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In de Sint-Jozefkerk, (Bij Sint-Jozef 32 9000 Gent), worden sinds 15 september 2018 
geen erediensten meer gehouden. Behalve enkele nevengebruiken wordt het gebouw
momenteel niet ten volle gebruikt. Sinds maart 2019 is dit monument eigendom van 
de Stad Gent.

De Stad Gent wil een nieuwe bestemming aan het gebouw geven. We willen het gebouw 
opnieuw openstellen voor de wijk en de buurtbewoners. Daarom is de Stad Gent op zoek
naar een coördinator voor het gebouw. 

De opdracht van deze coördinator is 3-ledig:

Invullen van Sint-Jozefkerk (zie 3.1)
De coördinator gaat via een participatief traject op zoek naar invullers en/of invullingen 
voor het gebouw, die beantwoorden aan de krijtlijnen zoals verder geformuleerd. Hij/zij
zal de programmatie van het geheel ondersteunen en begeleiden.

Beheren van Sint-Jozefkerk (zie verder 3.2)
De coördinator zorgt voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw als een
goede huisvader. Hij/zij neemt het gebouw in gebruik en stelt het gebouw of delen ervan 
verder ter beschikking van diverse gebruikers.

Hij/zij zal instaan voor de praktische afspraken met de verschillende gebruikers, en 
de administratieve en technische opvolging.

Managen van Sint-Jozefkerk (zie verder 3.3)
De coördinator werkt een democratisch beheermodel en businessmodel uit voor een 
duurzame invulling in het gebouw. Zij/hij doet dit in samenwerking met invullers en 
de Stad als volwaardige partners. 

De komende jaren worden ook heel wat infrastructurele ingrepen voorzien in het 
gebouw. De opdracht van de coördinator zal een andere klemtoon hebben al 
naargelang de fase van de verbouwingswerken.

De Stad en de coördinator sluiten een overeenkomst van 6 jaar af, eventueel verlengbaar 
na een positieve evaluatie.

De Stad stelt een jaarlijks werkingsbudget ter beschikking van de coördinator.

1. Voorwerp van deze oproep 

        2.1. Ligging

De Sint-Jozefkerk is een iconisch gebouw in het hart van de Wondelgemstraat, de 
handelsas in het Rabot. Dat wijkdeel is een stuk van de wijk Rabot-Blaisantvest. De wijk 
ligt binnen de R40, op een boogscheut ten noorden van het centrum, maar vindt weinig 
aansluiting bij de Gentse binnenstad. Cijfers over de wijk vind je op 
hoeveelin.stad.gent/wijken/rabot-blaisantvest.

De Wondelgemstraat is een levendige handelsstraat, met diverse commerciële 
initiatieven. Grote, nieuwe zaken zoals Delhaize en Kruidvat huizen er naast familiezaken 
zoals Juwelier Mutlu en Doopsuiker Renard. Verder is er een waaier aan kleinere 
kruidenierszaken, bakkerijen en slagerijen, vele uitgebaat door mensen met migratie-
roots. Tussen deze zaken huizen ook gokkantoren, pittazaken, en verschillende kappers, 
cafés en koffiebars. 

De wijk Rabot-Blaisantvest kent een uitgebreid aanbod aan dienstverlening en midden
veldorganisaties, en dat is de laatste jaren bovendien sterk geëvolueerd. Op een boog-
scheut van de Sint-Jozefkerk bevindt zich Bazaar Rabot, sociaal restaurant Eetcafé Toreke,
Manoeuvre, Minus One, El Paso en werking van vzw Jong, Inloopcentrum CAW, 
Speel-o-theek Pipo, jeugdhuis Ergenkon, Enderun, Sociale Kruidenier en Rabot op je 
Bord, moestuinprojecten als Nieuwe Molens, Boerenhof en Laborabot, werking van 
Samenlevingsopbouw, Technologiecampus Gent (Odisee Hogeschool), gerechtsgebouw, 
Domos – beschut wonen, Freinetschool Mandala …

Sinds een 10-tal jaar loopt in de wijk Rabot-Blaisantvest het stadsvernieuwingsproject 
Bruggen naar Rabot. Dat project is het kader van onder meer het Rabotpark, het 
gerechtsgebouw, de Tondelier-ontwikkeling en de vervanging van de Rabottorens. 
Meer info vind je op www.stad.gent/bruggennaarrabot.

2. Een iconisch gebouw

http://hoeveelin.stad.gent/wijken/rabot-blaisantvest
http://www.stad.gent/bruggennaarrabot
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        2.3. Stedenbouwkundige bestemming

Voor de invullingen van en de activiteiten in de Sint-Jozefkerk, dient rekening te worden 
gehouden met de stedenbouwkundige voorschriften.
Het gebouw ligt in woongebied volgens het gewestplan. De woongebieden zijn bestemd 
voor wonen, maar ook voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf (voor zover
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd), voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, 
voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter 
maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De huidige functie van het gebouw heet gemeenschapsvoorzieningen. 

Het staat de coördinator vrij een eventuele functiewijziging aan te vragen indien 
dit nodig blijkt voor bijvoorbeeld de financiële leefbaarheid van het initiatief op de 
lange termijn. Alle functiewijzigingen zijn steeds vergunningsplichtig en zullen worden 
beoordeeld op basis van de goede ruimtelijke ordening: functionele inpasbaarheid, 
impact op de omgeving, mobiliteitsaspecten en de impact op het monument zelf.

        2.2. Historiek 

De zelfstandige parochie Sint-Jozef ontstond in 1871, door de benoeming van pastoor 
Aloïs Joos,  de opdrachtgever van de bouw. De parochie werd genoemd naar de 
patroonheilige van de timmerlieden en de werknemers, Sint-Jozef, een knipoog naar 
de fabrieksarbeiders in het Rabot. 

Het kerkgebouw zelf is een ontwerp van architect August van Assche. Het is één van 
de beste voorbeelden van een neogotische parochiekerk. De totale vloeroppervlakte 
van het bovengrondse deel van het gebouw bedraagt 1400m², met variabele hoogtes. 
Het gebouw is bijna volledig onderkelderd, met een vloeroppervlakte van 1175m² 
op niveau -1.

