krijgen rond tijdelijke woonoplossingen die her en der 

opduiken in dit gebied.  
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9.12. Straathoekwerk in cijfers 

 

9.12.1. Wie bereikten we? 

 

 

                         583 

 

12 

 

259 

854 gasten 

295 nieuwe gasten 

  

9.12.2.  Hoe bereikten we onze gasten? 

Op jaarbasis registreerden we 10372 contacten

. 

 

9.12.3.  Kenmerken van onze gasten? 

WOONOMSTANDIGHEDEN 

 

Sociaal huurder 

35,9% 

Privé huurder 

17,6% 

Dakloos 

28,4% 

Sofaslaper 

3,2% 

 

Kraakpand 

2,8% 

Eigen woonst 

1,8% 

Instelling 

0% 

Andere 

10,3% 

 

71%

14%

9%
6%

CONTACTWIJZE

Vindplaats via lotgenoten via doorverwijzing Ongekend

Er waren heel wat personeelswissels en 

corona. Ondanks de pandemie en de 

lockdown leerden we toch 295 nieuwe 

gasten kennen. 
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  INKOMEN 

 

Werk 

6% 

 

Pensioen 

7% 

 

Stempel 

4% 

 

Premie handicap 

3% 

 

Leefloon 

25% 

 

Invaliditeit 

33% 

 

 

Geen inkomen 

22% 

 

 LEEFTIJD 

< 18 jaar 

4% 

18-26 jaar 

7% 

27-60 jaar 

74% 

➢ 60 jaar 

 

15% 

MIDDELENGEBRUIK 

 

Alcoholverslaving 

30% 

 

Hard Drugs verslaving 

30% 

ANDERE KENMERKEN 

 

70% alleenstaand 

 

 

77% Belg 

  

  

  

Straathoekwerkers bereiken 

hoofdzakelijk meerderjarige 

gasten. De inzet van 

jeugdstraathoekwerkers is 

een enorme meerwaarde. 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 67 

 

Nieuwelingen Tine & Mohameds blikken op straathoekwerk 

 

In welk team werk je en sinds wanneer? 
 

Tine: Straathoekwerk sinds 27 juli 2020 

Mohamed: straathoekwerk sinds 1 oktober 2020 

Is het zoals je had verwacht (en wat had je dan verwacht)? 

Tine: Hmm… Geen gemakkelijke vraag. Ik weet zelfs niet meer wat ik had verwacht.  Maar het 
voldoet wel aan de verwachtingen die ik nu heb : ) ’t is uitdagend, elke dag is anders, ’t voelt als 
een reis. Elke dag nieuwe ontdekkingen, nieuwe mensen, verhalen die mij een andere wereld 
laten zien… Klink ik melig? Haha. 

Mohamed: verwachtingen worden grotendeels ingelost. Meer ruimte krijgen om op maat en 
tempo van de doelgroep te werken. 

Wat vind je de grootste uitdaging aan jouw job? 

Tine: Het is zeer waardevol om voeling te krijgen met het leven op straat, zowel de miserie als 
het geluk. Maar het kan op sommige momenten heel heftig zijn om zo dicht bij die miserie te 
staan. En er niets aan te kunnen doen, gewoon het zien, het erkennen en er zijn. 

Mohamed: Afstand nabijheid met gasten bewaken. Bezorgd mogen zijn, maar niet overbezorgd 
handelen. Grenzen stellen 

Waar haal je energie uit (op jouw job)? 

Tine: Buiten zijn, aan de kleine dingen voelen dat er een band ontstaat tussen jou en de gasten. 
Dat mensen die door verschillende redenen nog zeer moeilijk vertrouwen kunnen hebben in 
mensen, toch bij ons als straathoekwerker een fractie kunnen voelen van wat dit woord 
betekent. 

Mohamed: kleine succesjes (gast in opname krijgen, onderdak voorzien, jongeren zonder wettig 
verblijf ingeschreven krijgen in ’t OKAN…) 

Welke dag van de week kom je het liefst werken? 
 

Tine: Dinsdag 

Mohamed: zaterdag en/of zondag 

Welk woord in een andere taal heb je al geleerd, dat je niet meer gaat vergeten? 
 

Tine: Khoroshiy → “goed” in het Russisch 
Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa → dagen van de week in het Slowaaks 

Mohamed: ‘tcharrap’  (wellicht niet correct geschreven) Slowaaks voor ontvreemden 
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10. Schoolspotters 

10.1. Terugblik op 2020 

Door corona was 2020 een redelijk atypisch voor de werking van de schoolspotters. De 

schoolspotters zijn toch blijven werken binnen de dienst en als outreachend werker naar kwetsbare 

jongeren en scholieren in regio Zuid/Sint-Annaplein en regio Casino/Holstraat.  

Vanaf de start van de eerste lockdown zijn de schoolspotters blijven werken in de regio met het oog 

op informeren, bewustwording en sensibilisering rond de geldende maatregelen. 

Voor corona werkten drie schoolspotters actief mee in het project HotSpot van OverKop Gent. 

Tijdens corona is deze samenwerking tijdelijk stopgezet. 

