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Beste lezer, 

Voor je de sfeer opsnuift van onze organisatie en de werking is het belangrijk dat je weet hoe en 

waarom dit werkingsverslag tot stand kwam. Neem dus alsjeblieft even de tijd om dit te lezen. 

Na een jaar als directeur van de dienst Outreachend werken, viel het me op hoe vaak ik moest 

uitleggen wat onze medewerkers doen. Niet zo abnormaal, zou je denken, iedereen moet zijn job wel 

eens uitleggen, toch was het opvallend hoe de monden van mijn luisteraars telkens weer open vielen 

over het type werk en de zaken waar we mee bezig zijn. Zelfs van zij waarvan ik dacht dat ze er zicht 

op hadden. Jammer, als je weet welk mooi werk er dagelijks geleverd wordt binnen de dienst.  

 

Hier moesten we dan ook wel mee aan de slag. Enerzijds omdat onze veldwerkers echt wel fier 

mogen zijn over wat ze dagelijks presteren, vaak binnen moeilijke omstandigheden. Anderzijds 

omdat onze doelgroepen meer verdienen dan de perceptie die vaak over hen en het werken met hen 

bestaat. Last but not least is het ook belangrijk dat organisaties met wie we samenwerken, 

beleidsmakers, … meer inzicht hebben in wat we doen en wat we bereiken. Ook al is het niet altijd 

eenvoudig dat echt zwart op wit vast te stellen.  

Maar hoe breng je de impact die je hebt op mensenlevens in beeld? Vaak maken we heel kleine 

verschillen die van gigantisch belang kunnen zijn voor de mensen met wie we werken, maar die voor 

een buitenstaander eerder banaal lijken. Toch is het in die kleine handelingen dat wij het verschil 

maken. Het is onmogelijk het werk van DOW te vatten in enkel cijfers, tabellen en grafieken. Voor dit 

werkingsverslag werd dan ook gekozen voor een combinatie van theorie en voorbeelden, 

rechtstreeks uit te dagelijkse praktijk. 

Er wordt per deel een beschrijving gegeven van de werkmethode, doelstellingen en doelgroepen 

waarmee we werken. Daarnaast werpen we een blik op het afgelopen jaar vanuit de verschillende 

teams. Waar waren ze mee bezig? Wat heeft hun werking bepaald? Waar gingen ze mee aan de slag?  

In de rubriek ‘door de ogen van’ doen we even de bril aan van één van de werkers, de doelgroep of 

en partnerorganisatie. We kijken samen door hun ogen vanuit het persoonlijke appreciatie en visie. 

Zo kan je echt en situatie beleven zoals dit bij de werker overkwam of voelen wat de werking doet 

met de doelgroep of hoe die samenwerking met ons voor anderen het verschil kan maken. Laat je 

even meevoeren in de wereld van onze veldwerkers, maar besef dat het persoonlijke verhalen zijn.  

Dit is dan ook geen wetenschappelijk naslagwerk, maar een bundeling van krachten om onze werking 

zo goed als mogelijk zichtbaar te maken. Het is een heel turf, maar ik ben ervan overtuigd dat het de 

moeite waard is, als je wil weten wat de medewerkers van de dienst Outreachend werken doen. 
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2017 IN EEN NOTENDOP 
Het was een meer dan bewogen jaar.  

Een jaar waarin afscheid genomen werd van gewaardeerde en gevestigde waarden en 

nieuwe mensen hun intrede deden…  

Een jaar waarin we uitgedaagd werden door een nieuwe kraakwet met duidelijk voelbare 

gevolgen zowel voor ons werk als onze doelgroep… 

Een jaar waarin medewerkers ontgoocheld werden in een (de)statutariseringsronde…  

Een jaar waarin de wooncrisis sterker naar voor kwam dan ooit, waarin dakloze kinderen 

beter zichtbaar werden voor de buitenwereld en ook in aantal groeiden…  

Een jaar vol emoties en onrechtvaardigheid,…  

Maar ook een jaar vol vechtlust en overduidelijk engagement…  

Een jaar waarin we klaar stonden voor zoveel mogelijk kwetsbare Gentenaren, waarin met 

hart en ziel voor de doelgroep gewerkt werd en waarin de strijdvaardigheid om het voor 

deze meest precaire gezinnen, gasten, kinderen, ouderen, jongeren…. leefbaar te maken…  

Ondanks het zware jaar, kijken we dan ook met trots terug op wat werd verwezenlijkt 

binnen deze moeilijke omstandigheden… 
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WIE ZIJN WE? 
 

De Dienst Outreachend Werken (DOW) bestaat uit  een 50-tal medewerkers (stagiairs inbegrepen), verdeeld 

over 5 teams, die zich allen richten op de meest kwetsbare Gentenaren en samen met deze mensen  vanuit 

hun leefwereld een traject afleggen. Ieder team hanteert hiervoor de visie van outreachend werken.  

‘outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en die gericht is op het 

bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op kwetsbare 

doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-hulp-, en zorgverleningsaanbod. 

Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met 

outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het 

maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.’ (De Maeyer, Dewaele & Beelen, 2012). 

Participatieve basishouding? 

Een participatieve basishouding vertrekt vanuit een gelijkwaardige positie. Je bouwt een relatie op met 

iemand als gelijke, je bent niet meer of beter dan die andere, je weet niet beter dan hem/haar wat hij/zij nodig 

heeft. Je gaat samen op pad. Je vertrekt niet vanuit ‘wat is je probleem’, maar wel vanuit het positieve: Wat is 

je kracht? Waar wil je naartoe? Je bent oprecht, authentiek en stelt je empathisch op, ook als je in eerste 

instantie niet goed begrijpt waarom iemand bepaalde keuzes maakt, je neemt de moeite om even met de bril 

van de ander te kijken. Je bent open en betrouwbaar en handelt met respect voor de doelstellingen en het 

tempo van jouw cliënt/gast/gezin. Je bouwt professionele nabijheid in jouw relatie, je staat dichtbij de 

mensen, gaat in de slag in hun leefwereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit jaarverslag krijg je meer inzicht in onze werking, hoe vertalen we theorie naar praktijk, waar worden we 

dagdagelijks mee geconfronteerd, hoe proberen we zowel naar het individu als naar de maatschappij ons werk 

te doen.  

Dit werk is echter niet eenvoudig zichtbaar te maken, je moet het als het ware beleven om het echt te kunnen 

zien, toch trachten we aan de hand van een combinatie van woorden, verhalen, cijfers en beelden een inzicht 

te geven in wat wij doen en wat ons bezig hield in 2017.  

  

Doelstelling: 

Het leven van mensen terug op de rails te krijgen 

Door in te zetten op het VERSTERKEN VAN SOCIALE NETWERKEN 

& 

Samen op zoek te gaan naar de GESCHIKTE ZORG- EN HULPVERLENING 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
De Dienst Outreachend werken maakt deel uit van de stad Gent, departement Samenleven, welzijn en 

gezondheid. De dienst wordt aangevuld door een bijna continue inzet van stagiairs, zowel langdurige stages via 

VSPW als kortdurende stages.  

 

HET DIRECTIETEAM 
Het directieteam bestaat uit de directeur, de stafmedewerker en de teamcoördinatoren van de verschillende 

teams.  Samen vormen ze het directieteam die -   onder het toeziend oog van het beleid en departement -  de 

dagelijkse beslissingen nemen over de werking van de Dienst Outreachend Werken.  Er wordt geïnvesteerd in  

gemeenschappelijke visies en het toekomstperspectief van de dienst.  

Directeur 

Tot juli 2017 stond Hans Bodyn als waarnemend directeur aan het hoofd van de dienst, waar hij de afgelopen 

25 jaar zijn hart en ziel voor heeft gegeven.  

Maja Meirlaen nam in juli 2017 de fakkel over.  

Stafmedewerker 

Els De Quick staat in voor de ondersteuning van de vele teams op vlak van financiën en administratie. Ze vormt 

voor velen een steun en toeverlaat en draait al jaren mee op de dienst.  

  

Kwetsbare 
gentenaren 

 

OpStap 

1 coördinator 

4 vte veldwerkers 

Buurtstewards  

1 coördinator 

 9 vte veldwerkers 

Straathoekwerk  

2 coördinatoren  

15 vte veldwerkers 

IEM project jongeren  

1 coördinator 

Schoolspotters  

1 coördinator 

 7 vte veldwerkers 

Directie 

1 directeur 

1 stafmedewerker 
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Door de  van… 

Tegen muren roepen en niet gehoord worden… 

KAAT Hermans, straathoekwerker in Gent centrum,  is intussen een klein halfjaar aan de slag als 

straathoekwerker. We vroegen haar hoe ze de job ervaart.  

 

 

 

 

Is de job wat je ervan verwacht had?   

Kaat: Die zes maanden hebben me absoluut niet 

teleurgesteld, gezien de job nog meer is dan ik zelf 

verwacht had. Je krijgt vrijheid en 

verantwoordelijkheid, zaken die hand in hand gaan 

met vertrouwen. Zowel vertrouwen in jou, in jouw 

kunnen als vertrouwen in je collega’s, dat ze met 

dezelfde inzet hun job doen en je opvangen en 

begeleiden. Vele van mijn vrienden geven zelf aan 

dat ze deze job niet zouden kunnen of willen doen. 

Omdat de uren niet duidelijk zijn, je heel zelfstandig 

te werk gaat en je draagkracht meer dan eens 

wordt uitgedaagd. 

Wat vind je dan zo leuk aan de job? 

Kaat: Laat dat wat mijn vrienden moeilijk noemen 

nu net de kwaliteiten van de job zijn die me 

aantrekken. Tegendraadsheid, daar draait het vaak 

om. Gefundeerde, gerechtvaardigde 

tegendraadsheid. En er is veel om voor te strijden. 

Dat maakt deze job vaak moeilijk: de hoeveelheid 

aan miserie en onrechtvaardigheid. Tegen muren 

roepen en niet gehoord worden. Sleuren en 

trekken, aan organisaties, instanties en politici. Tot 

het wel lukt.  

Het mooiste aan de job zijn de ontmoetingen. Met 

de (toekomstige) gasten, buurtbewoners, 

kunstenaars, immobiliënmakelaars, wijkagenten, 

nonnen, … Toevallige praatjes in de straat of op de 

bus, onverwacht en interessant. Je kan doelloos 

rondlopen tot je aan de praat geraakt, zomaar. En 

dan weet je het weer, waar het allemaal om draait: 

“Menselijkheid.” 

Hoe vind je de samenwerking met andere 

collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 

dienst?  

Kaat: Een straathoekwerker is niets zonder zijn 

team. Collega’s waarbij je kan razen, kan 

discussiëren, tips vragen, situaties voorleggen. 

Waarmee je op teamdag kunt bevriezen op de fiets 

en tijdens nachtpatrouilles een Royco minute 

soepke deelt. Het zijn zij die jou erdoor trekken, 

context geven of in toom houden. 

Ook het netwerk is belangrijk, andere diensten die 

naar hetzelfde streven en waar je bondgenoten 

vindt. Als reality check kan dit ook vaak tellen, zien 

hoe zaken bij andere organisaties (niet) lopen, en 

hoe zij daarmee omgaan.  

 

Hoe zou je de doelgroep omschrijven in 3 

woorden? 

Kaat: Zij die niets anders kunnen zijn dan zichzelf, 

volhardend en creatief.  