Van Assche gebruikte de Victoriaanse neogotiek als referentiestijl. De stijl werd 
gekenmerkt door zachte spitsboogramen, transept kapellen, een triforium, zwarte 
zuilen met Doornik kapitelen, lokale materialen, ronde traptorens …

Het interieur van de Sint-Jozefkerk is beïnvloed door de Engelse Hoog Victoriaanse stijl. 
De bakstenen zijn stuk voor stuk handmatig geschilderd in verschillende kleuren. De 
muurschilderingen vroegen heel gedetailleerd handwerk. 

De eerste steen van het kerkgebouw werd gelegd in 1880 en in 1891 werd het gebouw 
ingewijd. Sinds 2003 is de neogotische parochiekerk beschermd als monument omwille
van de sociaal-culturele, artistieke, historische en volkskundige waarde.

Op zaterdagavond 15 september 2018 werd de kerk een laatste keer gebruikt voor een
viering. De afgelopen jaren kalfde het aantal erediensten sterk af en zelfs de wekelijkse 
viering op zaterdagavond trok amper nog parochianen. 

In de loop der jaren ontstonden een aantal ‘nevengebruiken’ die nu nog doorlopen. 
Het gaat concreet om:

 Voedselteam (levering vooral op vrijdagochtend – afhaalmoment op vrijdagavond 
19-20 uur)

 Weggeefwinkel (i.f.v. stockageruimte)

 Sociale kruidenier (i.f.v. stockageruimte)

 Studenten orgel (i.f.v. oefenen op het aanwezige orgel)

Op 27 maart 2018 was de Sint-Jozefkerk de uitvalbasis voor een conferentie, 
georganiseerd door The European REFILL Network, over het tijdelijke invullen van 
verlaten gebouwen en sites in de stad Gent. Via www.stad.gent/rararabot vind je 
een impressie terug van hoe het gebouw toen werd aangekleed. Dat geeft een goed 
beeld van het potentieel dat het gebouw heeft met een creatieve invulling en aankleding.

“Onder « gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen » 
dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering 
van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. 
De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is 
derhalve rechtstreeks aanwezig. Daarbij is het irrelevant of deze voorzieningen
worden opgericht en uitgebaat door een overheid dan wel door een privé-
instelling of -persoon, in zoverre althans de exploitant van de inrichting geen
winstbejag nastreeft en de voorzieningen werkelijk ten dienste staan van de 
gemeenschap.”

http://www.stad.gent/rararabot
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        2.4. Erfgoedwaarde

De volledige Sint-Jozefkerk (zowel exterieur, interieur als cultuurgoederen) is beschermd 
als monument bij Ministerieel Besluit van 3/11/2003 omwille van het algemeen belang 
gevormd door deze erfgoedwaarden:

1. Sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde 
    volkskundige waarde

2. Sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volks
    kundige waarde in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving
die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid 
aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve 
uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen 
tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen 
werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van 
bedevaartsoord tot parochiekerk.

Neogotische kerk opgetrokken in 'Reformed Gothic' in 1874-83. Representatief 
voorbeeld van een kerk die opgetrokken werd in de 19de-eeuwse uitbreidingen/ 
nieuwe woonwijken rond een industriestad. De kerk werd opgetrokken naar een 
ontwerp van August van Assche. 

Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief voor de 'Reformed 
Gothic' of Victoriaanse neogotiek. De volledige interieuraankleding met onder meer 
vloeren, muurbeschilderingen, altaren, kandelaars, biechtstoelen, koorgestoelte, 
communiebank, doksaal met orgel, triomfkruis, doopvont met smeedijzeren 
omheining enzovoort bleef intact bewaard wat het interieur tot een uitzonder
lijk coherent en representatief geheel maakt voor het totaalconcept van de 
neogotiek. De bakstenen muren werden beschilderd met geometrische motieven,
wandtextilia en figuratieve voorstellingen, alle in typische neogotische vorm-
geving, zodat het bouwmateriaal volledig verborgen werd. De kerk telt vijf altaren. 

Het atelier van Mathias Zens leverde met zekerheid het hoogaltaar, het Maria-
altaar, de preekstoel en vier van de vijf biechtstoelen. Ze werden allen uitgevoerd 
in neogotische stijl en zijn rijk gedecoreerd. De samenhang van het meubilair 
uit één en hetzelfde atelier, maken het tot een uniek ensemble. Het vijfde 
exemplaar is eveneens neogotisch. 

De communiebanken zijn gefabriceerd in het atelier Wieme. 

Een neogotische blankhouten sokkel met idem baldakijn biedt plaats aan een 
beschilderde piëta. Vier heiligenbeelden kregen een plaats in een natuurhouten 
neogotisch baldakijn: Heilig Hart, Jozef met kind Jezus, Maria met kind Jezus en
Sint-Vincentius a Paulo. 

Het binnenschrijnwerk in vernist hout bleef intact bewaard inclusief hang en
sluitwerk. 

Het indrukwekkende neogotische orgel in laat-romantische stijl uit 1913 is van 
de hand van Jules Geerts (Berchem/Antwerpen). 

De kerk herbergt glasramen van hoge kwaliteit geproduceerd door het huis Casier. 
Enkele ramen werden door parochianen geschonken. De ramen hebben rijke 
iconografische programma's. In de sacristie bevinden zich zes glas-in-loodramen 
met centraal een wapenschild of griffioen. 

De zuidelijke sacristie behield haar oorspronkelijke indeling met, een houten 
tussenwand, deels gevuld met glas, en muurkasten. Het hout werd vernist. 
Eveneens staat hier een beschilderde buste opgesteld van Aloïsius Joos, pastoor 
en stichter van de parochie.

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/4106/bestanden/10345

Een bescherming als monument heeft een aantal rechtsgevolgen. Bij de invulling zal men 
rekening moeten houden met deze rechtsgevolgen, en de nodige stappen nemen om 
geen inbreuk te doen op deze rechtsgevolgen:

 Het is verboden om beschermde goederen te ontsieren, te beschadigen, te vernielen 
of andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde kunnen aantasten. Dat heet 
het passief behoudsbeginsel.

 Er is ook een actief behoudsbeginsel dat zegt dat men tijdig werken moet uitvoeren 
voor de instandhouding, de beveiliging, het beheer, de herstelling en het onderhoud 
van het beschermd goed. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt deels bij de Stad, en 
deels bij de coördinator (zie verder over afspraken over onderhoud).

 Een beschermd goed mag men niet slopen of vernietigen.