Corona bracht heel wat uitdagingen, zeker voor leerlingen in het middelbaar is het geen gewoon 

schooljaar geweest. Afwisseling van digitaal thuisonderwijs en onderwijs op school, zorgden voor 

onregelmatigheden in onze ontmoetingen. Scholen pasten hun openingsuren aan, hun 

buitenbeleid… en dit had natuurlijk ook een effect op onze schoolspotters. Ze moesten zich continu 

heruitvinden, creatief zijn, zoeken naar contacten en zorgen dat hun sensibilisatierol in evenwicht 

bleef zodat ze niet diegenen worden die met het vingertje wijzen, maar nog steeds hun 

vertrouwensrol kunnen vervullen. Aangezien ze zelf ook schoolliepen werden ze naast deze realiteit 

ook zelf heel hard uitgedaagd om hun lessen digitaal te volgen. Er werd heel hard gewerkt in 2020 

door de schoolspotters, die zich niet alleen in de dienst, maar ook binnen de stadsorganisatie en de 

scholen meer op de kaart plaatste, het was echter allesbehalve evident en vroeg veel flexibiliteit.  

De vuilspotters 

Een mooi voorbeeld van die flexibiliteit is het project ‘De Vuilspotters’. Een pilootproject en tijdelijk 

sensibiliseringsactie door het schoolspottersproject die inspeelt om de zwerfvuilproblematiek in 

Holstraat, ontstaan na een aanpassing van het schoolbeleid in functie van corona. Door het project 

kunnen de jongeren proberen om samen met de schoolspotters aan te tonen dat tijdelijk faciliteren 

van een hangplek met een vuilbak werkt. Daarnaast gebruiken de schoolspotters de Vuilspotter om 

contact te maken met nieuwe jongeren op de plek en sensibiliserend te werken rond zwerfvuil. Ook 

de buurtbewoners worden via de Vuilspotter bereikt door de schoolspotters. 

Jongerenonthaal i.s.m. Jong Gent in actie & vzw jong 

 

Schoolspotters staan dagelijks tussen hun jongeren in de regio. Van daaruit gaan zij allerlei 

gesprekken aan met de jongeren en proberen hen te ondersteunen en te motiveren waar mogelijk. 

Ook tijdens periodes waarin de scholen volledig gesloten werden zijn schoolspotters blijven 

outreachen. Naast sensibiliseren van jongeren lag de focus op de meest kwetsbare jongeren die 

geen ‘kot’ hebben of een veilige plaats is. Tijdens het samenscholingsverbod en de lockdowns 

hebben schoolspotters verschillende jongeren doorverwezen naar nachtopvang, inloopcentra, 

Jongerenonthaal Jong Gent In Actie en VZW Jong. 
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Netwerken online & in real life 

 

Ondanks 2020 het jaar van ‘online-hulpverlening’ is geworden en een warme en fysieke doorverwijs 

niet gemakkelijk was, zijn er toch tal van casussen waarbij schoolspotters doorverwezen naar: Jong 

Gent In Actie, werkingen VZW Jong, JAC, OverKophuis Gent, OCMW, Klaar voor take-off pop-up en 

jeugdstraathoekwerk. 

Een belangrijk onderdeel van het schoolspottersproject is netwerken. Op die manier kunnen we met 

het project de belangen van onze gasten vertalen en dichter brengen bij betrokken diensten. 

Daarnaast willen we door jaarlijkse overleggen afstemmen met verschillende vaste partners en onze 

positie als schoolspotter in het lokaal netwerk versterken in het belang van onze gasten. 

Afstemming werking met scholen en partners 

De jaarlijkse overleggen met scholen (in september) zijn dit jaar niet doorgegaan door de codes in 

de scholen. Deze zijn inmiddels ingepland in januari en februari 2021. Toch zijn er regelmatig ad hoc 

overleggen tussen schoolspotters en scholen doorgegaan, zoals bij: Hotelschool, Viso Gent, 

Atheneum, Wispelberg, Kta Mobi en Kunsthumaniora Sint-Lucas. 

Daarnaast zijn ook met volgende partners een jaarlijks of een regelmatig afstemmingsoverleg 

doorgegaan: Jongeren preventiecoach Stad Gent, Gemeenschapswacht/Lijnspotters, Brugfiguren 

Secundair Onderwijs, verschillende directies van scholen en jeugddienst.  

Een leven na het schoolspottersproject 

Het schoolspottersproject is naast een ondersteuning voor jongeren aan scholen ook een 

tewerkstellings- en scholingsproject.  

In 2020 werd bij twee schoolspotters hun tewerkstellingstraject bij de schoolspotters vroegtijdig 

gestopt.  

Twee schoolspotters stroomden regulier uit. Eén van hen studeert bijna voltijds verder, de andere 

schoolspotter vond een nieuwe job in de jeugdwelzijnssector en combineert dit verder met het 

behalen van een diploma. 

Twee andere schoolspotters zijn inmiddels één jaar ver in hun startbaanovereenkomst. Beiden zijn 

vanaf de start meteen ook gestart met een opleiding en in koers naar een diploma. In september 

startten vier nieuwe schoolspotters die allen meteen ook startten met een opleiding. Allen behalen 

momenteel positieve schoolresultaten. 

 

Het schoolspottersproject en de schoolspotters worden ook erg intensief (maandelijkse gesprekken) 

opgevolgd en ondersteund door Annouschka, jobcoach van Dienst Werk.  

Vanuit hun contact met jongeren, scholen en partners is er met het project toch afgelopen jaar 

gewerkt rond diverse signalen: 

Algemene signalen: 

 ‘Toename frequentie gebruik en gebruik meer openbaar door jongeren en scholieren.’  

Signaal werd verder besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. Daarnaast werd 

dit ook afgetoetst en besproken op diverse overleggen/fora. Schoolspotters werken 

wekelijks in contact met jongeren aan bewustwording en sensibilisering over druggebruik. 

 ‘Groeiend wantrouwen en frustratie tussen jongeren en politie.’ 