Welk verhaal zal jou het meest bijblijven? 

Kaat: Het verhaal van Gilles zal me altijd bijblijven, 

het heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik heb het 

uitgeschreven zoals ik het zelf heb beleefd.  

Hij staart naar de grond. Zijn ongewassen haar 

verstrengeld in elkaar, zijn muffe geur vult de 

kleine lift. De ambulanciers kijken routineus voor 

zich uit. Ik zie hoe Gilles zijn hoofd probeert te 

heffen. Alsof hij iets wilt trotseren.  

Onze doelgroep dat zijn zij die niets anders kunnen zijn 

dan zichzelf. Volhardend. Creatief. 
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Omdat ik geen veelbetekende blikken wil delen, 

niet met mijn collega en al zeker niet met de 

ambulanciers, kijk ik hoe Gilles moeite doet.  

Moeite om te blijven staan, te blijven ademen, om 

te blijven geloven dat hij deze keer wel geholpen 

zal worden.  

Ik weet niet vanwaar hij de kracht haalt, maar hij 

heft zijn hoofd en prevelt iets. Ik versta hem niet, 

maar zonder iemand die het vraagt, herhaalt hij 

zijn woorden. “Help mij.” 

En ik val. Keihard. Op mijn naïeve, jonge bakkes dat 

nog nooit de realiteit heeft gevoeld. 

Het lijkt alsof ik de liftdeur in mijn gezicht krijg. 

Help mij. 

Mijn hart breekt. Mochten zijn woorden niet zo 

oorverdovend in de lift blijven hangen, iedereen 

zou het horen breken. Ik word misselijk. Ik wil 

kotsen. Ik wil bleiten. Ik wil hier weg. 

Ik kan niets doen. Ik probeer te helpen. 

Ik heb hem propere onderbroeken meegegeven, we 

hebben samen naar zijn gsmoplader gezocht. We 

hebben de ambulance gebeld, ik heb hem geholpen 

met in de zetel te gaan zitten wanneer hij viel. We 

hebben gewacht tot hij zijn sigaret aankreeg. We 

hebben de aansteker niet uit zijn handen genomen 

om het zelf te doen. We hebben gewacht. Met 

hem. 

 

Help mij. 

 

Ik wil hem zeggen dat ik niets liever wil dan dat. Ik 

wil hem zeggen dat ik ook hulp zou vragen mocht ik 

wonen waar hij woont. Dat ik hem niet kan helpen 

met zijn drankprobleem, met zijn 

multiproblematiek. Dat ik hem enkel kan helpen 

door er te zijn.  

 

Ik stap de lift uit als eerste. Wankel even, zet mijn 

neusgaten open en adem diep in. Ik hoop dat mijn 

liftgezelschap het niet merkt. We stappen de deur 

uit, in de richting van de ambulance. Ik op kop, 

zogezegd om de deur open te houden. Zogezegd 

doelgericht, praktisch. Aan mijn rug kan je niet zien 

dat ik de tranen verbijt. Alsof ik weet wat ik moet 

doen. 

De ambulanciers helpen Gilles hun voertuig in. Mijn 

collega geeft hem een hand en sterkte woorden. 

Ook ik prevel nog “Succes, Gilles.” 

De deuren sluiten en ik draai me om. 

Alles draait. Ik zie enkel nog de troosteloze 

gebouwen, de kapotte ramen, de afgeplakte 

brievenbussen. 

En ik bleit. Krijg meteen hoofdpijn, meteen keelpijn. 

Ik bleit zo hard dat ik er zelf van schrik. Ik schok en 

snotter. Ik val. 

Mijn collega neemt me in zijn armen en schermt 

me af van de rotrealiteit in deze blokken. 
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Door de  van… 

Een intensere kijk & ruimte om je op andere dingen te 

focussen dan het oplossen van shit! 

 

JOHAN was jaren aan de slag als straathoekwerker en maakte een 6 tal maand geleden de overstap naar 

OpStap. Hoe voelde dit voor hem?  

De realiteit in mijn nieuwe job komt vrij goed overeen met het beeld dat ik er van tevoren van had. Ik heb 

natuurlijk ook uitvoerig kunnen kennismaken  voor ik besliste om de overstap te maken: Ik kwam voor de 

switch  al meerdere maanden wekelijks op bezoek en ik was al een keer voor iemand ingevallen tijdens een 

driedaagse in de Ardennen. 

Waar merk je het verschil met je job als 

straathoekwerker? 

Het leukste aan de job bij OpStap vind ik de 

verdieping die in de relaties met de gasten komt. 

Sommige mensen zien we drie à vier keer per week 

en dat zorgt ervoor dat je nog een intensere inkijk 

in hun leefwereld krijgt. Bovendien hoeft de focus 

niet altijd op het problematische in gasten hun 

leven te liggen. Er is nu ruimte voor veel meer 

andere zaken dan enkel het oplossen van “shit”  en 

je kunt ook  vaker  je eigen leefwereld en 

ervaringen eens  binnenbrengen. Daarnaast is het 

ook zeer leuk om nog  mijn praktische-technische 

vaardigheden vaker te kunnen inzetten: bij de 

restauratie van de boot, voor fietsherstel, klussen 

in  ons huis, kleine werkjes en herstellingen voor 

gasten. 

Wat vind je moeilijk aan de job? 

Wat voor mij  moeilijker is  bij OpStap in 

vergelijking met het straathoekwerk,  is het 

bewaken van afspraken en huisregels. Daar waar je 

als straathoekwerker telkens op zoek gaat naar de 

uitzondering voor je gast moet je hier toch een 

beetje consequentie aan de dag leggen als het 

over  afspraken gaat. Als een activiteit bijvoorbeeld 

pas om 13.30uur begint, dan valt het mij zeer lastig 

om mensen die te vroeg zijn niet al binnen te laten 

als het koud is buiten. Het spreekt voor zich dat 

onze bezoekers  zeer gevoelig voor zijn voor 

ongelijke behandeling, maar ik hou er toch aan om 

af en toe nog  inconsequent te zijn. Ik verdedig me 

dan met het argument dat je een aap ook kunt 

inzetten om strikt een regel toe te passen, dat 

verantwoord uitzonderingen maken veel lastiger is. 

Maar toch… Nog iets anders wat mij ook soms 

moeilijk valt is dat een relatief groot aandeel  van 

de bezoekers, om het eufemistisch uit te drukken 

over beperkte tot zeer beperkte cognitieve 

vermogens beschikken, of die vermogens door hun 

gebruik kwijt zijn. Gelukkig zijn er de 

uitzonderingen die dan een echte verademing zijn 

en  gelukkig is er de troostrijke, niet te weerleggen 

spreuk/gedachte die ik van mijn moeder heb: “Ge 

kunt maar het verstand bezigen dat ge hebt.” 

Hoe voelt het in jouw nieuwe team? 

Ik kan bondig zijn over ons team: Het werkt en het 

werkt goed. Met 5 is zalig! Alles gaat  bijna 

organisch zonder al te veel gepalaver. Ik heb het 

getroffen hier. Ook de continue stroom aan 

stagiair(e)s is verfrissend. Niets beter dan af en toe 

een onbevangen blik om je werk in vraag te stellen 

en  te herdenken. Ook  wat betreft de 

samenwerking met de andere collega’s van de 

dienst kan ik geen  grote problemen 

bedenken.  Wie met onze doelgroep werkt vindt de 

weg naar Opstap en wij kunnen ook  goed op hen 

rekenen.  

Als je een slagzin moet verzinnen voor het team, 

welke zou het dan zijn? 

Slagzinnetjes en credo’s en motto’s en dergelijke 

zijn niet direct aan mij besteed vrees ik.  Ik heb 
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er  in ieder geval geen talent voor tenzij iets in de 

orde van “nie pleuje! - nie neute! ” al voldoet. Ik 

vind dat ze, op enkele uitzonderingen na 

misschien,  de complexiteit en de nuance van de 

werkelijkheid   tekort doen. Ik heb ook nog geen 

suggesties voor een slagzin gehoord sedert ik hier 

ben. 

Welk verhaal blijft jou tot nu toe het meeste bij? 

De situatie die mij het meest raakt is het bizarre 

levensverhaal van een iets oudere dakloze 

bezoeker zonder enig inkomen en inmiddels zelfs 

zonder verblijfsstatuut  die door zijn verslaving en 

de “activiteiten” om die te bekostigen 

gecombineerd met  een heel vreemde speling van 

het lot  een verder vrij normaal bestaan met 

een  job, een gezin en aanzienlijk materieel 

succes  definitief heeft verspeeld.  Vooral de 

sereniteit waarmee hij zijn lot draagt intrigeert mij 

echt.  Ik merkte bij hem geen spoor van 

existentiële frustraties tot nog toe. Het lijkt ergens 

alsof hij betekenis kan vinden in zijn lijdensweg.  

Hoe zou je de doelgroep in 3 woorden kunnen 

omschrijven? 

Kernbegrippen hebben hetzelfde nadeel als 

slagzinnen maar als het moest: warm, niet 

oordelend, geduldig. 
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Wannes 

Gert Eva 
Sofie Johan 

DE WERKING 
Het team van OpStap organiseert laagdrempelige ontmoeting en doet aan sociale en arbeidsactivering met 

kwetsbare (ex-)druggebruikers. Het geeft hen de kans hun sociaal netwerk te versterken en een zinvolle 

dagbesteding te hebben.  

Aan de hand van vrijwilligerswerk, waarvoor men een kleine vergoeding ontvangt, wordt samen met hen 

meegewerkt in verschillende projecten.  

Op maandag & vrijdag wordt er ook een inloop georganiseerd, waar ook zij die nog niet klaar zijn om 

vrijwilligerswerk uit te voeren terecht kunnen om samen een koffie te drinken, wat te kletsen, elkaar beter te 

leren kennen. Wekelijks staat op woensdag ook een vrijetijdsactiviteit op het programma.  

In de werking staat Harm Reduction centraal.  

HET TEAM 
Het team bestaat uit 5 medewerkers. In 2017 werd een extra medewerker toegevoegd aan het team in functie 

van het SLIMplan, maar vertrok er ook een medewerker om een andere rol te gaan vervullen. Hierdoor was 

OpStap slechts een heel korte periode actief met 5 medewerkers. Na twee jaar namen we in oktober afscheid 

van Wannes die zijn droom achterna ging. Zijn afscheid viel zwaar  voor de medewerkers en voor de doelgroep 

die heel veel aan hem hadden.  

M/V/X met talent 

Het team ging na het vertrek van Wannes op zoek naar een waardige vervanger en droomt van een 

ervaringsdeskundige. In 2018 vinden de selectieprocedures plaats, waar hopelijk een zeer geschikte kandidaat 

uit komt.  
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DE DOELGROEP 
OpStap richt zich tot kwetsbare (ex-)drugsverslaafden. Het gaat o.a. om een groep van problematische 

druggebruikers die door een multiproblematiek extra kwetsbaar zijn. Bij heel wat van deze gebruikers is het 

‘overleven’ meer een thema dan het druggebruik op zich. Bovendien is er dikwijls sprake van een mentale 

beperking of zelfs dubbele diagnose (waar er naast verslaving een ernstige psychiatrische stoornis aanwezig is). 