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/4106/bestanden/10345


1110

Voor heel wat ingrepen aan een beschermd onroerend goed is een vergunning of
toelating nodig. Zie hiervoor www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-
beschermd-monument. Concreet betekent dit dat bij aanpassingen of ingrepen aan 
het gebouw, de uitrusting of het meubilair (zelfs verplaatsing van meubilair) er een 
advies nodig is van het Agentschap Onroerend erfgoed. Deze toelating dient officieel 
aangevraagd te worden. De ingrepen kunnen pas plaatsvinden na het verkrijgen van 
deze toelating en het respecteren van de wettelijke termijnen. 

De Stad Gent adviseert de coördinator om voorafgaand aan eventuele ingrepen altijd
contact op te nemen met het Agentschap Onroerend Erfgoed via de Dienst 
Monumentenzorg van de Stad om dit proces vlot te laten verlopen. De Stad Gent kan een 
bemiddelende rol opnemen in de gesprekken met het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
als de coördinator dat wenst. Voor een aantal ingrepen, voornamelijk met betrekking 
tot de cultuurgoederen, werd reeds een princiepsgoedkeuring verkregen bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed (zie bijlagen).

Voor de crypte (het ondergrondse deel van het gebouw) is uit het herbestemmings-
onderzoek gebleken dat de erfgoedwaarde van het interieur beperkt is. Dit impliceert 
dat de crypte als geheel mee in het beschermingsbesluit zit, maar dat je voor 
(her)inrichting een veel grotere vrijheid hebt dan in het bovengrondse gedeelte.

        2.5. Preadvies brandweer

De invullingen dienen altijd te voldoen aan de politieverordening ‘ inzake preventie 
van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen’. 

Hierna volgen een aantal richtlijnen (niet limitatief) waarmee de coördinator in zijn 
voorstel rekening dient te houden bij de invulling van de kerk in haar huidige staat 
(m.a.w. zolang er geen werken zijn uitgevoerd – zie 2.6). Deze richtlijnen komen bovenop
de stedenbouwkundige voorwaarden voor invulling, houden geen rekening met de 
erfgoedwaarde van het gebouw, en gelden voor de huidige staat van het gebouw:

 geen mogelijkheid tot nachtbezetting

 maximale capaciteit van 99 personen

 alle beschikbare uitgangen moeten bruikbaar blijven

 geen gebruik van warme keuken (geen kookfornuizen (gas/elektriciteit), noch 
friteuses)

 absolute beperking van (opslag van) brandbare materialen 

 verbod op aanwezigheid/gebruik van gasflessen (noch vloeibaar gemaakte petroleum
   gassen, noch koolzuurgas)

 niet voor verhuur/gebruik, aan/van derden, zonder aanwezigheid van een vaste 
   gebouwverantwoordelijke 

 de geplande activiteiten moeten een zacht karakter (zoals cultureel gerelateerde 
   activiteiten) hebben. Fuiven zijn ten strengste verboden. 

 enkel de gelijkvloerse verdieping mag worden gebruikt

 de gebouwverantwoordelijke/medewerkers moet beschikken over duidelijke, 
    schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie en 

over het gebruik van de aanwezige blusmiddelen.

Een belangrijke randvoorwaarde is verder dat de aanwezige verwarmingsinstallatie 
momenteel niet conform brandweervereisten is, en dus niet kan gebruikt worden tot 
zolang ze is vernieuwd. De vernieuwing is voorzien in de eerste fase van de geplande 
werken (zie verder). 

Afhankelijk van de fase, zullen bepaalde types invullingen die de coördinator voor ogen 
heeft en/of waar de buurt nood aan heeft niet mogelijk zijn omwille van de staat van het 
gebouw. Dat zal evolueren doorheen de tijd, afhankelijk van de ingrepen die in het 
gebouw gebeuren. 

De Sint-Jozefkerk mag niet toegankelijk worden gesteld als publiek toegankelijke 
inrichting zonder voorafgaande toestemming van de brandweer. De coördinator is zelf 
verantwoordelijk om voorafgaand de toestemming van de brandweer te vragen via 
een PTI-attest (of attest voor Publiek Toegankelijke Inrichting).

http://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een- beschermd-monument
http://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een- beschermd-monument
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1e fase: 
In deze fase zal de Stad Gent een aantal basis verbouwingswerken laten uitvoeren aan 
de Sint-Jozefkerk. Hiervoor werd ontwerpbureau Dial Architects aangesteld. Deze 
verbouwingswerken moeten de crypte toegankelijk maken en inrichten, het sanitair 
installeren en de nutsvoorzieningen optimaliseren. Zo komen er bruikbare toegangs-
wegen en een verbinding tussen crypte en schip/koor. Er worden  tussenwanden in de 
crypte uitgebroken, er komt een vloer en basisinrichting in de crypte, de stookinstallatie 
en de elektriciteit worden vernieuwd. Tot slot is er een uitbreiding en vernieuwing 
sanitair en wordt de toegankelijkheid verhoogt. De ontwerpplannen voor deze ingrepen
zijn in opmaak, en te volgen via de website www.stad.gent/rararabot

De uitvoering van de werken gekoppeld aan deze fase is voorzien voor de periode van 
begin 2022 tot najaar 2022. In samenspraak met architect, hoofdaannemer en coördinator 
zal bekeken worden gedurende welke fase van de werken welke oppervlakte in het 
gebouw beschikbaar is voor activiteiten. Stad Gent en Dial Architects hebben de ambitie 
om ook tijdens de werken activiteiten en werkingen mogelijk te maken in het gebouw.

2de fase:  
In de tweede fase worden de crypte en het kerkschip verder ingericht tot een 
functioneel bruikbare, veilige en energie-efficiënte compartimentering. Zo blijft de 
herbestemming van de kerk lopen. Dit traject wordt samen met coördinator en invullers 
vormgegeven, maar het resultaat dient voldoende flexibel te zijn om wijzigingen in 
invulling te kunnen faciliteren.

De timing voor het ontwerp en uitvoering van deze 2e fase van werken zal in samenspraak 
met de coördinator bepaald worden. We zien voor de coördinator een grote rol 
weggelegd in het aanleveren van input voor het ontwerp van deze 2e fase. Het ontwerp-
traject voor de 2e fase moet ten laatste 1 jaar na aanstelling van de coördinator starten. 

        2.6. Geplande werken

Het grondplan van de kerk in haar huidige staat vind je terug op 
www.stad.gent/rararabot.

Vooraleer het gebouw in zijn volle hoedanigheid kan gebruikt worden, moeten er 
verschillende ingrepen gebeuren. De Stad Gent neemt hiervoor het initiatief en voorziet 
2 fases van werken:

Van opstart van het ontwerptraject tot oplevering van de inrichtingswerken moet een 
doorlooptijd van +/- 2 jaar gerekend worden. De coördinator geeft ten laatste 2 maand 
na aanstelling aan wanneer het ontwerptraject kan opgestart worden.