Signaal werd verder besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. Het signaal werd 

adhv concrete casussen uitgeschreven en doorgegeven aan schepen Decruynaere. Er werd 

door schoolspotters deelgenomen aan overleggen naar aanleiding van dit signaal. Rond het 



 

  

 
Jaarverslag 2020 I 1 mei 2021 I 71 

 

onderwerp werd met jongeren in gesprek gegaan en in enkele situaties traden 

schoolspotters op vraag van jongeren op als tussen politie en jongeren. 

 ‘Onduidelijkheid over corona-maatregelen en versoepelingen of verstrengingen bij jongeren.’ 

                Signaal werd verder besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. Tijdens het 

veldwerk werd door schoolspotters wekelijks gesensibiliseerd over maatregelen, mondmaskerplicht 

en samenscholingsverbod. 

‘Gebrek aan structuur en zinvolle dagbesteding voor leerlingen 2e en 3e graad secundair onderwijs 

tijdens code oranje in scholen.’ 

                Het signaal werd a.d.h.v. concrete casussen uitgeschreven door de schoolspotters en 

doorgegeven aan schepen Decruynaere. 

 ‘Gebrek aan aangepast toegankelijke opvang voor dakloze jongeren in Gent.’ 

                Het signaal werd mee ondersteund door JSHW en meegenomen naar verschillende 

relevante overleggen met beleidsmakers en partners. 

 

Signalen regio Zuid/Sint-Annaplein: 

‘Toename druggebruik door scholieren rond de schoolpoorten.’ 

Het signaal werd mee ondersteund door verschillende schooldirecties in regio Zuid/Sint-

Annaplein. Het thema werd besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. Naar 

aanleiding van het signaal kwam er overleg tussen verschillende schooldirecties, Jongeren 

Preventiecoach, Drugpreventiecoach en het schoolspottersproject. Schoolspotters werken 

wekelijks in contact met jongeren aan bewustwording en sensibilisering over druggebruik. 

‘Onrust en kleine vechtpartijen tussen groepen jongeren Zuid/Woodrow Wilsonplein.’ 

Het signaal werd mee ondersteund door verschillende scholen. Via het 

schoolspottersproject werd de Jongeren Preventiecoach ingelicht en acute bezorgdheden 

gemeld aan relevante diensten. In verschillende concrete situaties namen schoolspotters 

een bemiddelende rol op en werkten ze aan bewustwording bij de jongeren. 

Signalen regio Casinoplein/Holstraat: 

 

‘Gebrek aan sociale controle in regio Casinoplein/Holstraat, te weinig aanwezigheid door politie, 

wijkagenten, gemeenschapswacht, lijnspotters.’ 

                Het signaal werd besproken en ondersteund door verschillende schooldirecties. Het signaal 

werd in verschillende overleggen kenbaar gemaakt. 

‘Gebrek aan inrichting en schuilplaats voor jongeren op Casinoplein.’ 

Het signaal werd verder besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. De vraag van 

de jongeren gaf direct aanleiding om via de schoolspotters jongeren mee te laten 

participeren bij het ontwerp van Casinoplein/Leefplein. Door de bevraging/participatie van 

jongeren/scholieren in dit project is de vraag van de jongeren duidelijker. 

‘Casinoplein: toename zwerfvuil in Holstraat.’ 

Het signaal werd verder besproken met Jongeren Preventiecoach Diete Glas. Door het 

opnemen van het signaal in het schoolspottersproject werd vanuit de stad zowel 
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preventief, sensibiliserend als corrigerend opgetreden door verschillende diensten. Op de 

plaats van het zwerfvuil startten de schoolspotters een pilootproject met een tijdelijke 

vuilbak ‘de vuilspotter’ om van daaruit contact te maken met de aanwezige jongeren en te 

sensibiliseren maar ook in gesprek te gaan met buurtbewoners. 

 

 

10.2. Vooruitzichten 2021 

 

Het project blijft verder werken in de twee gekende regio’s: Zuid/Sint-Annaplein en 

Casinoplein/Holstraat. In 2021 zullen we ons team wel versterken met één extra schoolspotter, in 

totaal zullen 7 schoolspotters actief zijn. 

Met één schoolspotter zetten we het komende jaar meer in op aanwezigheid rond de school Toren 

van Babel maar ook specifieke samenwerking met andere OKAN-afdelingen in scholen in de regio’s. 

 

Vanaf live overleggen met scholen en netwerkpartners mogelijk zijn, willen we de samenwerkingen 

terug heropstarten en versterken. Ook de samenwerking met Hotspot van OverKophuis Gent wordt 

terug opgenomen. Naast het uitwerken van een interactieve stand op maat van jongeren voor 

schoolevenementen werken we het komend jaar aan een project-movie als intro voor 

leerlingen/jongeren in onze regio’s.  

 

In het komende jaar starten we ook met een pilootproject waarmee de schoolspotters i .s.m. de 

scholen proberen leerlingen van de eerste graad te bereiken. De projecten ‘EHBZ’ voor regio Zuid en 

‘EHBC’ voor regio Casino zal een door de schoolspotters interactieve gegidste wandeling zijn 

waaraan klassen uit de eerste graad kunnen deelnemen. 

 

Het schoolspottersproject zal in 2021 ook meer inzetten op aanwezigheid op sociale media. Naast 

wekelijkse posts op sociale media starten we verschillende kleinere projecten als ‘Spotcast’ 

(podcasts en vlogs), ‘de Schoolspitter’ (rap en videoclip met gasten van schoolspotters). 

Schoolspotters zullen gasten actief betrekken bij deze projecten. 