Deze groep heeft nauwelijks of geen binding met de maatschappij. Buurtbewoners zien hen vooral als plegers 

van overlast en criminele feiten. Door de complexe problematiek die deze groep kenmerkt, is het moeilijk hen 

te bereiken, laat staan hen mee te krijgen in een gepast zorg- of arbeidstraject. Vaak blijkt het te gaan om 

‘uitvallers’ en/of ‘afhakers’ bij deze zorg- of arbeidstrajecten. De term ‘zorgwekkende zorgvermijders’ is op 

sommigen onder hen van toepassing.  

HET JAAR 2017 IN EEN NOTENDOP 
2017 zal altijd herinnerd worden als het jaar waarin onze dienst  en dus ook OpStap op een pijnlijke manier 

afscheid moest nemen van onze waarnemende directeur Hans Bodyn. Ook OpStap heeft ongelooflijk veel aan 

Hans te danken! 

We hebben de illusie laten varen dat het ooit rustig wordt bij OpStap. Er zijn natuurlijk rustiger periodes maar 

door de band genomen is er altijd wel iets en dat maakt het net zo boeiend! We zijn opnieuw flink gegroeid in 

vergelijking met vorig jaar. Zowel naar aantal deelnemers, aantal activiteiten, … maar ook ons team werd 

uitgebreid. In juni vervoegde Johan (ex-straathoekwerker) ons team. We zijn nu met 5! 

De inloop kende een zeer drukke winter met soms tot 30 passanten tijdens één inloopmoment. We leerden 

onze limieten nog beter kennen maar ook die van het gebouw. 30 is gewoonweg te veel en al zeker omdat er in 

de winter een stijging is van het aantal gasten met zeer zware problematieken. Je moet zeker met 3 

medewerkers aanwezig zijn en dan nog blijf je met het gevoel zitten van ‘ogen op je rug te moeten hebben’. 

Tevens vinden de bezoekers dat er soms te veel volk aanwezig is. Een salon binnen komen waar je zoveel volk 

ziet samenzitten in zo’n beperkte ruimte straalt geen rust en veiligheid uit. Je zag nieuwe bezoekers soms 

letterlijk achteruit deinzen wanneer ze binnen kwamen. Dat probleem hebben we opgelost door een muur uit 

te breken en de salon naar een veel grotere ruimte te verhuizen.  

Het vrijwilligerswerk kende een enorme groei. Door het groeiende aantal deelnemers ( we klokten het jaar af 

met 50 ‘vrijwilligerscontracten’ ) zagen we ons genoodzaakt om ook het aantal werkplekken te vergroten. We 

startten met wekelijks werk in de Tuin/Wereld van Kina en moestuin het Drakennest. De moestuin vervingen 

we in de winter door het maken van Soep voor de Warme Winter. We deden ook al een aantal werkjes in het 

kader van de renovatie van de boot en deden her en der een aantal kleinere opdrachten. 

OpStap raakt meer en meer bekend. Tal van scholen en organisaties  uit binnen- en buitenland kwamen op 

bezoek. Gert moest een heel aantal keer een voorstelling geven en aan stage-aanvragen van studenten was 

geen gebrek. 

Roxanne (  Sociaal Werk: Karel de Grote Hogeschool ) deed haar laatstejaarsstage en schreef er haar 

bachelorproef over. Rani kwam haar enige stage doen in het verkorte traject Sociaal Werk (Hogent). 

Beiden deden geen onopgemerkte passage bij OpStap en worden gemist door ons en de gasten! Gelukkig 

springen zij nog geregeld eens binnen en ondersteunen ze ons als vrijwilliger. 

Vanaf de eerste lentezon tot diep in november vond je ons tijdens de inloop vooral terug op onze binnenkoer 

die we aankleedden met kunstgras, kleurrijke banken, moestuinbakken, … . We speelden er kubb, petanque, 

kweekten groentjes, sleutelden aan fietsen, en genoten van de zon.  
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We gingen vorig jaar 3 keer naar onze tweede thuis in Porcheresse. Één keer voor onze jaarlijkse 3-daagse met 

17 gasten! Twee keer gingen we met 6 gasten naar daar om er twee dagen de handen uit de mouwen te 

steken, in ruil voor kost en inwonen. De werk 2-daagses zijn geboren!  

In het kader van het ‘gluren bij de buren’ trokken we in september het kanaal over richting Manchester. We 

bezochten er tal van heel interessante projecten en ontmoetten er erg boeiende mensen. Het viel enorm op 

hoezeer het werken met ervaringsdeskundigen er is ingeburgerd en zelfs bijna de standaard is. Vroeg of laat  

zou dat bij ons toch ook moeten lukken. Wie weet binnenkort al bij de vervanging van Wannes? 

Want wat al een tijdje in de lucht hing kwam er in november dan toch van. Wannes verliet OpStap en vertrok 

voor onbepaalde tijd op reis met zijn bus. Het was met enorm veel spijt in het hart dat we van hem afscheid 

namen maar het is hem van ganser harte gegund. We gaan hem enorm missen maar ook hij blijft, net als 

Dorien, onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van OpStap en met wat het  tot nu geworden is.  

2017 werd traditioneel afgesloten met het jaarlijkse kerstfeest waarbij we samen met 25 gasten een 

gigantische paella maakten.  

2018 wordt het jaar van de boot want de start van de renovatie is voorzien voor januari. Op 5 juli 2017 was er 

al het officiële startschot van de werken met een grote opkuisactie samen met de gasten en het heffen van een 

glas samen met de pers en de mensen van de vzw. Sinds augustus is vzw Navis Gandae een feit. 

WAT DOEN WE? 
OpStap organiseert wekelijks twee inloopmomenten. Tijdens deze momenten staat de werking open voor 

iedereen uit de doelgroep, ze kunnen er samen een koffie drinken, wat bijkletsen, de medewerkers ontmoeten, 

biljarten, pingpongen, de computer gebruiken,…   De mensen die daartoe bereid zijn kunnen er zich ook 

inschrijven voor vrijwilligerswerk voor de komende week. Geregeld worden er inhoudelijke momenten ingelast 

(bvb. een spreker, een workshop, een vorming, …). 

De inloop kende een zeer drukke winter met soms tot 30 passanten tijdens één inloopmoment.  

 

Vanaf de eerste lentezon tot diep in november vind je ons tijdens de inloop vooral terug op onze binnenkoer 

die we aankleedden met kunstgras, kleurrijke banken, moestuinbakken, … . We spelen er kubb, petanque, 

kweken groentjes, sleutelen aan fietsen, en genieten van de zon.  

Omdat we regelmatig iets extra willen bieden tijdens de inloopmomenten lassen we af en toe een inhoudelijk 

moment of een ‘workshop’ in. Dit trachten we zoveel mogelijk op maat of op vraag van onze bezoekers te 

doen. We laten ons hiervoor inspireren tijdens de bezoekersvergaderingen of op basis van vaststellingen. We 

lastten af en toe een inhoudelijk moment in zoals: 

 Mindfullness 
 Woonwinkel 
 Vdab 
 Weerwerk 
 VRGT 
 Fietsen herstellen 

 
 

VRIJWILLIGERSWERK 

 

Gasten die expliciet tot onze doelgroep behoren en mee willen stappen in het systeem van het vrijwilligerswerk 

krijgen een grondige uitleg hierover en krijgen de nodige papieren mee om aan de hun betreffende 
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uitkeringsinstelling de goedkeuring te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Eens dat in orde is 

kunnen de vrijwilligers een ‘vrijwilligerscontract’ en een ‘afpsrakennota’ ondertekenen en worden ze vanaf dan 

betaald na hun prestatie. Momenteel kunnen ze bij ons 4€/u verdienen met een maximum van 2 jobs per 

week. Dat geld krijgen ze cash uitbetaald na elke job. In de ‘afsprakennota’ ondertekenen ze duidelijke 

afspraken omtrent aanwezigheid, veiligheid, aanspreekbaarheid, beleefdheid, gebruik, … . Vrijwilligers kunnen 

wekelijks komen inschrijven voor 2 jobs de week erop. Ze worden verondersteld te verwittigen de dag op 

voorhand als ze verhinderd zijn te komen. Gasten kunnen zich ook inschrijven als reserve. Reserven mogen 

sowieso langskomen om te kijken of er geen plaatsen vrij kwamen.  

 Het vrijwilligerswerk werd in 2017 gevoelig uitgebreid. Naast de Spuitenpatrouille, kinderboerderij en de 

poetsploeg kwamen ook de Tuin van Kina, moestuin Drakennest, soep voor warme winter en opknappen van 

de’ Navis Gandae boot’ op de lijst van jobs te staan. Ad Hoc komen daar nog andere klussen bij. 

De Werkplekken:  

Spuitenpatrouille: Patrouille door een deel van de stad waar regelmatig zwerfspuiten aangetroffen worden. 

Deze spuiten worden opgeraapt en meegenomen in speciale containers. De locaties worden steeds 

doorgegeven aan de spuitenruilcoördinator. Deelnemers moeten een vorming (oa prikongevallenpreventie) 

hebben gevolgd, in orde zijn met de nodige vaccinaties (Tetanus, Hepatitis A en B) en beschermkledij dragen. 

Kinderboerderij: Op deze werkplek worden de gasten ingezet om zowel de stallen uit te mesten, de dieren te 

verzorgen, groenten te oogsten, onkruid te wieden als kleine klusjes uit te voeren.  

Poetsploeg: Er werd beslist de poetsopdracht voor de eigen lokalen zelf op te nemen. Op maandag wordt er 

samen met gasten gepoetst in de lokalen van OpStap. 

Tuin van Kina: In de tuin van Kina worden we ingezet voor het onderhoud van de tuin, voor klusjes allerhande, 

werk in het museum… . Dit wordt soms afgewisseld met werk in het Huis van Kina. 

Soep warme winter: Tijdens warme winter werd op vrijdag soep voorzien door de vrijwilligers van OpStap, op 

die manier konden ze zelf ook een bijdrage leveren aan de opvang voor lotgenoten. 

Moestuin Drakennest: onkruid wieden, groenten oogsten, groenten planten, grond omspitten, het passeerde 

allemaal de revue 

Navis Gandae: De toekomstige werkplek van OpStap wordt voorzien in de boot van vzw Navis Gandae. Om 

deze werkplek up & ready te krijgen, wordt hij gerenoveerd. Die renovatie zal zoveel mogelijk worden 

uitgevoerd dmv sociale economie. Voor sommige klussen wordt beroep gedaan op de vrijwilligers van OpStap. 

Werkstage Porcheresse: Twee keer gingen we met 6 gasten naar Porcheresse (de plek waar we jaarlijks op 3-

daagse gaan) om er twee dagen de handen uit de mouwen te steken in ruil voor kost en inwonen. 

WAT STELDEN WE VAST? 
De deelname aan vrijwilligersactiviteiten vergroot en ons aanbod moet steeds verruimd worden om aan de 

behoefte te kunnen voldoen. Dit toont aan dat onze doelgroep zeker bereid is terug actief deel uit te maken 

van de maatschappij en eventueel te werken. Men mist echter de mogelijkheid om dit gradueel op te starten. 