Aansluitend op de infrastructurele ingrepen aan en in het gebouw, zal ook de publieke 
ruimte rond de Sint-Jozefkerk gedeeltelijk heringericht worden. Ook hier kan de input van 
de coördinator een rol spelen in het finale ontwerp.

De concrete invulling van de opdracht van de coördinator (zie verder), en op welke taken 
haar/zijn focus ligt, zal voornamelijk bepaald worden door de fase waarin de infra-
structurele ingrepen zich bevinden. Het is aan de coördinator om hier creatief mee om 
te gaan en dit te verwerken in haar/zijn kandidatuur.
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http://www.stad.gent/rararabot
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 De totaliteit van de invulling zorgt voor een gemengde groep invullers, sociaal en 
economisch, die functioneren als een collectief;

 De invullingen en bijbehorende activiteiten respecteren de vrije toegang tot en 
 het collectief gebruik van het gebouw;

 De invullingen en bijbehorende activiteiten respecteren de erfgoedwaarde van 
 het gebouw en van het interieur;

 De invullingen en bijbehorende activiteiten mogen geen overlast voor de buurt 
genereren (bv. geluid, geur, parkeerdruk);

       3.2. Beheren van de Sint-Jozefkerk

De coördinator zorgt als een goede huisvader voor het beheer, gebruik en onderhoud 
van de Sint-Jozefkerk. 

De coördinator neemt het gebouw in gebruik en stelt het gebouw of delen ervan verder 
ter beschikking van diverse gebruikers. Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en 
geregelde aanwezigheid is een belangrijk aandachtspunt. 

De coördinator is verantwoordelijk voor de verdeling en gebruik van ruimte door de 
verschillende gebruikers. Hij/zij zal instaan voor de praktische afspraken met de 
verschillende gebruikers, en de bijhorende administratieve en technische opvolging. 
De coördinator is verantwoordelijk voor het agenda- en sleutelbeheer. 

De coördinator treedt op als centraal aanspreekpunt, zowel voor de gebruikers van het
gebouw, voor de Stad als voor externen (bv. aannemers die toegang moeten krijgen tot
het gebouw). 

De coördinator draagt als een goede huisvader zorg voor het gebouw en ziet erop toe 
dat de overige gebruikers dit ook doen. Hij/zij staat in voor het huurdersonderhoud 
(en ook voor de wettelijk verplichte keuringen en het regelmatig onderhoud). 
De coördinator zorgt ervoor dat het pand minstens in de toestand behouden blijft waarin 
het door de Stad ter beschikking wordt gesteld (met uitzondering van wijzigingen ten 
gevolge van ouderdom en slijtage). Waar nodig voert hij/zij kleine herstellingen uit of laat 
deze uitvoeren door een vakman. 

De coördinator staat ook in voor de schoonmaak van het gebouw. 

De coördinator staat zelf in voor de aankleding en bemeubeling van het gebouw, en ziet
erop toe dat de aanpassingen die hij/zij of de gebruikers doen reversibel zijn.

De Stad staat in voor het eigenaarsonderhoud. 

Onderhoudscontracten eigen aan het gebouw (orgel, klokken, monumentenwacht) 
worden door de Stad opgenomen.

De opdracht van de coördinator is drieledig: 
• Invullen

• Beheren

• Managen

Lees hieronder 

 de voorwaarden van de af te sluiten overeenkomst

 de opvolging door de Stad van de samenwerking met de coördinator.

        3.1. Invullen van de Sint-Jozefkerk

De coördinator gaat door middel van een participatief traject op zoek naar invullers en/
of invullingen voor het gebouw, die beantwoorden aan de krijtlijnen zoals hieronder 
geformuleerd. De Stad Gent heeft de ambitie om een mix van verschillende, buurtgerichte 
sociale en economische invullers en initiatieven een plaats te geven, die rekening 
houden met de historische context van het gebouw. Deze invullingen kunnen doorheen 
de tijd evolueren, afhankelijk van evoluerende noden en opportuniteiten. De coördinator 
zal de programmatie van het geheel ondersteunen en begeleiden.

Bij het zoeken naar een invulling van het gebouw, voor en door de buurt, dient de 
coördinator rekening te houden met deze krijtlijnen:

 De totaliteit van de invulling voorziet in een buurtgerichte werking. Ze zet in op 
 participatie en cocreatie met de buurt en zoekt synergie met reeds bestaande 
 buurtinitiatieven. 

 Het initiatief draagt bij tot een verhoogde leefbaarheid van de buurt en bij 
 uitbreiding de wijk. Het houdt rekening met het bestaande economische weefsel en 

de buurtcontext. Het project brengt nieuwe dynamieken en netwerken op gang in de 
Wondelgemstraat en in de wijk; 

 Binnen de totaliteit van de invulling wordt ingezet op een waaier aan activerings-
 vormen (vrijwilligerswerk, activeringstrajecten, regulier werk, zelfstandig 
 ondernemerschap…);

 Binnen de totaliteit van de invulling wordt voorzien in een zinvolle en laagdrempelige 
dagbesteding voor kinderen en jongeren;

 Binnen de totaliteit van de invulling wordt voorzien in een (economische) impuls 
voor de Wondelgemstraat;

3. De opdracht van de coördinator
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       3.4. Voorwaarden van de overeenkomst

Aan de gekozen kandidaat-coördinator wordt een overeenkomst voorgelegd. 
De overeenkomst bevat onder meer volgende principes: 
→ Duur van de overeenkomst: De duur van de overeenkomst is 6 jaar. De indicatieve 

startdatum van de overeenkomst is 1 oktober 2021. 

 Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. Bij een negatieve evaluatie, kan de overeenkomst 
door de Stad voortijdig opgezegd worden.

 Mits een positieve evaluatie kan de overeenkomst mogelijk verlengd worden, voor 
een termijn van maximum 6 jaar. In dat geval kunnen ook de vergoedingen zoals 
hieronder geformuleerd herbekeken worden.

→ Werkingsbudget: Er wordt jaarlijks een werkingsbudget ter beschikking gesteld van 
€70.000 aan de coördinator.