 

De ‘Vuilspotter’ is een pilootproject rond zwerfvuil in de Holstraat die voorlopig blijft. Een 

tussentijdse evaluatie bracht verschillende positieve vaststellingen: sensibilisering en 

bereidwilligheid bij jongeren, project als aanzet voor nieuwe contacten met groepen jongeren, etc.). 

In afwachting van een definitieve oplossing voor de zwerfvuilproblematiek blijft het project actief in 

de Holstraat. Nadien willen we het project ter beschikking stellen voor andere plaatsen in onze 

regio’s. 
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10.4. Schoolspotters in cijfers 
 

10.4.1. Wie bereikten we?  

 

Wie bereikten we? 

67 jongeren  

48 

 

19 

Kennismaking

 

Aan de schoolpoort 

57 

Via doorverwijzing 

3 

Vindplaats (andere 

organisaties) 

7 

 

Leeftijd jongeren 

 

12-14 jaar 

5 

 

14-16 jaar 

15 

 

16-18 jaar 

24 

 18+ 

23 

  

 

Scholing 

 

Diploma gehaald 

  6 

 

Schoolverlater 

zonder diploma 

9 

 

Schoolgaand 

49 

 Spijbelaar 

4 

  

 

Woonst 

 

Voorziening 

5 

 

Bij vrienden 

1 

 

Ouders/voogd/familie 

56 

 Zelfstandig 

3 

Dakloos 

2 

 

 

We bereikten dit jaar meer 18+ers dan de voorgaande 

jaren. 

Het aantal spijbelaars en jongeren die de 

schoolverlaten zonder diploma die hun weg vinden 

naar de schoolspotters zijn gestegen. 

Het aandeel jongeren 

die niet in de 

geborgenheid van hun 

gezin/ familie opgroeien 

is gestegen 

De schoolspotters hebben zichzelf 

bewezen in 2020. Zij namen 

permanentie op en werden 

geconfronteerd met scholen die sloten 

en jongeren die nog minder 

aansluiting vonden dan voorheen.  
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11. Projecten  

11.1. Lockerproject 
 
11.1.1 Terugblik op 2020 

2020 was een uitdagend jaar voor de lockers, die ook in coronatijden hun rol vervulden voor 

mensen in dakloosheid.  

Lockerbeheerder 

Sinds het ontstaan van de lockers voor dakloze mensen werd dit altijd opgevolgd door iemand die 

daarnaast ook nog een taak als coach te vervullen had. Niet evident. De eerste maanden van dit jaar 

was Bart, coach van de straathoekwerkers, dan ook de steun en toeverlaat van onze gasten. Steeds 

meer bleek dat we echt iemand nodig hadden die zich ten volle op het project kon toeleggen. 

Enerzijds om de gasten voldoende ondersteuning te geven, anderzijds om het project zelf meer te 

dragen. Nieuwe locaties te zoeken, contacten met de buren onderhouden, contacten met toeleiders 

verbeteren, … Een volwaardige projectleider en beheerder dus. In augustus nam Tine Maes, als 

kersverse straathoekwerker met een tijdelijk contract, het beheer van de lockers eventjes over van 

Bart. Vanaf september kon Glenn aan de slag als halftijds lockerbeheerder.  

Minder wissels in gebruikers 

Net voor de eerste lockdown vond de laatste wissel plaats, met heel wat retourstress tot gevolg. Bij 

het leegmaken van de lockers wordt de achtergebleven inhoud voor 6 maanden bewaard. Wanneer 

gasten een nieuwe locker toegekend krijgen, halen ze deze bewaarde spullen vaak nog opnieuw op. 

Dat was niet onmiddellijk evident in corona tijden. In september werd nog een wissel gedaan, 

nadien besloten we gezien de ongunstige coronacijfers een volgende wissel uit te stellen en zo de 

periode van gebruik te verlengen. Met de toeleiders werd wel bekeken of alle kastjes nog in gebruik 

waren en er eventueel opnieuw vrijgesteld konden worden, zodat ze zeker zo veel als mogelijk 

benut bleven.  

Inbraakgolf zorgde voor slapeloze nachten 

Corona zorgde vaak voor stress bij gasten. Daarnaast was er met de regelmaat van de klok sprake 

van een heuse inbraakgolf. Het had vaak iets van zinloos geweld. Telkens werden vier tot twaalf 

kastjes opengebroken. Inhoud werd doorwoeld, van kast gewisseld etc. Het zijn maar kleren…? Vaak 

verdwenen echter levensbelangrijke papieren, een beademingstoestelletje, de laatste foto van 

moeders, medicijnen... . Er werd een dader aangehouden, dit was echter niet voldoende om de 

inbraakgolf te stoppen en bevestigde het vermoeden dat het om meerdere daders ging. 

We zaten hier uiteraard heel erg mee in onze maag en deden er alles aan om de situatie aan te 

pakken.  

OpStap bracht in eerste instantie latjes aan, langs de buitenzijde van de lockers om ervoor te zorgen 

dat ze minder eenvoudig met een koevoet of ander materiaal van buitenuit de locker konden 

openbreken. Toen dit nog niet het nodige effect had, werd door FM ook intern in de locker een 

aanpassing gedaan om ervoor te zorgen dat de deur minder eenvoudig manipuleerbaar werd. Toen 

ook nadien nog af en toe een locker opengemaakt werd, echter zonder schade aan te brengen, 

ontstond het vermoeden dat ook de mastercode gekend was bij gasten. We besloten dan ook 

samen met de firma om een reset te doen. Brachten nieuwe mastercodes in en voegden ook een 
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servicecode toe, zodat een manipulatie van ons, geen impact had op de codes van de gasten. Al 

deze inspanningen samen konden er uiteindelijk voor zorgen dat we 2020 inbraakvrij afsloten. Zo 

was onze lockerbeheerder Glenn terug in staat op zijn twee oren te slapen.  