Voor sommigen is vrijwilligerswerk  zoals aangeboden door OpStap al hoog gegrepen, voor hen is ons aanbod 

ideaal. Anderen zijn net iets te sterk voor het beperkte aanbod, maar de stap naar een echte tewerkstelling is 

veel te groot, waardoor men al snel gedemotiveerd is en het gevoel krijgt dat het geen zin heeft. OpStap is 

daarom ook geen opstart naar werk, maar wel naar activering en zingeving. Een tewerkstellingsproject dat de 

brug maakt tussen OpStap en reguliere arbeid zou voor sommigen een belangrijke mogelijkheid bieden. Dit 
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komt ook terug bij andere doelgroepen, die niet bij OpStap terecht kunnen. In zo’n traject zou het mogelijk 

moeten zijn te falen, arbeidsattitudes aan te leren en moeten de kansen om opnieuw te beginnen groot zijn.  

We stellen vast dat een zorghotel voor ‘uitgezorgde’ verslaafden een nood is die steeds vaker naar boven komt.  

ACTIVITEITEN & UITSTAPPEN  
We organiseren wekelijks op woensdag een gratis vrijetijdsactiviteit. Dit om op een zo laagdrempelig mogelijke  

manier de doelgroep te bereiken en met als doelstelling de gasten beter te leren kennen, hen kennis te laten 

maken met OpStap en vanuit deze kennismaking te gaan verkennen welke richting we verder samen uit 

kunnen.  

We trachten te zorgen voor een divers aanbod aan activiteiten; sport, cultuur, koken, natuur / wandelen, 

ontspanning. Soms doen we eens een daguitstap. We streven ernaar de doelgroep zoveel mogelijk te 

betrekken bij de organisatie van de activiteiten. Voor de meer kwetsbare gasten zijn die activiteiten soms meer 

haalbaar dan participeren in het vrijwilligerswerk. Af en toe hebben we de kans om nog een extra activiteit in 

te lassen. Dat is dan vaak omdat we tickets aangeboden krijgen voor sportwedstrijden, theater, … .   

De daguitstappen naar Doel en Ieper, de eetfestijnen ( Paella, BBQ en mosselsouper ) en het kerstfeest waren 

in 2017 de populairste activiteiten.  

De gasten komen op die manier op plaatsen of ondernemen activiteiten die ze anders niet zouden (aan)doen. 

De opkomst is erg wisselend en zeer onvoorspelbaar. 

3-DAAGSE ARDENNEN 
In oktober trokken we voor het derde jaar op rij voor drie dagen naar Porcheresse. Er waren 17 deelnemers, 

waarvan 4 dames. Als begeleiding waren er vier medewerkers en één stagiair mee.  

De groep was groter dan ooit tevoren. Net als in 2016 is de driedaagse zeer goed verlopen en was er een heel 

aangename sfeer voor iedereen. We maakten wandelingen, hebben samen gekookt, hebben de zoo van 

Bouillon bezocht. ’s Avonds hebben we gezelschapsspellen gespeeld en lang rond het kampvuur gezeten. 

Kortom, het was een succes!  

De driedaagse wordt stilaan een traditie en is iets waar onze mensen echt naar uitkijken, voor de meeste 

mensen is dit hun enige kans om eens de stad en het dagdagelijkse overleven achter zich te laten. 

GANTOISE PLANTREKKERS 

De Gantoise Plantrekkers kadert in het Belgische verhaal van de Belgian Homeless Cup, bestaat reeds jaren in 

Gent en is een samenwerking tussen het Dienst Outreachend Werken, OCMW Gent en KAA Gent. Vanuit 

OpStap ondersteunt Eva mee de damesploeg samen met collega Sarah van het straathoekwerk. Zowel bij de 

dames – als de herenploeg zien we een overlapping met de doelgroep van OpStap. (meer hierover bij 

projecten) 

‘HONDENTRAINING’ 
Vorig jaar startten we met een tweewekelijkse hondentraining voor een aantal gasten met hun hond. We 

merkten al snel dat hier veel vraag naar is en dat ook dit een manier was om nieuwe gasten te bereiken. Het 

ging immers om een gemengde groep van gasten die via het Msoc komen en nog niet naar OpStap kwamen en 

omgekeerd maar dat daar ook gasten op af kwamen die voor beiden nieuw zijn. De bijeenkomsten vonden 

plaats in onze Inlooplocatie. Dat gaf ons meteen de kans om linken te leggen! We zetten in 2017 dit 

proefproject verder, ondersteund door het straathoekwerk. Helaas moesten we het aan het eind van het jaar 

alweer stopzetten, omdat we onvoldoende continuïteit konden bieden en we onvoldoende gasten bereikten. 

Het is niet omdat we besloten om het project stop te zetten dat dit alles verloren moeite was. We hebben er 

een aantal gasten mee bereikt en we konden vast stellen dat er wel degelijk vraag is naar laagdrempelige 
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ontmoetingsmomenten voor mensen met een hond. De gewone hondenschool is voor onze gasten veel te 

hoogdrempelig en te duur. (meer info bij projecten).  

DEN BOOT 
Vzw Obra-Baken schonk een binnenschip aan  de initiatiefnemers om een project mogelijk te maken. 

Tegelijkertijd was OpStap op zoek naar een definitieve huisvesting na de opstartfase. Het leek een 

vanzelfsprekende keuze om deze twee verhalen aan elkaar te koppelen gezien de complementaire inhoudelijke 

en vormelijke finaliteit van beide projecten. De stad Gent, samen met het OCMW stelden een bedrag ter 

beschikking dat toelaat het schip te renoveren vanaf het voorjaar 2018. Hiervoor werd de vzw Navis Gandae 

opgericht. In een eerste fase wordt het schip gerenoveerd. Dit met maximale inzet van sociale economie. 

Sinds augustus is de vzw Navis Gandae een feit! Navis Gandae is een engagement van de stad Gent, het 

OCMW,  het Forensisch Psychiatrisch Centrum, de Sleutel, Compaan , actoren uit de verslavingszorg en justitie.  

De vzw zal instaan voor de renovatie van een binnenschip en in een volgende fase de organisatie van een 

project voor mensen met een verslavings- en eventueel bijhorende justitiële problematiek. Het schip wordt 

gerenoveerd door middel van sociale economie projecten. Onder de deskundige werfleiding van Compaan vzw 

zullen verschillende projecten meewerken. 

Op deze manier krijgt het concept vanaf nu al ingang bij diverse doelgroepen en bij partners van het project.  

2018 wordt voor OpStap het jaar van de boot want de start van de renovatie is voorzien voor januari. Op 5 juli 

was er al het officiële startschot van de werken met een grote opkuisactie samen met de gasten en het heffen 

van een glas samen met de pers en de mensen van de vzw. Het is dan ook de bedoeling om de gasten van 

OpStap zoveel mogelijk te laten participeren tijdens de verschillende fasen van de renovatie zodanig dat dit ook 

‘hun boot’ wordt. Het schept ook de opportuniteit om met de verschillende andere sociale economiebedrijven 

in contact te komen op de werkvloer. Voor een aantal gasten kan dat misschien kansen bieden om door te 

stromen naar die werkingen. 
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Door de  van… 

STAGIAIR ROXANNE deed een bevraging bij de bezoekers van OpStap om te weten hoe zij zich voelen in de 

werking. Hun ervaringen geven een heel goed zicht op wat onze gasten hebben aan de inloop,  activiteiten en 

het vrijwilligerswerk. 

 

 

 

 

“Door naar OpStap te gaan ben ik meer van huis 

weg. Ik zie OpStap als een ‘opstap’ naar echt werk, 

zonder OpStap zou deze stap veel moeilijker 

geweest zijn. Ik heb het soms lastig met uit mijn 

bed te geraken, liefst van al blijf ik liggen, maar ik 

weet dat er bij OpStap mensen zijn die op mijn 

rekenen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik weer wat 

controle over mijn leven krijg.” 

“ je ontmoet hier veel mensen. Ik kom naar Opstap 

voor het sociaal contact dat ik kan hebben met 

gelijkgestemde zielen en mensen die je kent. Dat 

deze mensen ook in het gebruik zitten of dat ik ze 

ken , vind ik opzich geen probleem. Daarnaast vind 

ik de activiteiten echt heel leuk, je doet dingen en 

bent bezig.” 

“Vroeger had ik een  normale dagjob in 

vrijwilligerswerk, mensen begonnen te vragen naar 

mijn achtergrond en verleden. Ik kan niet liegen, 

maar wilde hen dan ook niet vertellen over mijn 

gebruik en dergelijke. 

Bij Opstap kan ik dit wel, ik ken hier veel mensen 

en voel me begrepen. Hier heb ik niet het gevoel 

van uitgesloten te worden omwille van mijn 

verleden.  

Langs de andere kant is dit voor mij ook een 

minpunt, ik word hier geconfronteerd met mijn 

verleden en met mensen die ik eigenlijk niet meer 

zou willen terug zien.  

Opstap is voor mijn ook een houvast en biedt me 

structuur. Tegelijkertijd is het een pijnlijke 

confrontatie, zoals eerder gezegd.  

Mijn zelfbeeld is ook omhoog gegaan sinds ik hier 

ben, je weet dat je niet alleen bent met je 

problemen/ verslaving en bij Opstap hoor je ook 

positieve verhalen rond gebruik, dit geeft me 

kracht en moed. Als laatste ding verzet Opstap ook 

even mijn gedachten.”  

“OpStap brengt voor mij positieve dingen en moed 

mee. Het zorgt ervoor dat ik buiten kom en sociaal 

contact heb. 

Daarnaast krijg ik hier steun om terug naar de 

arbeidsmarkt te gaan , ik maak hier vooruitgang. 

OpStap biedt me een toekomstperspectief. 

Je kan hier ook altijd terecht, als je nood hebt aan 

een babbel of gesprek dan kan dat. Daarnaast is 

het sociaal contact dat je hier hebt met mensen die 

een zelfde achtergrond hebben als jezelf. Dit vind 

ik positief omdat je niets hoeft uit te leggen of 

schrik moet hebben voor oordelen. Ik ervaar het 

contact met gebruikers niet als een probleem, ik 

stel me erboven. 

Wat ook goed is, is dat het laagdrempelig is. Er zijn 

hier geen verplichtingen, er wordt begrip getoond 

en er worden altijd tweede kansen gegeven.” 

“Heeft mijn leven zeker beïnvloed in de positieve 

zin van het woord. Het sociaal contact met de 

werknemers van Opstap doet me deugd. Door hier 

te komen durf ik nu ook stappen te ondernemen 

die ik anders niet zal nemen, ik vind hier 

ondersteuning om mijn leven terug aan te pakken, 

zoals naar een ocmw of een rechtbank gaan. 

Iets anders dat mijn leven beïnvloed heeft is het 

vrijwilligerswerk, enerzijds heb je je bezigheid 

waardoor je minder drinkt en een goed gevoel/ 

voldoen gevoel hebt. Langs de andere kant krijg je 

ook een extra vergoeding, dit is altijd fijn.  

De confrontatie die je hier hebt met gebruikers is 

Ik voel me hier goed & veilig 
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voor mij iets positief. Dit zien geeft me kracht en 

moed om zelf sterk te blijven.”   

“Als ik weet dat ik naar hier kom/plan van naar 

Opstap te gaan dan gebruik ik niet/minder. Dit doe 

ik omwille van het respect dat ik wil tonen naar de 

medewerkers en naar de andere bezoekers toe. 

Het helpt me dus minder te gebruiken. Ook kom ik 

hier in contact met mensen die al uit het gebruik 

zijn, ik kijk op naar hen. (ook wel confrontatie met 

andere gebruikers, maar die probeer ik dan wat te 

ontlopen). Je kan hier altijd terecht met vragen en 

bij Opstap staan de medewerkers altijd achter je/ 

steunen je.” 