Wijze van uitbetaling: 
Het werkingsbudget wordt aan de coördinator gestort, volgens deze modaliteiten:

1. Voorschot: 90% van het voorziene jaarbedrag voor het eerste jaar wordt zo snel 
mogelijk na de ondertekening uitbetaald; vanaf het tweede jaar wordt het voor dat 
jaar voorziene jaarbedrag betaald na positieve evaluatie van het voorafgaande jaar;

2. Saldo: de uitbetaling van het eventuele saldo van 10% van het betrokken jaarbedrag 
gebeurt na de controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording 
en na de positieve evaluatie.

→ Vergoeding voor het gebruik van het gebouw: De coördinator is geen vergoeding 
verschuldigd voor het gebruik van het gebouw. In ruil daarvoor vraagt de Stad de 
opname van het beheer van het pand. 

 De coördinator mag vergoedingen vragen aan de gebruikers van het gebouw, om 
bepaalde kosten te dekken, rekening houdend met de principes van een duurzaam 
businessmodel (zie 3.3). 

 Alle inkomsten die gegenereerd worden bij het beheer en het invullen van het 
gebouw, worden opnieuw ingezet in functie van de invulling van en werking in het 
gebouw.

→ Verbruik: De coördinator zal zelf instaan voor de rechtstreekse betaling van de 
energiekosten volgens het effectieve verbruik, met dien verstande dat de coördinator 
hiervoor een deel van het werkingsbudget kan inzetten. 

 Het is momenteel niet mogelijk de verwarmingsinstallatie in de huidige toestand te 
gebruiken (zie 2.5). Het elektriciteitsnetwerk werd recent in orde gezet en gekeurd.

Aanpassingen, verbouwingen, verbeteringen door de coördinator of de gebruikers, zijn 
niet mogelijk zonder voorafgaande goedkeuring van de plannen en de wijze van uitvoering. 

De coördinator zal altijd beschikken over al de eventueel nodige administratieve 
toelatingen en vergunningen, en is alleen aansprakelijk voor alle gevolgen bij het 
ontbreken ervan. Zo staat de coördinator zelf in voor het aanvragen van een attest 
publiek toegankelijke inrichting bij de brandweer (zie 2.5), en voor het eventueel 
aanvragen van een omgevingsvergunning (zie 2.3) en voor het aanvragen van toelatingen 
bij de organisatie van evenementen. Meer info vind je op 
stad.gent/nl/trefwoord/evenement-organiseren 

       3.3. Managen van de Sint-Jozefkerk

De coördinator werkt een democratisch beheermodel en businessmodel uit voor een 
duurzame invulling in het gebouw. Zij/hij doet dit in samenwerking met de invullers en 
de Stad als volwaardige partners. Elke partner kan daarbij een rol opnemen binnen 
de besluitvormingsprocessen. De coördinator onderzoekt of de complementaire wijkmunt 
Torekes een rol kan spelen. Bedoeling is te komen tot een beheermodel en business-
model dat vastligt, maar waarbinnen wisselende coalities van invullingen mogelijk zijn.

Het ontwikkelen van een overdraagbaar democratisch beheermodel:

 Gebeurt in samenspraak met de belanghebbende partijen, namelijk de invullers, de 
Stad Gent en de buurtbewoners;

 Is inclusief, transparant en toegankelijk en voorziet in de mogelijke deelname van de 
belanghebbende partijen aan het besluitvormingsproces.

Het ontwikkelen van een overdraagbaar duurzaam businessmodel:

 Gebeurt in samenspraak met de belanghebbende partijen, namelijk de invullers, de 
Stad Gent en de buurtbewoners;

 Geeft een duidelijk beeld van de inkomsten, financieringsbronnen, uitgaven, kosten, 
eventuele winst, sociale winst...

 Garandeert dat alle inkomsten worden ingezet in functie van de totaliteit van het 
project. Deze inkomsten kunnen deels bestaan uit vergoedingen voor het gebruik 
van de ruimte. Er dient echter steeds een onderscheid gemaakt te worden tussen 
verschillende categorieën van gebruikers, rekening houdend met hun financiële 
draagkracht. Zij zijn aan verschillende tarieven onderworpen. Er wordt altijd een 
categorie van gebruikers voorzien die kosteloos gebruik kan maken van een deel van 
de ruimte;

 Is duurzaam in die zin dat de totaliteit van de werking een goede balans vindt tussen 
sociale output en economische rentabiliteit.

http://stad.gent/nl/trefwoord/evenement-organiseren


1918

→ Onderhoud en herstellingen, en schoonmaak (zie 3.2): De coördinator draagt als een 
goede huisvader zorg voor het gebouw en ziet erop toe dat de overige gebruikers dit 
ook doen. Hij staat in voor het huurdersonderhoud (zo ook de wettelijk verplichte 
keuringen en regelmatig onderhoud) en zorgt ervoor dat het pand minstens in de 
toestand behouden blijft waarin het door de Stad ter beschikking wordt gesteld, (met 
uitzondering van wijzigingen ten gevolge van ouderdom en slijtage). Indien nodig voert 
hij kleine herstellingen uit of laat deze uitvoeren door een vakman. De coördinator 
staat ook in voor de schoonmaak van het gebouw.

       3.5. Opvolging

De Stad wenst het totale traject gedurende de hele looptijd van nabij op te volgen. 
Dit enerzijds omdat we het beschouwen als een belangrijke leerschool voor onszelf in 
functie van toekomstige gelijkaardige projecten. Anderzijds omdat we een faciliterende rol 
willen en kunnen spelen indien nodig.

De dagelijkse opvolging zal zich situeren bij 2 stadsdiensten:

- Dienst Beleidsparticipatie volgt het inhoudelijke luik op. De wijkregisseur fungeert 
hier als aanspreekpunt voor de coördinator en de invullers.

- Dienst Vastgoed volgt het infrastructurele luik op. De coördinator zal ook bij Dienst 
Vastgoed een vast aanspreekpunt krijgen.

Bij aanvang van de opdracht bepalen Stad en coördinator in samenspraak de beoor-
delingscriteria die van toepassing zullen zijn bij de verdere evaluatie. Dit gebeurt op basis 
van het voorstel dat door de coördinator werd ingediend, en op basis van de krijtlijnen en 
opdrachten die door de Stad in de oproepomschrijving werden geformuleerd.

Per kwartaal wordt een opvolgingsoverleg georganiseerd door de Dienst Beleids-
participatie waarop de coördinator en stadsdiensten betrokken vanop de eerste lijn, aanwezig 
zijn. Bedoeling is de (samen)werking te evalueren en waar nodig bij te sturen of te versterken.