Nieuwe locaties 

Door corona en ons straatonthaal werd de overlastsituatie van onze lockers voor de buren een stuk 

op scherp gezet. Ondanks vele inspanningen om deze ervaren last te beperken, door het nachtelijk 

sluiten van de poort, stopcontact uitschakelen vanaf 17u, werd gevraagd het aantal lockers in de 

Abeelstraat te verminderen. Geen evidente opdracht zo bleek. Een nieuwe locatie vinden voor de 

lockers was allesbehalve evident. Meerdere locaties werden onderzocht, al snel bleek dat er al heel 

wat claims zijn op het openbaar domein enerzijds en de samensmelting met een buurt niet evident 

is. Niet enkel in functie van de verplaatsing, maar ook in functie van uitbreiding van het aantal 

lockers was het nochtans noodzakelijk dat hierin knopen werden doorgehakt.  

In oktober konden we uiteindelijk de helft van de lockers van de Abeelstraat verplaatsen naar de 

Okapiparking. Intussen werden ook de grondslagen gelegd om in 2021 een project met lockers in de 

ondergrondse parkings Sint Michiels en Vrijdagmarkt op te starten. Daarnaast werd ook in het kader 

van een tijdelijke invulling afspraken gemaakt om lockers te voorzien in het citadelpark. We 

eindigden 2020 met meer lockers dan bij de start en vooruitzichten op extra locaties, om zo meer 

mensen in dakloosheid uit de nood te kunnen helpen. 

Facelift voor onze lockers 

 

 

De lockers in Baudelo werden ontsierd door een gigantische tag, die de uitstraling van onze lockers 

niet ten goede kwam. Na een aanrijding was het dak van de lockers beschadigd, wat deze situatie 

alleen maar negatief beïnvloedde. Na de herstelling van het dak en klachten vanuit de buurt, 

besloten we dan ook de uitstraling van onze lockers te verbeteren. We namen hiervoor de mensen 

van Wall in bij de hand en vonden met graffitispuiter Nigel de perfecte match. Hij maakte van de 

lockers een prachtige plek. Wegens het succes namen we ook de lockers op de nieuwe locatie 

Okapiparking onder handen. Daar werd het kleurrijker en gelinkt aan de buurt door in te spelen op 

de voormalige zoo.  

Investeren in gesprekken loont 

Tijd kunnen maken en kunnen investeren in buurtbewoners is een belangrijk ingrediënt gebleken, 

zowel in de omgeving van Baudelo als de Abeelstraat werd heel wat energie gestoken in de buren. 

De verhoudingen zijn daardoor een pak beter. Er is een duidelijk aanspreekpunt en zowel door de 

aanpassingen als deze gesprekken een betere verhouding die onze gasten ook ten goede komt 

. 
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11.1.2 Vooruitblik op 2021 

Naar meer stabiliteit in lockers? 

Corona zorgde ervoor dat we de toewijzing van lockers langer lieten lopen. Er leeft al langer het 

gevoel dat 3 maanden kort is, daarom wordt in 2021 onderzocht of de lockers voor een langere 

periode kunnen worden toegewezen.  

Meer locaties & meer lockers 

Na de groei van vorig jaar, staan nog nieuwe locaties op het programma. Het proefproject in de 

ondergrondse parkings Vrijdagmarkt en Sint Michiels zou nu eindelijk van start moeten gaan, dankzij 

de goede samenwerking met de mensen van het team ondergronds parkeren van het 

Mobiliteitsbedrijf en de bewakingsagenten. 

Er komen lockers binnen de tijdelijke inname van het Citadelpark, dit op punt zetten, afspraken 

maken en zorgen dat gasten er hun weg naartoe vinden, zal een belangrijk deel uitmaken van dit 

project.  

We dromen ook nog steeds van lockers aan site Zuid, hiervoor zijn we echter gebonden aan het 

project Site Zuid, de verbouwing van het administratief centrum.  

Wekelijkse onderhoudsronde 

Samen met het team OpStap bekijken we of we een wekelijkse onderhoudsronde kunnen invoeren 

om de lockerslocaties proper te houden en zo overlast te voorkomen.  
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11.2 Beeldvorming en sensibilisering 
 

11.2.1 Straatpraat en Straatwijs 

 

Straatwijs, de straatkrant van Gent, 

werd in 2020 1 jaar. Op 17 oktober 

2019 werd er samen met de gasten 

beslist om een krant te schrijven, 

gemaakt door straatwijze mensen en 

hopelijk gelezen door iedereen. Door 

Corona was er 1 online editie, wat 

ervoor zorgde dat we konden werken 

met foto’s en de website 

(www.straatwijsgent.be) konden 

promoten. Op 17 oktober 2020 (niet 

toevallig Dag van Verzet tegen 

Armoede) vierden we ons éénjarig 

bestaan in Treck Hostel met een recept 

uit de kookrubriek “Stefaan kookt”. 

 

Straatpraat (verhalen vanop straat van de dienst en haar gasten) was in deze crisis niet mogelijk , 

we toverden het om en lieten het als Facebook evenement online doorgaan. De filmpjes werden 

eveneens opgenomen in het stadsarchief. 