“ Het is een dagbesteding voor me. Hierdoor 

gebruik ik geen drugs en hang ik niet rond op 

straat, als ik op straat zou rondhangen is het risico 

groter dat ik iets tegenkom. Daarnaast kan ik hier 

praten met andere mensen, wat me deugd doet. 

Ook voel ik me hier goed en veilig, ik voel me hier 

thuis. Het is een soort van veilig plek waar ik 

terecht kan. 

Het geeft ook structuur en planning aan mijn leven, 

ik weet de week te ordenen aan de hand van het 

aanbod van OpStap. 

wat ik echt goed vind zijn de personen die soms 

dingen komen uitleggen tijdens de inloop. 

Ook de goede sfeer die hier heerst is een van de 

sterkere kanten van OpStap. 

De woensdagactiviteiten zijn voor mijn een topper, 

het is fijn om eens weg te zijn. Alsook de 3-daagse 

Ardennen, dit is voor mij het beste wat OpStap 

heeft te bieden.” 
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Door de  van… 

EVA werkte negen jaar voor het OCMW en had het daar wel gezien, toen ze haar kans waagde bij OpStap.  

Ik werkte voor het OTC (Opleidings – en 

tewerkstellingscentrum) voor Perspectief met 

mensen met een achtergrond van druggebruik. Ik 

voelde toen al de nood aan een meer 

laagdrempelige manier voor mensen om (terug) 

actief te zijn. OpStap leek mij het ideale antwoord 

op deze leemte. Ik was dan ook heel blij toen ik kon 

beginnen bij OpStap. 

Ik heb drie schatten van collega’s bij OpStap, een 

klein maar hecht team. We kunnen op elkaar 

rekenen wat wel vaak nodig is met onze soms 

woelige “bende” gasten. Vooral met de 

straathoekwerkers van Gent Centrum hebben we 

regelmatig contact. Omdat onze werking op een 

andere locatie zit, hebben we binnen de dienst niet 

met iedereen evenveel contact maar indien de 

situatie zich voordoet vind ik het contact steeds 

heel vlot en constructief.  

Wat ik het Leukste vind aan deze job is tijd hebben 

voor de mensen, de afwisseling (ene dag samen 

koken, andere dag mee werken op de boerderij 

enz) én de supercollega’s.  maar de job is zeker niet 

altijd gemakkelijk. Het moeilijkste is grenzen stellen 

en – bewaken, de mensen er blijven op aanspreken 

als ze over de grenzen gaan. Regelmatig eens “de 

vieze” moeten zijn. Werken met een groep mensen 

blijft een uitdaging.  

Welk verhaal of situatie bleef jou het meeste bij?   

Ik kan er niet één uit pikken. OpStap is net de 

verzameling van allemaal situaties, verhalen en 

mensen. Mooie momenten zoals ’s zomers werken 

op de boerderij in ’t zonneke, gezellige avonden op 

driedaagse naar de Ardennen. Het is natuurlijk niet 

altijd rozengeur en maneschijn maar de slechte 

momenten proberen we een plaatsje te geven en er 

uit te leren. Wat ik ook onthoud is dat als het écht 

eens moeilijk wordt en er een groot conflict 

dreigt,  veel van onze gasten er wel staan en mee 

helpen de boel te bedaren. 

Als je de doelgroep zou moeten omschrijven in 

drie woorden, hoe zou je dat dan doen?  

drie woorden zijn te weinig om iets over onze 

mensen te zeggen 

Aan collega SOFIE stelden we de vraag wat er 

volgens haar zo typerend is aan OpStap. 

Wat OpStap probeert te creëren,  is een warme 

veilige plaats waar mensen met wederzijds  respect 

met elkaar omgaan. Het gaat daarin vooral ook 

over aandacht hebben voor de interpersoonlijke 

contacten die kunnen ontstaan in het samen zijn. 

Binnen deze respectvolle context gebeurt het ook 

wel eens dat er conflicten ontstaan tussen de 

gasten. Omwille van onze boodschap dat we er 

voor iedereen zijn en op een onvoorwaardelijke 

manier zonder te veroordelen kunnen we zelfs 

binnen de context van zeer delicate en netelige 

conflicten tussen de verschillende partijen 

onderhandelen. 

Dit kan soms tot zeer mooie afspraken en 

oplossingen leiden, waarin de verschillende partijen 

tevreden zijn. En wat zeker even belangrijk is, is dat 

deze gasten weer samen door een zelfde deur 

kunnen. Belangrijk is dat wanneer er een vorm van 

geweld, op welke manier dan ook, zich voor doet, 

er een vorm van herstel moet zijn tussen de 

partijen, en dat de verschillende partijen zich gelijk 

bejegend moeten voelen. 
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Door de  van… 

“Schouder aan schouder” 

Straathoekwerker BRAM laat ons graag even meekijken door zijn ogen naar het werk waar hij zich dagdagelijks 

voor inzet. Nadat hij een stage deed bij straathoekwerk Gent, ging hij aan de slag in Sint-Niklaas, nu is hij reeds 

1 jaar in dienst bij ons en vragen we hem of de job nog steeds is zoals hij zich had voorgesteld.  

 

 

 

 

Bram: Voor ik mijn stage begon bij straathoekwerk 

(ongeveer 10 jaar geleden) werkte in ’t Eilandje, 

een opvangcentrum voor daklozen en asielzoekers. 

Een gast daar had contact met een 

straathoekwerker en via hem heb ik veel informatie 

gekregen. Die info heeft mij aangezet om stage te 

doen bij straathoekwerk in Gent. Door mijn 

werkervaring met de doelgroep heb ik de kans 

gekregen om als eerste stagiair via het VSPW aan 

de slag te gaan binnen het straathoekwerk. 

Wat vind je het leukste aan deze job? 

Bram: Het in de leefwereld van de gasten mogen 

staan. Kunnen werken op mijn manier, gevoed door 

collega’s, coaches en gasten. 

Wat is volgens jou het moeilijkste? 

Bram: Hier heb ik voorlopig geen antwoord op. Er 

zijn veel uitdagingen, maar door de goede 

ondersteuning zie ik dit niet als moeilijk. 

Als je een slagzin moet opstellen voor de 

straathoekwerkers, wat zou dat dan zijn? 

Bram: Gast en straathoekwerker, schouder aan 

schouder. 

Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Kwetsbaar, geïsoleerd, divers. 

Je was hiervoor straathoekwerker in Sint-Niklaas, 

waar zit voor jou het grote verschil? 

De grootte van het team en van de stad. Het meer 

aanwezig zijn van andere diensten. 

Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 

bijblijven? 

Bram: Ik heb lang geleden ooit een verhaal 

geschreven toen ik nog werkte in de 

Bloemekenswijk. Samen met ontelbare andere 

verhalen, is dit er 1 van.  

“Onder een dak van bamboetakken gewillig 

omgebogen door de natuur vind ik een lege matras 

met enkele dekens. Ik zie niemand, enkel mezelf. 

Gedreven door nieuwsgierigheid begeef ik mij tot in 

het gevormde pand. Ik zie er niemand, enkel 

mezelf. Een bedwelmende geur van uitwerpselen 

en miserie bereikt mijn hart en vraagt me om terug 

te komen. Daags nadien, wanneer de zon op het 

bed belandt, vind ik er een in dekens omhuld 

lichaam. Ik ga dichterbij, stel mezelf voor aan 

iemand die ik niet zie. Wanneer het silhouet zichzelf 

in beweging zet, begint ook mijn lichaam en 

denken zich af te vragen wie ik zal ontmoeten. 

Een verwarde, slaperige jongeman vraagt me wat 

ik kom doen, waarop ik zeg dat ik hem enkel mezelf 

kan voorstellen. Een uitnodiging om zijn woning te 

betreden volgt en ik ga er graag en onbevangen op 

in. Klauterend door de bamboestokken en fecaliën 

ontwijkend breng ik mezelf naar de man. Ik weet 

niet wat ik kan verwachten en verwacht niets.  

 

Ik geloof hem in alles wat hij zegt, ik denk dat dat het enige 

is wat ik hem kan geven. 
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Een dweil gemaakt uit prikkeldraad wringt mijn 

hart een beetje uit wanneer ik binnendring in het 

verblijf van de man… 

 

Een zwarte matras met witte schimmels, stront aan 

het deken en kapotte schoenen zijn op het eerste 

zicht de mans meest waardevolle bezittingen. Ik 

heb een ontmoeting met Erik, een 28-jarige 

katholieke Turk die volgens hem dakloos is 

geworden door de moorden in Dendermonde, de 

oorlog in de Gaza-strook en de financiële crisis. Na 

een wederzijdse voorstelling en een kosten-

batenanalyse van zijn kant laat hij zich vergezellen 

op een tocht richting een warme douche en een 

gratis maaltijd. Wanneer hij zegt dat hij reeds 4 

dagen niet gegeten geeft, versnel ik mijn tred 

richting sociaal 

restaurant. Hij geeft me tijdens het middagmaal 

een korte levensgeschiedenis. Sommige delen meer 

bizar dan Dali zich kon voorstellen. Sommige delen 

die zelfs Spielberg en George Lucas zouden 

weigeren om te verfilmen, omdat het niet 

geloofwaardig zou overkomen. 

 

“Later zal ik deze dag herinneren als de dag dat jij 

mij gered hebt” 

 

 Ik geloof hem in alles wat hij zegt, want dit is 

volgens mij het enigste wat ik hem kan geven…” 
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DE WERKING 
Straathoekwerk heeft reeds een lange geschiedenis in Gent. In de loop der jaren is het al veel geëvolueerd en 

waar vroeger meer themagericht werd gewerkt, wordt nu territoriaal gewerkt.  

Iedere straathoekwerker heeft zijn gebied, al dan niet gedeeld met een andere collega. De karakteristieken van 

de wijk en de straathoekwerker samen bepalen hier grotendeels de doelgroep waarmee gewerkt wordt. In een 

wijk als Nieuw Gent is dit een hele andere groep dan een wijk als de Brugse Poort. De problematieken zijn 

anders, de expertise wordt daarom ook anders. De samenstelling van de wijk is doorslaggevend.  

Straathoekwerk werkt op verschillende levensdomeinen door zowel te focussen op individueel niveau, 

netwerkniveau als structureel niveau. Daarom werkt de straathoekwerker nooit alleen maar met de gasten, 

maar ook met de leefomgeving van de gasten en ziet hij het als zijn taak om structurele problemen in toegang 

tot sociale of andere instanties te bestrijden. 

Hiervoor werd in Gent de cirkel van straathoekwerk ontwikkeld.  

De cirkel is onderverdeeld in 3 spieën: Elke spie bevat die missies en technieken verbonden aan de 3 

hoofddoelstellingen van de dienst. De rode spie ‘relaties’ gaat over de band en de kennis die straathoekwerkers 

opbouwen met het werkgebied, de doelgroep en zijn omgeving. Dit vormt de ruggengraat voor alle andere 

handelingen en delen. De groene spie ‘omgeving’ beschrijft de inspanningen om gasten te helpen bij het 

(her)opbouwen van hun banden met een natuurlijk sociaal netwerk. De blauwe spie ‘maatschappelijke 

voorzieningen’ beschrijft de manier waarop we de band tussen het doelpubliek en maatschappelijke 

voorzieningen helpen te versterken of (her)op te bouwen. 
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WAT DEDEN WE? 
2017 :  het jaar van interne verandering en verschuiving.  