Jaarlijks zal er een formeel opvolgingsmoment plaatsvinden waarbij zij/hij de voortgang 
i.f.v. de initiële doelstellingen duidt. Daarbij stelt de coördinator een jaarrapport voor aan 
een stuurgroep. Die bestaat uit stadsdiensten en politieke vertegenwoordiging. Dit 
opvolgingsmoment gaat samen met het jaarlijks indienen van inhoudelijke en financiële 
verantwoordingsstukken. Daarnaast zal de coördinator het jaarrapport en de voortgang 
i.f.v. de initiële doelstellingen ook jaarlijks toelichten aan de buurt. De manier waarop dit 
gebeurt, kan de coördinator zelf bepalen.

Indien na verloop van tijd blijkt dat deze manier van opvolging bijsturing nodig heeft, dan 
kan in samenspraak met alle betrokkenen een andere methodiek uitgewerkt worden.

→ Verzekeringen: de coördinator van het gebouw dient zelf in te staan voor het afsluiten 
van volgende verzekeringen: 

 o Brand- en BA-verzekering: 
 - De Stad verzekert als eigenaar van de Sint-Jozefkerk, het gebouw tegen brand en
  aanverwante gevaren. De Stad en haar (mede)verzekerde maatschappijen verzaken 
  aan alle verhaal dat zij uit hoofde van voormelde polis eventueel zouden kunnen 
  uitoefenen tegen de coördinator dan wel tegen de gebruiker, het geval van een 
  zware of opzettelijke fout (kwaadwilligheid) uitgesloten en voor zover de belang
  hebbenden hun aansprakelijkheid niet hebben laten verzekeren en op voorwaarde 
  dat, bij wijze van wederkerigheid, de coördinator dan wel de gebruiker en hun  
  respectievelijke verzekeraar(s) eveneens afstand doen van alle verhaal dat zij bij 
  een schadegeval zouden kunnen uitoefenen tegen de Stad Gent, en ook tegen haar 
  (mede)verzekerde maatschappijen. 

- Voormelde afstand van verhaal toegestaan door de Stad en haar (mede)verzeke-
rende maatschappijen, is niet van toepassing ten voordele van de commerciële 
sector noch ten voordele van het beheer of gebruik van het verhuurde gebouw om 
commerciële doeleinden. In voorkomend geval verbindt de coördinator dan wel de 
gebruiker er zich toe op grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek zich te 
verzekeren tegenover de eigenaar en tegenover derden, voor de aansprakelijkheid 
in eerste risico voor de volledige waarde van het verhuurde goed, bij een Belgische 
of een in België erkende verzekeringsmaatschappij o.m. voor wat betreft de risico’s 
van burgerlijke aansprakelijkheid, brand en bijkomende risico’s (gevolgschade), 
ontploffing, hagel- en stormschade, waterschade en glasbreuk. Het staat de coör-
dinator vrij om zich in voorkomend geval ook voor rekening van gebruikers te laten 
verzekeren tegen voormelde risico’s. Waar vereist, ziet de coördinator erop toe dat 
de gebruiker over een gepaste verzekering beschikt.

o Verzekering inboedel: De coördinator staat zelf in voor het sluiten van een 
eventuele verzekering van haar inboedel.

o Verzekering objectieve aansprakelijkheid: De coördinator van het gebouw dient 
zelf in te staan voor een verzekering objectieve aansprakelijkheid, indien er een 
publiek toegankelijke gelegenheid wordt uitgebaat.

o De coördinator sluit verder alle verzekeringen af waartoe hij als beheerder 
wettelijk verplicht is.

→ Waarborg: Tot waarborg van de uitvoering van de overeenkomst, zal de coördinator 
een waarborg stellen van 2.500 euro door storting op een geïndividualiseerde huur-
waarborgrekening of door middel van een bankgarantie.
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 Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op de erfgoedwaarde van het gebouw 
en de cultuurgoederen aanwezig in het gebouw? Op welke manier gaat de coördina-
tor hiermee om, welke plaats krijgen deze elementen in de nieuwe invulling?

 Hoe worden de stedenbouwkundige voorschriften concreet toegepast en nageleefd?

 Heeft de kandidaat-coördinator aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten?

Dit onderdeel van de nota mag maximum zes A4 pagina’s bedragen.

       4.2. Beheer van het gebouw (25 punten)

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het beheer van het gebouw en
meer in het bijzonder hoe zij/hij dit beheer in de praktijk zal uitvoeren, zal superviseren en 
coördineren, en hoe zij/hij de beheerstaak zoals omschreven in 3.2 zo goed mogelijk 
zal uitvoeren. Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in tijd is op termijn een 
belangrijk aandachtspunt.

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende
 aspecten: 

 Hoe volgt de kandidaat-coördinator dagelijkse problemen op (bv. Defect technieken) 
die zich kunnen voordoen in het gebouw voor de gebruikers? Wie is het aanspreek-
punt?

 Hoe zal de coördinatie en communicatie verlopen t.o.v. de gebruikers en hoe zorgt de 
kandidaat-coördinator ervoor dat elke invuller goed op de hoogte is en blijft over het 
gebouw/het (gedeeld) gebruik van het gebouw/verwachtingen, timing ….?

 Hoe worden de voorwaarden van de gebruiksovereenkomsten tussen de coördinator/
gebruiker opgevolgd?

 Hoe gebeurt de administratieve, boekhoudkundige en logistieke opvolging van het 
gebouw?

 Op welke manier wordt de staat van het gebouw continu opgevolgd en hoe zorgt de 
coördinator ervoor dat het gebouw correct onderhouden wordt?

 Hoe gaat de kandidaat-coördinator om met de toegangscontrole/sleutelbeheer/ 
beveiliging/correct afsluiten van het gebouw?

 Hoe garandeert de kandidaat-coördinator de algemene veiligheid te waarborgen van 
het gebouw en de gebruikers?

 Hoe zorgt de kandidaat-coördinator voor een correct gebruik van de infrastructuur 
met respect voor erfgoedwaarde waarbij er geen overlast is voor de omliggende 
bewoners? 

 Met welke kosten houdt de kandidaat-coördinator rekening voor het gebruik van het 
gebouw en algemeen onderhoud? Is dit overzicht volledig en realistisch?

 Op welke manier wordt er omgegaan met het doorrekenen van een gebruiksvergoe-
ding en/of kosten aan de gebruikers?