 

11.2.2 Tentoonstellingen 

Dakloosheid, leg jij je erbij neer? is een tentoonstelling van de Dienst. De veldwerkers maakten 

een jaar lang foto's van de buitenslaaplocaties, die ze tegenkwamen op nachtpatrouille. In 2020 

werd deze tentoonstelling opgehangen in het Treck Hostel,  ze werd ook getoond op de dag van 

Verzet Tegen Armoede. 

 

Honey, I'm Home was een tentoonstelling die in de zomer van 2020 werd opgezet in de 

Baudelokapel. Voor deze tentoonstelling gingen Barbara Callewaert en Jo Verhenne (Wat Met De 

Koekjes?) op pad met de veldwerkers van de Dienst Outreachend Werken. Zij kwamen tot een 

ontwapenende tentoonstelling over "vergeten mensen in de Coronacrisis". Een heel fijne 

samenwerking tussen de Dienst, het Vermeylenfonds en Wat Met De Koekjes? 

 
 
11.2.3 Uitgestelde bedden 

Ook in 2020 werd de samenwerking met Enchanté verder uitgewerkt. Een project, dat al een tijdje 

lag te rijpen in de hoofden van beide partners, werd in volle Coronatijd uitgewerkt. Treck Hostel 

toonde zich bereid om te werken met “uitgestelde bedden”. Mensen kopen bedden aan via 

Enchanté, de DOW leidt gasten toe en Treck Hostel biedt een bed aan. Zo kunnen mensen er voor 

een weekje even “ tussen uit”, kunnen sofaslapers hun netwerk ontlasten en kunnen buitenslapers 

even in een bed slapen. Het project startte -wederom niet toevallig- op de dag van Verzet Tegen 

Armoede en blijft lopen zolang de voorraad strekt. 

 

http://www.straatwijsgent.be/
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11.3 Nachtpatrouille 
 
Ook hier was het een merkwaardig jaar. Maar eerst een woordje dank aan Karen Geerts, de jongen 
enthousiaste nieuwkomer zag door het bos de bomen niet en voor een schone structuur waardoor er 
heel wat meer stroomlijn inzat. 
 
Vorig jaar hadden we 56 patrouilles gemiddeld 7.56 gasten per patrouille, de beste nachten maar 3 
gasten buiten aangetroffen op een uitzonderlijke nacht 31 zwervende nachtbrakers aangetroffen, het 
goede weer zat er toen ook voor iets tussen. 
Er waren beduidende meer patrouilles dan andere jaren in het begin van de lockdown soms 3 per 
week. Er werden heel wat voedselpakketten verdeeld aan de gasten, we waren welgekomen die 
dagen. Gasten werden voorzien van mondmaskers, daklozenpasjes warme sokken en slaapzakken. 
Heel wat gasten waren ook verdwenen. Ondanks het grote aanbod aan individuele kamers en de 
extra hostels waren gasten toch achterdochtig. Sommigen gingen ver van de binnenstad 
slaapplaatsen of panden zoeken, om zeker niet besmet te raken.  We kwamen geschorste gasten 
tegen die het te bont hadden gemaakt in de nachtopvang en die voor korte of lange termijn 
geschorst waren. We bemiddelen vaak in herstelgesprekken, maar voor een kleine groep gasten is 
robuust wonen het enige woonalternatief. Een andere groep aard niet in groep, klaagt over 
diefstallen, gesnurk etc. en verkiest een rustige plaats buiten boven een warm bed in de 
nachtopvang. Doch heel vaak konden we nog gasten toeleiden naar de nachtopvang. Een viertal keer 
was een opname in het ziekenhuis aan de orde. 
Nachtpatrouilles, het lijkt een pleister op een houten been, maar heel zinvol en een goede barometer 
voor ons werk. 
 

11.4  Gantoise Plantrekkers 
 
Zoals steeds werken we samen met het OCMW, CAW en de KAA Gent foundation aan dagbesteding 
via voetbal met de Gantoise Plantrekkers. Mensen de kans geven hun zinnen even op een andere 
manier te verzetten, fysieke inspanningen op maat te laten leveren, sociaal contact geven, samen iets 
eten… Corona maakte het ons niet makkelijk, zeker met de vaak wijzigende maatregelen moesten we 
steeds herschakelen. Maar samen kwamen we toch tot alternatieve werkingen, van wandelingen en 
afhaalmaaltijden, tot matchkes in open lucht. Om toch ook dit lichtpuntje voor gasten niet verloren te 
laten gaan.  
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12. Onze signalenwerking 

Nieuwe signaalwerker 

Sinds midden 2020 sprong Kaat in de functie ‘signaalwerker’.  

Als signaalwerker ondersteun ik veldwerkers in het aan de slag gaan met 

signalen. Ik vind het belangrijk dat iedereen structureel en politiserend werkt, 

maar als veldwerker heb je hier niet altijd evenveel tijd en ruimte voor. Ik 

probeer, door talrijke gesprekken, koffieapparaat ontmoetingen en 

aanwezigheid op de dienst, de frustraties , teleurstellingen en overwinningen 

van mijn collega’s op te vangen en in kaart te brengen.  

De signalen worden omkaderd, verder uitgewerkt en opgevolgd. Soms resulteert dit in een 

signaalnota, een formeel document waarmee de schepen of de betrokken organisatie wordt 

ingelicht. Soms wordt er, in samenspraak met de veldwerker, een actie opgezet om niet enkel te 

signaleren maar ook te veranderen. Soms blijkt er sprake van signaalverwarring en kunnen we door 

correcte info verzameling frustraties wegwerken. 