Het vertrek van Hans Bodyn die het Gentse straathoekwerk uit de grond stampte en op de kaart heeft gezet,  

zorgde ervoor dat een groot deel van het jaar overschaduwd werd door een gevoel van ongeloof, verdriet, 

kwaadheid en wantrouwen. In de tweede helft van het jaar werd veel tijd geïnvesteerd in het 

verwerkingsproces en het opnieuw zoeken van evenwicht en vertrouwen. Direct gevolg hiervan was ook dat de 

zaken die gepland waren in kader van het 25 jarig bestaan van straathoekwerk  werden 

geannuleerd/uitgesteld. 

In 2017 kozen ook Johan Ciers en Rebecca Debruycker, beide straathoekwerkers met meer dan  10 jaar 

ervaring voor een nieuwe carrière en ging Kani Yavas met pensioen. Hiermee viel een pak ervaring en 

contacten met gasten weg uit het team, dit gaf ook ruimte om nieuwe mensen aan te werven. Samen met de 2 

extra contracten via het Slim-plan kwamen er vorig jaar 5 nieuwe mensen in dienst. Verschuivingen in het team 

boden de opportuniteit aan straathoekwerkers om van buurt te veranderen. 4 straathoekwerkers maakten de 

keuze om te investeren in een nieuwe buurt. Dit zorgde er voor dat er in verschillende buurten opnieuw 

opgestart werd met een wijkverkenning en onderdompeling.   

De nieuwe kraakwet en de positie van straathoekwerk als stadsdienst in de context van deze wet en projecten 

als Warme Winter leidden tot discussies over de grenzen en kerntaken van straathoekwerk.  

Dit alles zorgde er ook voor dat vorig jaar veel tijd genomen werd voor introspectie, het elkaar (opnieuw) leren 

kennen, teambuilding en afstemming.  

Naast de interne verandering zien we opnieuw dezelfde kapstokken waarrond binnen het team en samen met 

het netwerk wordt gewerkt : woonnood/dakloosheid, vermaatschappelijking van zorg en verbindend werken. 

IN DE PRAKTIJK: EEN STRAATHOEKWERKER IN JE WIJK  

BRUGSE POORT 
Bruno , straathoekwerker in De Brugse Poort, kreeg in februari 2017 versterking van Steven, stagiair via het 

VSPW.  De Brugse Poort blijft een wijk die heel wat mensen met een verslaving, op zoek naar het dagelijkse 

dosis geluk, aantrekt. Bruno’s ervaring als consulent in MSOC zorgden er voor dat hij meteen heel snel een 

aanspreekpunt vormde voor de vele gebruikers die in de wijk vertoeven.  

Hieruit volgend merken we in de Brugse poort ook een hogere aandacht voor spuitenruil en zwerfspuiten. 

Door veelvuldig aanwezig te zijn in enkele strategisch gekozen cafés krijgen Bruno en Steven ook steeds meer 

contacten met mensen met een alcohol verslaving.  

Goedkope woningen, kans op een dagjob en het  inloopcentrum Pannestraat op een boogscheut  zorgen er 

tevens voor dat we er steeds meer contact hebben met mensen met een precair of zonder verblijfstatuut. In 

concreto vooral mensen van Oost Europese en Magrebijnse afkomst. Toeleiding naar nachtopvang, hulp bij 

zoeken naar woningen en werk zijn dagelijkse vragen die  op hen afkomen. 

De Brugsepoort is een gewild onderzoeksgebied voor heel wat Studenten en organisaties. Door hen te woord 

te staan of in de wijk te introduceren krijgen we de kans om onze methodiek te verspreiden en de kennis over 

de doelgroep bij toekomstige zorgverleners te verhogen. 
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RABOT   

Het Rabot is een drukke volkswijk waar een aantal factoren er voor zorgen dat paden van onze doelgroep 

elkaar kruisen. Er is veel sociale hoogbouw, het is één van de wijken waar een goedkoper segment van 

woningen te vinden is, er zijn een aantal initiatieven die zich richten op thuislozen. Eva Vanderstraete werkte 

tot september 2017 op deze wijk.  Op dit moment zijn Riet Verlot en Ismail Cantürk actief in de wijk.  

Eva’s voornaamste vindplaatsen waren het inloopcentrum van de Pannestraat waar ze contacten had met een 

grote groep thuisloze mensen. Daarnaast was  er een intensieve samenwerking met de sociale kruidenier en 

was ze voor veel bezoekers ook de toeleider voor de nachtopvang. 

Café Galya in de Wondelgemstraat is een heel laagdrempelige ontmoetingsplaats en vaak de thuis voor 

mensen die niet meer welkom zijn in andere horecazaken. Hier had Eva veel individuele contacten in haar 

spreekuur op café. 

De site was jaren een vaste plaats waar buurtbewoners terecht konden om te werken in de volkstuintjes, te 

verpozen, te voetballen, … Eva beheerde met een aantal van haar mensen een volkstuintje, leidde mensen toe 

naar de stadsakker. Met het afbouwen van de werking van de site bestond haar job er in mensen toe te leiden 

naar nieuwe initiatieven, onder andere “het bruisend buurtcentrum” 

De 3 torens zijn jaren lang de landmark geweest die het Rabot op de kaart zetten. Eva had intensieve contacten 

met bewoners van de blokken, oa een groep mensen uit de drugscene en met de daklozen die er komen slapen 

in de kelders/gangen. 

Buurtwerk, OCMW en CAW/sociale kruidenier waren de voornaamste partners waarmee werd samen gewerkt. 

Naast Eva, die intussen van wijk is veranderd, is ook Riet Verlot sinds 2016  actief in de wijk. Ze  probeert zoveel 

mogelijk in de wijk en op straat aanwezig te zijn. Ze frequenteert geregeld de horeca- en handelszaken met 

accent op de Wondelgemstraat en het Griendeplein, het inloopcentrum CAW (met toeleiding nachtopvang), 

het buurtcentrum met wachtruimte voor aanwezige diensten (OCMW, werkwinkel, woonwinkel), de cafetaria, 

de tweedehandskledijwinkel, de sociale kruidenier en de weggeefwinkel. Ze loopt vaak rond op straat, pleinen 

en parken om gekend en aanspreekbaar te zijn in de wijk. Ook zij werkt nauw samen met de sociale kruidenier 

en het inloopcentrum CAW. Daarnaast onderhoudt zij contacten met maatschappelijke werkers en 

medewerkers van organisaties, diensten, scholen, … om ook daar gekend te zijn en een vinger aan de pols te 

houden. Ze probeert vooral contacten te leggen en te onderhouden vertrekkende vanuit de noden van de 

doelgroep. Er is een actieve samenwerking rond het park El Paso met de werking van vzw Jong en omgeving 

Wittekaproenplein met huisbezoeken in sociale hoogbouw. Partners uit verschillende hoeken (straathoekwerk, 

buurtwerk, LDC, vzw Jong, Minus One, sociale regie, …) werken samen rond samenleven en contacten in de 

buurt. Er wordt ingezet op actieve toeleiding van omwonenden naar de buurtactiviteiten. Minder mobiele en 

kwetsbare bewoners worden opgehaald en begeleid. Zij werkt ook rond vrouwen die slachtoffer zijn van 

partnergeweld. Zij heeft veel contacten met Slovaakse gezinnen (als ex-buurtsteward, vanuit het 

inloopcentrum CAW en via andere vindplaatsen), met de grote aanwezige Bulgaarse en Turkse gemeenschap in 

de wijk (ook via de sociale kruidenier en inloopcentrum CAW). Op straat ontmoet zij ook vaak personen met 

psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematieken.  

Na het vertrek van Eva werd Ismail Cantürk geïntroduceerd in de wijk. Hij werkt sedert september 2017 als 

straathoekwerker in de wijk Rabot. Hij werkt zoals alle straathoekwerkers integraal al ligt zijn focus vooral op 

jongeren, daklozen en mensen zonder geldige verblijfsdocumenten,  mensen uit het drugs –en criminele milieu, 

en de verschillende gemeenschappen in de wijk Rabot (Turks, Maghrebijns en Bulgaars)… Zijn voornaamste 

vindplaatsen zijn de (speel)pleinen, café’s, blokken (hoogbouw), moskee, tram&bus(haltes) en uiteraard de 

straat… 
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 Zijn voornaamste partners in de wijk zijn vooral de sociale regisseur, buurtsportmedewerkers, de verschillende 

jeugdwerkers die actief zijn in de buurt, alle maatschappelijke werkers in dienst voor de Stad Gent, moskee 

besturen, leerkrachten van scholen, medewerkers van het inloopcentrum Pannestraat, maar ook sleutelfiguren 

in de wijk met wie hij samen projecten uit de grond stampt, cfr. Voetbalproject Odyssee voor jongeren uit de 

wijk… 

 Hij werkt zowel individueel als in groepsverband, individueel gaat dit dan over gasten die een 

multiproblematieken hebben: drugs, alcohol, criminaliteit, psychische problemen, dakloosheid, geen geldige 

verblijfsdocumenten… In groepsverband werkt hij vooral met jongeren en gebruikt hij sport als middel om ze te 

betrekken… 

LEDEBERG – GENTBRUGGE - MOSCOU 
 
Jeroen is onze straathoekwerker in zone 9050. Dit bevat een zeer groot werkingsgebied. De meeste aandacht 

gaat naar die gebieden waar weinig andere diensten actief op in zetten. Voorbeelden zijn Moscou vogelhoek, 

Robiniawijk, Papleupark,.. 

Vereenzaming, psychische problemen, alcohol en gok verslaving zijn eigen aan de mensen waarmee we er 

werken. Vanuit de inclusie gedachte werken we tevens mee aan Project Pluimpjes van samenlevingsopbouw 

Gent en de Gentse werkgroep Kwartiermaken.  

Als voormalig buurtwerker heeft Jeroen extra aandacht om sociale dynamieken op te merken en verbindend te 

werken met burgers en burgerinitiatieven. De polarisering tussen autochtone inwoners en jonge inwijkelingen 

op zoek naar betaalbare huisvesting zijn een aandachtspunt in de wijk.  

De afgelegen Gent Brugse Meersen zijn een aantrekkingspool van mensen die onder de radar willen blijven. 

Barakjes aan volkstuintjes worden regelmatig bewoond door mensen zonder of  precaire verblijfsdocumenten. 

Ook enkele mensen met een verslaving vertoeven er regelmatig. Straathoekwerk in 3 wijken met slechts 1 FTE 

is niet evident. Jeroen is veel onderweg en dient selectief en doelgericht te beslissen aan welke overleg 

momenten hij deelneemt. 

SLUIZEKE – TOLHUIS - HAM :  
In 2017 namen we afscheid van Rebecca Debruyker die al 12 jaar een vaste waarde was op  de wijk. Rebecca 

had contacten met een groep gasten die gekenmerkt werden door verslavingsproblematiek (veel alcohol) en 

psychiatrische kwetsbaarheid). Deze mensen vond ze in de sociale woningen op de wijk (het pand, groene 

briel) de goedkopere studios en arbeiders woningen en diverse pleintjes die ontmoetingsplaatsen zijn voor 

pintjesdrinkers (Fratersplein, Heilige kerst plein) 

In september startte Eva Vanderstraete op de wijk. Kernpunten tijdens haar eerste maanden opstart waren 

o.a.:  

 de site Doornakkerstraat/Stokerijstraat/Nieuwland – uithuiszetting van een grote groep bewoners 

door opkoop van de woningen door projectontwikkelaar. 