Het ingediend voorstel van beheer wordt getoetst aan volgende drie criteria (100 punten):

        4.1. Concept van de invulling (50 punten)

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het concept van invulling van het
gebouw, rekening houdend met de geldende randvoorwaarden (stedenbouwkundige 
bestemming, voorwaarden opgelegd door Monumentenzorg en de Brandweer) én met 
voldoende aandacht voor het buurtgerichte aspect zoals geformuleerd in de krijtlijnen 
omschreven in punt 3.1. 

De kandidaat-coördinator maakt een plan van aanpak waarin hij/zij beschrijft hoe hij/zij 
de opdracht concreet doorheen de tijd zal aanpakken op basis van de fasering 
(zie punt 2.6) en de voorgelegde krijtlijnen. De kandidaat vermeldt daarbij ook hoe hij/zij 
de samenwerking ziet met andere geïnteresseerden. 

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende
 aspecten: 

 Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op een invulling van, voor en door de 
buurt? 

 Welke methodiek(en) worden gehanteerd om een mix van invullers in het gebouw 
te krijgen. Beantwoorden ze aan de krijtlijnen zoals eerder geformuleerd? Welke 
methodieken worden gebruikt om een dergelijke invulling op een participatieve en 
cocreatieve manier vorm te geven?

 Welke methodiek(en) worden gehanteerd om een link te leggen tussen de invullingen 
in het gebouw en de openbare ruimte errond, inclusief de Wondelgemstraat? Hoe 
gaat de kandidaat-coördinator actief op zoek naar synergie tussen de bestaande ini-
tiatieven in de buurt, inclusief de handelaars in de Wondelgemstraat, en de invullers 
van het gebouw?

 Op welke manier betrekt de kandidaat-coördinator de huidige gebruikers (Weg-
geefwinkel, Voedselteam, Sociale Kruidenier) van het gebouw bij de toekomstige 
invulling? 

 Op welke manier geeft de kandidaat-coördinator het orgel een plaats in de totaliteit 
van de invulling?

 Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op de religieuze uitstraling van het 
gebouw? Op welke manier verzoent de kandidaat-coördinator deze religieuze uitstra-
ling met de nieuwe invulling?

 Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op het al dan niet maximaal benutten 
van de beschikbare nuttige oppervlakte? 

4. De beoordelingscriteria
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De Stad organiseert een open oproep. Deze open oproep is niet onderworpen aan de 
overheidsopdrachtenwetgeving (op 1 juli 2013 treedt de nieuwe wet in werking van 
15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, levering en
diensten en de uitvoeringsbesluiten). 

Door de toepassing van de taalwetgeving, verloopt de procedure integraal en uitsluitend 
in het Nederlands.

De procedure verloopt in verschillende stappen, zoals hieronder omschreven.

       5.1 Plaatsbezoek

Verplicht
Kandidaat-coördinatoren moeten deelnemen aan een verplicht virtueel plaatsbezoek. 
Inschrijven kan via de website stad.gent/rararabot. Dit online plaatsbezoek zal doorgaan
 op 25 maart 2021, om 19.30 uur. 

Alle deelnemers ontvangen aan het einde van het plaatsbezoek een bewijs van 
deelname, dat zij later als verplichte deelname bij hun kandidatuur moeten voegen.

Tijdens dit plaatsbezoek
 licht de Stad de open oproep toe;
 organiseert de Stad een rondleiding;
 kunnen de kandidaat-coördinatoren vragen stellen.

Vrijblijvend
Kandidaat coördinatoren kunnen daarnaast deelnemen aan één van de vrijblijvende 
plaatsbezoeken. Data zijn terug te vinden op www.stad.gent/rararabot. 

       5.2 Matchmaking

Om kandidaat-coördinatoren de kans te bieden zicht te krijgen op de mede-
geïnteresseerden en eventuele samenwerkingen of consortia op poten te zetten, wordt
een matchmaking georganiseerd in de week van 29 maart 2021, volgens de op dat 
moment geldende corona-maatregelen. De laatste info hierover is terug te vinden op 
www.stad.gent/rararabot. 

5. De procedure  Op welke manier gaat de coördinator om met het verzekeren van o.a. de burgerlijke 
en contractuele aansprakelijkheid van de coördinator en de gebruikers? Welke ver-
zekeringen zal de coördinator afsluiten? Op welke wijze houden deze verzekeringen 
rekening met het medegebruik door de verschillende eindgebruikers? 

 Heeft de kandidaat-coördinator ervaring in het beheer van een gebouw?

Dit onderdeel van nota mag maximum drie A4 pagina’s bedragen.

       4.3. Managen van het gebouw (25 punten)

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het uitwerken van een democratisch
beheermodel en businessmodel zoals omschreven in 3.3, en meer concreet hoe zij/hij 
deze modellen plant vorm te geven.

Het initiatief bestaat uit een goede mix van invullingen en organisaties, waarbij een 
economische return voorzien is, via een democratisch verdienmodel dat rekening houdt 
met de profielen van de betrokken invullingen en organisaties. De basisprincipes van 
gelijkheid en transparantie zijn hierbij essentieel.

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende 
aspecten: 

 Wat verstaat de kandidaat-coördinator onder een democratisch beheermodel?
 Welke methodiek(en) worden gehanteerd voor het uitwerken, beheersen en 

eventueel bijsturen van een democratisch beheermodel?
 Welke rol ziet de kandidaat-coördinator hierin weggelegd voor de coördinator, voor 

de invullers, voor de Stad? Welke derden kunnen hier eventueel een rol in opnemen?
 Op welke manier is het beheermodel overdraagbaar?
 Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op het hanteren van een businessmo-

del in combinatie met de krijtlijnen zoals eerder geformuleerd?
 Welke methodiek(en) worden gehanteerd voor het uitwerken van een businessmo-

del? Welke rol ziet de kandidaat-coördinator hierin weggelegd voor de coördinator, 
voor de invullers, voor de Stad? Welke derden kunnen hier eventueel een rol in 
opnemen?

 Welke plek krijgen kosten zoals EGW, telefonie, schoonmaak… in dit businessmodel? 
Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op het recupereren van deze kosten op 
de langere termijn? 

 Welke kosten voorziet de kandidaat-coördinator doorheen de looptijd van het 
proces? Welke inkomsten voorziet zij/hij? De kandidaat-coördinator maakt een 
eerste aanzet van financieel model op om dit te duiden. 

 Op welke manier is het businessmodel overdraagbaar?
 Op welke manier plant de kandidaat-coördinator deze processen te capteren, in 

functie van latere kennisoverdracht?