Kaat is op team- en dienstniveau opmerkzaam voor signalen en koppelt zoveel mogelijk terug . Dit is 

heel belangrijk om de animo erin te houden, te zorgen dat veldwerkers blijven signaleren en merken 

dat het iets uithaalt. 

Op lokaal niveau vertegenwoordigt ze de dienst in het signalenoverleg. Een platform met andere 

diensten en organisaties (CAW, OCMW, samenlevingsopbouw, KRAS diensten…) wat tweejaarlijks 

resulteert in een signalenbundel. Deze wordt voorgelegd aan het beleid en wordt opgevolgd. De 

signalenbundel 2021 kan je raadplegen op www.beleidssignalen.be 

http://www.beleidssignalen.be/
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Corona, what else? 

Het voorbije jaar was er natuurlijk één waar vele signalen versterkt werden en nieuwe de kop op 

staken. De dienst was betrokken bij het sociaal corona platform, waar signalen werden opgevolgd 

en indien mogelijk aangepakt. Nood aan warme maaltijden door de sluiting van sociale restaurants, 

nood aan multimedia toestellen door het afstandsonderwijs, nood aan attesten om uit te kunnen 

rusten als de straat uw kot is, nood aan ondersteuning en contact om vereenzaming tegen te gaan, 

het waren signalen die door de dienst opgevangen werden in beide betekenissen van het woord.  

Los van Corona ging de signaalwerker samen met de collega’s ook aan de slag rond andere thema’s. 

Basisbankdienst 

Bij het team buurtstewards leeft al heel lang het signaal dat Oost-Europese mensen nog te vaak een 

basisbankdienst geweigerd wordt. Dit is een simpele bankrekening, waar je beperkte acties mee kan 

verrichten, maar waardoor je wel “wit” kan werken, omdat je een bankrekening hebt waar loon op 

gestort kan worden. De bank mag dit niet weigeren op basis van nationaliteit, woonplaats , leeftijd, 

etc. Vele banken verschuilen zich echter achter de witwaswetgeving en terrorismewetten. Volgens 

de bevoegde instanties is er geen probleem, omdat er geen klachten worden neergelegd. Na contact 

met Unia, Febelfin en Fairfin, besloten enkele collega’s een praktijkonderzoek te doen bij de Gentse 

banken. 

Het plan: De aanvraag wordt samen met de gast gedaan. Bij weigering wordt om uitleg gevraagd en 

een klacht gestuurd naar het hoofdkantoor van de bank. Deze klachten worden gebundeld en 

samen opgestuurd naar Unia en Febelfin.  

De corona crisis kwam ook hier roet in het eten strooien, maar het plan blijft wel om andere 

organisaties (Transithuis, OCMW) die met dezelfde drempels te maken krijgen, te betrekken in het 

Gents onderzoek.  

Het kabinet van de federale minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, is op de hoogte 

van het Gentse onderzoek. In zijn beleidsnota gaf hij zelf aan extra te willen inzetten op de 

basisbankdienst als toegankelijke, gegarandeerde dienstverlening. De veldwerkers van de dienst 

blijven klachten en krachten bundelen. 

Publiek sanitair  

Nog zo’n signaal dat al aanwezig was, maar versterkt door Corona. Straathoekwerkers merken al 

jarenlang op dat tijdens hittegolven niet voldoende drinkbaar water toegankelijk is. Je hebt 

waterfonteintjes voor de sporters aan de Blaarmeersen, maar meer centrum inwaarts is het zoeken 

naar water. Het was- en plasplan is dringend toe aan een update (iets waar de dienst werk van 

maakt) , er is heel veel publiek sanitair beperkt open en niet overal is er toegang tot drinkbaar 

water. Ook wanneer de nood het hoogst is, is de redding veel te weinig nabij. Corona zorgde voor 

een sluiting van heel wat publiek sanitair, iets wat tot in de pers en bij de ombudsvrouw gehoord 

werd. Op hetzelfde moment sloot de horeca, waardoor mensen zonder huis helemaal geen plek 

meer hadden om hun behoeften te doen. De opmaak van een nieuw was- en plasplan is aangevat, 

er is samenwerking met Enchanté rond handelszaken waar je naar de wc mag. Daarnaast wordt 

binnen de stad ook gewerkt aan een nieuw plan publiek sanitair, waar ook aandacht is voor 24uurs 

toegankelijk sanitair in functie van mensen die dakloos zijn.  

Cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg 

Dit signaal is een wederkerend en heel uitgebreid. Cultuursensitief wordt gebruikt om meerdere 

ladingen te dekken: het gaat dan over moslims die geen aansluiting vinden , mensen met een rom-

achtergrond die geen hulpverlening op maat krijgen, oudere mensen die geen toegang vinden tot 

bepaalde projecten, kinderen die nergens geholpen kunnen worden met hun verslaving en 
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anderstaligen, die uitgesloten worden simpelweg omdat de groepstherapieën enkel in onze 

voertalen zijn. Er is geen quick-win om dit signaal aan te pakken, het vereist een shift in het 

geestelijke gezondheidszorg landschap. Binnen het SOI wordt wel geëxperimenteerd met 

cultuursensitieve psychische hulpverlening, een experiment dat we alleen maar kunnen toejuichen. 