 Groene Briel : soepbedeling in samenwerking met buurtwerk en sociale regie 

 Het Fratersplein 

Het verhuizen van wijk (Eva werkte tot 4 jaar terug op Ledeberg, daarna Rabot en nu Sluizeke) zorgt er wel voor 

dat een aantal individuele contacten over de wijken heen blijven lopen en dat dit niet altijd evident is om 

voldoende tijd vrij te maken voor een nieuwe wijkverkenning. 
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BLOEMEKENSWIJK :  

Pieter De Meerseman ging in september 2017 aan de slag als straathoekwerker op de Bloemekenswijk ter 

vervanging van Sarah van Der Auwera. Pieter werkte verschillende jaren als straathoekwerker in Oostende en is 

vertrouwd met de methodiek en de doelgroep en kent de klappen van de zweep. 

Klemtonen in zijn eerste half jaar zijn :  

 Werken in en rond hoogbouw in de F Ferrerlaan en aan Jan Yoens met mensen met een 

verslavingsproblematiek en eenzaamheid. 

 Dakloosheid op de wijk : autobewoners, tenten op braakliggend gebied, slapers in publieke ruimte van 

de hoogbouw 

 de wijk trekt kwetsbare mensen aan (oa daklozen en mensen met psychische problematiek) door 

aanwezigheid van oa De Fontein, Guislain ziekenhuis en Huize Triest 

 Zwerfspuitenproblematiek aan de hoogbouw en aanzet tot spuitenruilproject in samenwerking met 

WGC de Kaai 

 Een beperkt aantal cafees in de wijk maar toch een aantal die goede vindplaats zijn voor onze 

doelgroep 

 Wekelijkse ondersteuning van de Gantoise Plantrekkers. Vanuit zijn ervaring met het voetbal project in 

Oostende neemt Pieter ook in Gent de begeleiding van het team en zijn spelers op. 

NIEUW GENT :  
Mohamed Zerioh werkt ondertussen bijna 10 jaar op de wijk. Tot september werkte Lieke Demulder ook in 

Nieuw Gent, daarna maakte ze de overstap naar het centrum van de stad. 

Focus in deze buurt ligt nog steeds op de bewoners en bezoekers van de woonblokken aan de Kikvorsstraat. 

Daar zijn in de loop van de jaren tal van individuele contacten opgebouwd waarmee vaak intensieve trajecten 

worden afgelegd. 

Speerpunten in het voorbije jaar :  

 Samenwerking met andere diensten in het kader van het Revitalisatie project op de wijk 

 Zeer grote aandacht voor psychisch kwetsbare bewoners (in hoogbouw, aan de kerk, binnen 

wijkorganisaties). Samenwerking met Mobil team 

 Regelmatige doorverwijzing en samenwerking met de Moester 

 Samenwerking en doorverwijzingen naar psychiatrische ziekenhuizen  

 Intensieve trajecten met mensen met verslavingsproblematiek, in het kader van Mohamed zijn 

ervaring in de drughulpverlening. 

 Ondersteuning van daklozen die onderdak zoeken in de gemeenschappelijke ruimtes van de blokken. 

 Maandelijkse ondersteuning van voedselbedeling in het Geraarke 

 Vanuit goede contacten met de moslimgemeenschap : werken rond radicalisering 

 Werken met nieuwe vluchtelingen uit Syrië, Iran, Irak, Afganistan, … 

Oude rot in het vak Filip Van Goethem kwam in juni na een sabbataar terug in het team en vervoegde 

Mohamed in Nieuw Gent. De expertise die hij opdeed tijden de opleiding Begeleiding met Assistentie van 

Dieren neemt hij mee in zijn dagelijkse werking. Hij heeft zich tevens verdiept in het aanbod die er voor deze 

groep mensen is. 

De losloopweiden werden als mogelijke vindplaatsen geobserveerd, maar ook  diereartsen die bereid zijn om 

aan sociaal tarief te werken als krasdiensten die ook dieren voer voorzien worden in kaart gebracht. Filip is het 

aanspreekpunt op de dienst als het om omgaan met dieren gaat. Tijdens zijn observaties in Nieuw Gent heeft 

hij extra aandacht voor kwetsbare mensen met huisdieren. De blokken lonken maar nieuw in de wijk heeft hij 
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nog de tijd om ook op Steenakker en aanpalende gebieden aanwezig te zijn. Na 25 jaar Dienst bij 

straathoekwerker behoeft het geen uitleg dat er tevens heel wat gasten zijn die blijven beroep doen op zijn 

expertise en ondersteuning. 

CENTRUM :  
Ook in het centrum van de stad was er een personeelswissel. De drie straathoekwerkers die er al verschillende 

jaren actief waren kozen voor een nieuw pad binnen DOW en werden in de loop van 2017 vervangen door 

Bram David (april), Lieke Demulder (vanaf september, voorheen actief op Nieuw Gent) en Kaat Hermans 

(september). Dit betekende dat de nieuwe straathoekwerkers de wijk en elkaar moesten leren kennen. In de 

eerste maanden werd vooral geïnvesteerd in wijkverkenning waarbij de focus breder kwam te liggen dan het 

klassieke publiek van dak en thuislozen, het publiek waar tot voorheen hoofdzakelijk mee werd gewerkt. 

De groep daklozen en druggebruikers in het centrum is zeer groot en wisselend. Er is veel doorstroom van 

mensen en miserie wat de opvolging uitdagend maakt. In tegenstelling tot andere wijken zijn er weinig 

buurtgerichte organisaties actief (geen buurtwerk of opbouwwerk). Om aan deze lacune tegemoet te komen 

wordt in het centrum samenwerking aangegaan met minder voor de hand liggende partners zoals Nest, de 

Vooruit en Enchanté. Ook gingen we samen met de gasten die aan Sint Nilklaas kerk verblijven het gesprek aan 

met De lijn. 

Ook met de collega’s van Opstap is er een intensieve samenwerking en wordt er regelmatig langs gelopen 

tijdens de inloopmomenten. 

In de zoektocht naar andere doelgroepen wordt vindplaatsgericht gewerkt in en rond sociale huisvesting 

(Lange steenstraat het Pand, Nieuw Poort Straat) en panden in de stad die verdeeld zijn in kleine 

appartementen en studio’s waar een vermoeden is van grote concentratie van kwetsbare doelgroepen. 

Tenslotte werd ook extra aandacht besteed aan thema’s als  opvang en revalidatie bedden voor zieke daklozen 

en drempels in het aanbod van goedkope maaltijden (verhogen leeftijdsgrens poverello, nieuw beleid huize 

Triest). 

DAMPOORT - SINT AMANDSBERG :  
Op de wijk Dampoort- Sint Amandsberg zijn Nele Van Arnhem en Maya Debel al jaren de vaste tandem van het 

Straathoekwerk. Deze regio beslaat een zeer groot territorium met de wijken Scheldeoord, Dampoort, Sint 

Amandsberg en de Bernadette wijk. Op vraag wordt ook gewerkt in de wijk Macharius Heirnis die bij het 

centrum van de stad aanleunt. 

In de eerste helft van het jaar was Maya in zwangerschapsverlof. Sinds ze terug aan de slag is werkt ze ook een 

aanzienlijk deel in andere wijken (oa  sint pieters station buurt) omdat een aantal van haar gasten uit de buurt 

verhuisden. 

Doelgroepen waarmee gewerkt wordt zijn ouderen met verslavingsproblematiek en/of psychiatrische 

problematiek, daklozen (deze verblijven niet op de wijk, maar zijn er aanwezig door de locatie van OCMW 

dienst thuislozen. Velen nemen ook deel aan bv het gratis buurtontbijt), mensen (jong/oud) met 

alcoholproblematiek, gezinnen (hierbij wordt met zowel de ouders als de kinderen gewerkt) en 

jongvolwassenen. Kenmerkend is de mix aan nationaliteiten. 

Kernthema’s in de individuele werking waren kansarmoede,  kinder- en jongerendakloosheid, psychiatrische 

problematiek (vaak vroeg dit ook een burenbemiddeling), justitie met een bijzondere  aandacht voor 

jeugdrechtbank, instellingen van 0 jaar tot 17 jaar/ jeugdgevangenis en hospitalisaties. 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. 
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In samenwerking met buurtbewoners en wijkpartners werd in 2017 veel geïnvesteerd in : 

 De ontbijtgroep (tijdelijk getrokken door SHW) 

 burgerbudget 't Overeten  : uitgewerkt, uitgeschreven en ingediend samen met doelgroep, bewoners 

en partners 

 Blok Stokerijstraat-Doornzelestraat-Nieuwland ism vzw Jong, Buurtstewards en dienst wonen  : 

organiseren info-avonden voor de bewoners, huursalon openen, bewoners letterlijk tot bij bij beleid 

brengen, juridisch nagaan of de projectontwikkelaar zich aan de geldende huurwetgeving hield, 

ongediertebestrijding, individuele begeleiding van de gezinnen,... 

 nauwe samenwerking met de vele wijkpartners (vzw jong, sivi, sociale wijkregisseur, kind en gezin, 

woonwinkelaars, ocmw, buurtwerk, brugfiguur middelbaar, ldc outreacher, ...) 

 En Route: stadsvernieuwing leidt snel tot sociale verdringing. Constante  alertheid is noodzakelijk. De 

straathoekwerkers waken en pleiten om de doelgroep hier ook in te betrekken en hen hierin een 

plaats te geven daar ook zij een groot deel van de wijk uitmaken, maar  wel heel vaak vergeten 

worden. 

 Van bij de start betrokken bij de middenveldgroep "geen kind zonder dak" (vergaderingen, acties, 

beleidssignalering) 

 deelname aan de taskforce wonen 

 prikaccident met kinderen  

WATERSPORTBAAN  
Deze wijk werd in het kader van het SLIM plan als nieuw gebied  toegevoegd. Sinds oktober is Sarah 

VanderAuwera er actief. Een uitgestrekte wijk met sociale appartementsblokken, barakkenkampen, 

caravanbewoners en een recreatief domein vraagt een bijzondere aanpak. Er zijn zoveel plekjes waar je 

verdoken kan wonen dat dit geen eenvoudige opdracht is. 

Voeling krijgen met de eigenheid van elk van de 14 verschillende appartementsgebouwen en hun bewoners 

vergt heel wat tijd. Op zoek gaan naar sleutelfiguren (gekende bewoners & conciërges) helpt hierbij.  Ook 

Buurtwerk en Samenlevingopbouw  zetten sinds kort (extra) in op dit gebied. Door aanwezig te zijn op 

buurtontbijt en de inloopruimte leren we niet alleen bewoners kennen maar krijgt Sarah tevens de kans om 

haar lokaal netwerk uit te bouwen. Afstemming met collega’s Buurtstewards, groendienst en nachtwakers van 

recreatie Domein de Blaarmeersen  omtrent tijdelijke woonoplossingen die her en der opduiken is essentieel in 

dit gebied. 

Naast aanwezigheid in de wijk nam Sarah tevens de begeleiding van een familie in het project Instapwonen, 

ism vzw De Sloep op zich. Ze is mee drijvende kracht binnen de (dames)voetbalploeg de Gantoise Plantrekkers 

in samenwerking met OpStap, Emancipatorische werking van OCMW, CAW en de KAAGhentFoundation. 