Dit onderdeel van de nota mag maximum drie A4 pagina’s bedragen.

http://stad.gent/rararabot
http://www.stad.gent/rararabot
http://www.stad.gent/rararabot
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 o voor een rechtspersoon:
      naam;
      rechtsvorm;
      ondernemingsnummer;
      adres;
      e-mailadres;
      naam en voornaam van de contactpersoon en zijn/haar rechtstreekse    

      contactgegevens.

→ een algemene voorstelling omvatten van de kandidaat coördinator, en zijn/haar 
 curriculum vitae;

→ een nota van maximaal 12 pagina’s omvatten zoals omschreven in titel 4;

→ een bewijs van deelname aan het verplicht plaatsbezoek bevatten;

→ ondertekend zijn door de kandidaat coördinator of zijn/haar vertegenwoordiger.

→ een bewijs van deelname aan het verplicht plaatsbezoek bevatten

Door indiening van een voorstel bevestigt de kandidaat-coördinator dat hij zich ertoe 
engageert om de volgende non-discriminatieclausule na te leven: 

De kandidaat-coördinator blijft gebonden door zijn kandidatuur gedurende een termijn 
van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste indieningsdatum van de 
kandidatuur.

“De kandidaat coördinator (en desgevallend zijn/haar bestuurders, zaakvoerders,
 leidinggevende personeelsleden) verbindt zich ertoe:

o geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationali-
teit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, 
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof 
of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale 
afkomst te dulden;

o toegankelijk te zijn voor iedereen

o elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te 
bestrijden en te bestraffen;

o de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en 
gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven;

o indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule 
aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in 
de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement/de 
overeenkomst.”

       5.3 Voorstelling aan buurt

Kandidaat-coördinatoren zullen de kans krijgen hun plannen voor te stellen aan de buurt. 
Dit moet kandidaat-coördinatoren toelaten hun plannen maximaal af te stemmen op 
de buurt, en bij te sturen in functie van de feedback van de buurt. Hiervoor wordt een 
moment voorzien in de tweede helft van juni 2021, volgens de op dat moment geldende
corona-maatregelen. De laatste info hierover is altijd terug te vinden op 
www.stad.gent/rararabot. 

       5.4 Indiening kandidatuur

Uiterlijke indiendatum 
Kandidaat coördinatoren dienen hun kandidatuur in uiterlijk 15 augustus 2021 om 17 uur.

Wijze van indiening
De kandidaturen worden ingediend via e-mail aan rararabot@stad.gent, met onderwerp 
“indiening kandidatuur coördinator Sint-Jozefkerk”.

Verplichte vermeldingen
De kandidaturen moeten:

→ een overzichtelijke inhoudstabel bevatten;

→ de identificatiegegevens van de kandidaat coördinator (vast aanspreekpunt voor de 
Stad) bevatten, namelijk

 o voor een natuurlijke persoon:
      naam en voornaam;
      adres;
      e-mailadres;
      telefoonnummer.

 o voor een feitelijke vereniging:
      naam;
      rechtsvorm;
      desgevallend ondernemingsnummer;
      desgevallend e-mailadres;
      naam en voornaam van de contactpersoon en zijn/haar rechtstreekse    

      contactgegevens.

http://www.stad.gent/rararabot
mailto:rararabot%40stad.gent?subject=


2726

       5.7 Sluiten van een overeenkomst

De Stad contacteert de kandidaat-coördinator met de hoogste plaats in de 
rangschikking en start de besprekingen voor het sluiten van de overeenkomst. 

De Stad behoudt zich het recht voor om de procedure stop te zetten en geen contract 
af te sluiten. 

       5.6. Beslissing college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het 
beoordelingsverslag en de rangschikking opgesteld door de jury.

De Stad zal de kandidaat-coördinatoren nadien schriftelijk op de hoogte brengen.

       5.5 Beoordeling kandidatuur

Beoordeling volledigheid
De Stad zal nagaan of de ingediende kandidaturen volledig zijn. 

Beoordeling inhoud nota door de jury
Jury
De beoordeling van de kandidaturen zoals beschreven in titel 4 gebeurt door een jury. 
De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten, aangevuld 
met externe experten.

Toelichting kandidatuur aan jury
De kandidaten krijgen de kans om voor de jury hun project mondeling te komen toelichten 
op 27 augustus 2021. Het exacte uur wordt per kandidaat nog meegedeeld. De toelichting 
mag maximaal 20 minuten duren. Juryleden kunnen na de toelichting vragen stellen aan 
de kandidaat-coördinator.

De Stad behoudt zich het recht voor om met één of meerdere van de kandidaten te 
onderhandelen. De resultaten van de onderhandelingen zullen schriftelijk worden 
vastgelegd in een aangepast voorstel van de kandidaat-coördinator of in een 
overeenkomst.

Daarnaast kan aan de hoogst gerangschikte kandidaat/kandidaten gevraagd worden 
een verbeterd voorstel in te dienen. De Stad Gent zal op basis van dezelfde 
beoordelingscriteria de verbeterende voorstellen beoordelen en maakt desgevallend
een tweede beoordelingsverslag op.

Beoordelingsverslag en rangschikking
De jury stelt een beoordelingsverslag op en maakt op basis hiervan een rangschikking 
van de kandidaat-coördinatoren.
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De Stad Gent geeft een nieuwe bestemming aan de Sint-Jozefkerk, 
ooit het hart van de Gentse wijk Rabot. De Stad zoekt een coördinator.
Dat wil zeggen: een organisatorische duizendpoot om samen met 
de wijk en de buurtbewoners te zorgen voor een nieuwe invulling. 

COÖRDINATIE: Dienst Beleidsparticipatie, Botermarkt 1, 9000 Gent

CONTACT: josefien.maes@stad.gent, 09 266 83 15 

MEER RELEVANTE INFO: www.stad.gent/rararabot

VERPLICHT PLAATSBEZOEK VOOR ELKE KANDIDAAT: week van 22 maart 2021

UITERSTE INDIENINGSDATUM VAN DE VOORSTELLEN: 15 augustus 2021

WIJZE VAN INDIENEN: per e-mail aan rararabot@stad.gent

START VAN DE OPDRACHT: 1 oktober 2021 (indicatief)

DUUR VAN DE OPDRACHT: 6 jaar

Sint-Jozefkerk 
zoekt coördinator

mailto:josefien.maes%40stad.gent?subject=
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