Gebrek aan tolken in hulpverlening 

Voor heel wat belangrijke gesprekken is het noodzakelijk gebruik te kunnen maken van tolken. Ook 

al kan men Nederlands of is er een andere taal waarin er gecommuniceerd kan worden, de 

moedertaal blijft toch het meest aangewezen voor moeilijk, persoonlijke gesprekken. De 

tolkentelefoon is betalend, in ziekenhuizen zijn de tolken overbevraagd en ook bij de VDAB is het 

behelpen en hopen dat er een collega aanwezig is die de taal spreekt. Vooral bij gevoelige 

gesprekken (abortuscentrum, medische gesprekken, melden van een overlijden...) is de 

tolkentelefoon te onpersoonlijk en is er nood aan een persoon die vertaalt. Waar we nu gasten 

soms vragen om te tolken of anderstalige collega’s inschakelen, zou het interessant zijn om “taal 

ervaringsdeskundigen” te hebben, anderstalige cliënten die na een opleiding de sociaal assistent 

kunnen bijstaan om gesprekken te vertalen.  

De dienst investeerde wel reeds in twee vertaalrobots, om gemakkelijker te communiceren met 

gasten.  

Dakloosheid in al haar facetten 

Verborgen dakloosheid 

Een signaal dat ook werd bevestigd door de daklozentelling . De sofaslapers, zoals ze wel eens hip 

genoemd worden, zijn in groten getale aanwezig. Het typische beeld van de 45-jarige, alleenstaande 

man als “clochard” klopt niet. Dat doet ook veel met de beeldvorming, waar wij ons als dienst voor 

in blijven zetten (zie punt beeldvorming). 

Helaas zijn er veel mensen genoodzaakt in heel onzekere leefsituaties nachtopvang, sofa’s van 

“vrienden” en publieke ruimte moeten afwisselen. Het is een uitdaging om deze mensen te blijven 

zoeken en vinden, zodat ook zij hulp op maat kunnen krijgen. 

 

Dakloze jongeren 

Zowel door de Corona crisis als door de projecten die bij ons startten (jeugdstraathoekwerk en 

Lübecksite) hebben we het voorbije jaar als dienst nog meer ingezet op jongeren en kinderen. Door 

ernaar op zoek te gaan in hun leefwereld, worden ze ook zichtbaar. Jeugdstraathoekwerk gaat actief 

op zoek naar jongeren. Ook de schoolspotters komen veel in contact met jongeren in zeer 

kwetsbare situaties. Zoals ook bevestigd in de cijfers merken we meer en meer dakloze jongeren op, 

al dan niet slapend op een sofa, voor wie een crisisopvang op maat nuttig kan zijn. In het O&O 

verhaal wordt hier alvast een plekje voor voorzien, het zal een uitdaging blijven om jongeren 

intussen ook voldoende hulp te kunnen bieden.  

 

Medisch ondersteunde opvang 

Verschillende casussen en verhalen wierpen het signaal op dat er een serieuze moeilijkheid ligt bij 

oudere dakloze mensen, veelal met een IEM-achtergrond. Deze mensen hebben vaak geen rechten 

opgebouwd, hebben geen inkomen, spreken niet de taal en velen hebben onvoldoende netwerk. Zij 

slepen zich voort op straat in slechte gezondheid. Project Vesalius was hier -deels- een antwoord op, 

maar helaas slechts tijdelijk. Ook de Lübecksite kon voor enkelen van hen wat perspectief bieden. 
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Zorgdorpen, zoals het Leeuwenhof, werden dankzij corona vlotter toegankelijk, maar minder voor 

mensen met een precair verblijf.  

In samenwerking met de ziekenhuizen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor mensen die 

dakloos zijn wiens ziekenhuisopname stopt, maar waarvoor nazorg nodig is. Een medische opvang, 

gesubsidieerd door het RIZIV zoals in Brussel, zou geen overbodige luxe zijn om schrijnende situaties 

op straat en in de nachtopvang te kunnen opvangen. Het verhaal van A. uit de bloemekeswijk 

illustreerde dit al, helaas kunnen we nog heel wat van dergelijke voorbeelden boven halen. 

Reeds jaren maken we ons zorgen over mensen die binnen de verslavingshulpverlening of 

psychiatrie als ‘uitgezorgd’ beschouwd worden. Vaak zijn ze niet in staat zelfstandig te ‘overleven’ 

en hebben ze zorg nodig, maar verblijven ze op straat, in kraakpanden, in de nachtopvang, … In 

Antwerpen hebben ze voor deze doelgroep een zorghostel ontwikkeld, we blijven ernaar streven om 

dit ook in Gent te realiseren. Omdat oplossingen op maat de enige manier zullen zijn om 

dakloosheid te minimaliseren. In samenwerking met de collega’s van dienst wonen en de sociale 

dienst blijven we hier voor 100% op inzetten. 

Wooncrisis en leegstand 

Al wie met kwetsbare mensen werkt en zelfs iedereen die op zoek is naar een huur of koophuis in 

Gent weet dat we met een grote wooncrisis zitten. Met huisjesmelkerij als gevolg, zwaar inboeten in 

woonkwaliteit en dakloosheid. Deze signalen komen tot vervelens toe terug. De stad streeft naar 

oplossingen, via allerhande (tijdelijke projecten) en ambities (zoals wegen op de huurmarkt) die we 

enkel kunnen toejuichen. Het blijft echter dweilen met de kraan open en sommige maatregelen 

leiden zelfs tot perverse effecten (zoals stijging van de huurprijzen na renovatie van rotte 

woningen). De krachten hierin bundelen blijft dan ook belangrijk, onze bovenlokale overheden op 

hun verantwoordelijkheden hierin blijven wijzen een noodzaak. De vele leegstaande panden blijven 

een doorn in het oog, we zijn dan ook blij vast te stellen dat de stad ook hier grote ambities heeft. 

Hopelijk voelen we de effecten van al deze maatregelen ook snel op het terrein en blijven we onze 

ambities hooghouden.  

 