MUIDE-MEULESTEDE  
Deze wijk heeft Bieke Denolf als vaste waarde. In en rond de wijk ligt nog veel braakliggend terrein. Deze 

terreinen trekken mensen aan die op een creatieve manier met de Wooncrisis omgaan. Op diverse terreinen 

vinden we regelmatig woonwagens, caravans, zelfgebouwde barakken e.d.  

Steeds opnieuw onderhandelen met eigenaars en steeds opzoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor de 

mensen die op deze manier (over)leven, doen Bieke dromen van een project mobiel wonen op de Muide. Een 

bevraging van de ervaringen van mobiele bewoners en enkele eigenaars die oogluikend tijdelijke woonvormen 

toelieten leidden tot een document die de dienst toeliet andere stakeholders te betrekken om deze woonvorm 

in Gent te erkennen en te faciliteren. Omdat er ook een aantal dakloze mensen hun toevlucht zoeken tot 

wonen op het water, zaten we samen met een delegatie van NV Waterwegen en zeekanaal om werkafspraken 

te maken. 
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In 2017 rondde Bieke een 2 jarige opleiding contextueel hulpverlenen af.  Dit leidde tot extra aandacht voor 

‘hulpbronnen’ in de directe omgeving van de doelgroep. Een hoger bewustzijn van de mechanismen waarmee 

kwetsuren het denken en handelen van veel kwetsbare mensen mee bepalen en aandacht voor zelfzorg. Dit 

zorgt voor een nieuw elan in onze werking op de Muide. Vereenzaming, psychische problemen en verslaving 

zijn belangrijke thema’s in Bieke’s dagdagelijkse bezigheden 

STATIONSBUURT GENT SINT PIETERS  
Gevestigde waarde Jurgen Van Haver is hier actief als straathoekwerker. Het Station heeft een 

aantrekkingskracht voor dak en thuislozen. Je kan er de dag droog doorbrengen, er is altijd wel iets te zien en 

te beleven met al die passage. Ook heel wat ex dak-en thuislozen en andere mensen die affiniteiten hebben 

met hen spenderen er graag enkele uren.  

Bij diverse  doelgroepen valt het hoge alcoholgebruik en psychische problematiek ons op. We zien een 

toename van het aantal vrouwen die bereikt wordt.  De aanwezigheid van transmigranten  is een fenomeen die 

steeg na de verhoogde inzet van politie op de benzinestations langs snelwegen. 

Het Maria Hendrika plein en de inkom van het stationsgebouw zijn evidente vindplaatsen. Maar ook de vele 

horeca zaken in de buurt zijn belangrijke vindplaatsen. Enkele zaken zijn zeer tolerant t.a.v. onze doelgroep.  

Ook de aanpalende parkeer garage vormt een belangrijk werkterrein. Naast mensen die er de nacht 

doorbrenge, is het ook een hangplek voor jongeren. We vinden er regelmatig overblijfselen van alle types 

druggebruik alsook gebruikte condooms en weggegooide kledingstukken. 

In het station is samenwerking met NMBS essentieel. We betreuren het wegvallen van de liaison wegens ziekte 

en kijken uit naar zijn vervanging. We merken dat een aanspreekpunt die zowel de doelgroep kent als zijn weg 

in de structuur van de NMBS een heel grote meerwaarde heeft.  

De jarenlange ervaring van Jurgen wordt ook vaak gedeeld met derden. We hebben ingezet op methodiek 

verspreiding en verruimen van de maatschappelijk bewustzijn over de doelgroep door wandeling ism VIZIT en 

plaats bezoeken en gastcollega’s aan studenten van diverse sociale opleidingen.  

WIE ZIJN WE?  
 

  

Bruno 

Kaat 

Sarah 
Pieter 

Bieke 

Fiele 

Bram Toto 

Ismail 
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Steven 
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Door de  van… 

EVA is ruim 12 actief als straathoekwerkster. Ze is gestart in september 2005. Als eerste wijk had ze Ledeberg-

Gentbrugge . Na 8 jaar hield ze het daar voor bekeken en maakte ze in december 2013 naar de wijk Rabot, 

sinds september 2017 biedt ze steun aan de bewoners van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. 

Wat vind je het leukste aan de job? 

Je gaat mee in een verhaal van de mensen. Je komt 

op plaatsen waar je anders nooit zou komen. Je 

maakt deel uit van het leven van de mensen 

waarmee je werkt. Je ziet ongelooflijk veel. Ik kom 

in contact met heel veel verschillende soorten 

mensen zowel gezinnen als alleenstaande mannen 

of vrouwen, mensen zonder papieren, mensen met 

psychiatrische problematiek, mensen met 

verslaving, ouderen… Als straathoekwerker kom je 

dan ook in contact met heel veel organisaties zoals 

drughulpverlening, gevangenis, ziekenhuizen, 

psychiatrie, buurtorganisaties, scholen… je krijgt 

ook een zicht op de werking van al die 

verschillende organisaties vanuit het standpunt 

van hoe de mensen dat beleven.  

Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 

Het weer af en toe.  Maar daarnaast vooral de vele 

beslissingen die je als straathoekwerker op 1 dag 

moet maken. Het advies of de informatie die je 

geeft zijn cruciaal voor de mensen en bepalen het 

verdere verloop voor de mensen. Ook de 

willekeurigheid van wie een straathoekwerker 

heeft en wie niet. Hoe bepaal je als 

straathoekwerker wie de meeste nood heeft?                                                                                                                              

Wat ik ook soms moeilijk vind is de uitzichtloosheid 

van vele situaties waar mensen in zitten. In welke 

mate moet je blijven toezien of wanneer moet je 

‘ingrijpen’. Allemaal ethische vragen waar 

straathoekwerk mee te maken krijgt… 

Hoe vind je de samenwerking met andere 

collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 

dienst? 

Ik weet perfect bij welke collega ik terecht kan 

voor welke vraag. Door  de ervaring van de 

afgelopen jaren heb je een netwerk uitgebouwd als 

straathoekwerker. Op die manier weet je waar je 

te rade kan. 

Wat is volgens jou de slagzin van de 

straathoekwerkers? 

Blijven lachen. 

Welk situatie zal jou het meeste bijblijven? 

Ik heb eigenlijk wel veel situaties die mij bijblijven. 

Het verhaal van Willy die in zijn auto heeft 

gewoond of van Yoeri die ik heb geholpen met zijn 

verhuis, waarbij er een hele frietketel met 

frituurolie was uitgelopen op de zetel van de 

camionette. Ik zal ook altijd blijven denken aan die 

vrouw in mijn wijk, die haar fiets gebruikte als 

wandelrek en iedereen uitschold op straat. Maar 

ook de situatie van een gezin dat op straat stond  

en uiteindelijk in de trekkershutten van de 

Blaarmeersen kon verblijven.  

Als item blijft vooral een origineel roos Afrikaans 

kleed dat ik kreeg van een mama me voor altijd 

bij…  

Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Meest kwetsbare wijkbewoners. 
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WAT STELDEN WE VAST? 

WOONNOOD :  
De Dienst Outreachend werken is vertegenwoordigd in de Stuurgroep Dak en Thuisloosheid en de werkgroep 

Nachtopvang. 

Samen met middenveldpartners zoals CAW Oost Vlaanderen, Samenlevings opbouw, Jong Gent in Actie, vzw 

sivi e.a , zetelen we in de Woondialoog. Vanuit deze overleg tafel waren we betrokken bij een actie rond foutief 

afficheren van panden te huur. Deze bewustmakings campagne kreeg wat media aandacht in de lokale pers en 

op AVS. Dienst wonen en dienst toezicht bouwden verder op de ervaring van deze actie om een sensibilisering 

campagne die in april, mei juni 2018 uit te rollen. 

Overal in de stad komen medewerkers van DOW in contact met mensen die al dan niet tijdelijk en 

noodgedwongen in caravans, tentjes, mobilhomes, zelf gebouwde constructies wonen. Vanuit de ervaring dat 

de woononzekerheid vaak  bij alle betrokken tot negatieve gevolgen leid nam onze dienst het initiatief om een 

nota ‘Mobiel Wonen in Gent’ (zie bijlage ) te schrijven. Deze nota werd gebruikt om deze woonvorm meer 

erkenning te geven.  Samen met sociale regisseurs, vzw Labland, en dienst wonen werd een werkgroep 

opgericht die de contouren voor  het project Mobiel Wonen op de Muide  vast leggen. Overleg met dienst 

Stedenbouw zorgde ervoor dat enkele administratieve en bouwkundige drempels weggewerkt werden. Overleg 

met dienst Beleidsparticipatie is veelbelovend om deze woonvorm ook bij tijdelijke invullingen mogelijk te 

maken. 

De bestaande werkgroep wordt in het voorjaar 2018 overgenomen door een werkgroep in de schoot van 

Tascforce Wonen. 

 

VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG :  
Meer dan 10 jaar terug werd vanuit onze dienst een eerste signaalnota rond psychiatrie op straat geschreven. 

Sindsdien heeft de vermaatschappelijking van de zorg zich verder uitgerold en meer dan ooit stellen we hiervan 

de weerslag op de straat en kwetsbare doelgroepen vast. De evenwichtsoefening tussen individuele 

verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van de maatschappij/burgers en de zorg die vanuit instituties 

gedragen wordt voor kwetsbare mensen  ligt op de weegschaal maar wat vooral opvalt is het gebrek aan 

mensen en middelen om de maatschappelijke zorg op een goeie manier te dragen. Voorwaarden voor 

vermaatschappelijking zijn degelijke en aangepast huisvesting , voldoende ondersteuning/begeleiding en een 

maatschappij die er klaar voor is en er voor open staat. Tot vandaag schieten we op deze 3 terreinen zwaar 

tekort.  

Vaak krijgen patiënten die ontslagen worden uit een ziekenhuis een rechtstreekse toeleiding naar de 

nachtopvang. De Gentse huisvestingsmarkt is zo verzadigd dat mensen met een psychiatrische problematiek 

zichzelf niet verkocht krijgen op de private huurmarkt. Als ze in sociale huisvesting terecht komen wonen ze 

vaak in hoogbouw in buurten met een hoge concentratie aan problemen. Een omgeving met weinig 

draagkracht die mensen vaak nog meer ziek maakt.  Voor aangepaste woonvormen zijn lange wachtlijsten, 

voor alternatieve vormen van huisvesting (wonen in caravans, kraken) wordt het in Gent steeds moeilijker om 

buiten de lijntjes te kleuren. 

De mobil teams en outreachende zorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn van bij de hun 

opstart over bevraagd. We zien hier een goede ondersteuning en mooie trajecten in presentie en 

kwartiermaken voor de mensen die het geluk hebben geïncludeerd te worden. Het aanbod is echter te beperkt 

om te voldoen aan de steeds groeiende vraag. 
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Op maatschappelijk  vlak zien we de kloof tussen zij die in de boot zitten en zij die er uit vallen steeds groter 

wordt. Er wordt verwacht dat  maatschappij mee de zorg opneemt voor wie het nodig heeft terwijl we leven in 

een samenleving en tijdsgeest die een individueel schuldmodel projecteert. 

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Vanuit het straathoekwerk werken we met partners uit welzijnswerk, 

geestelijke gezondheidszorg en burgers samen om de drempels naar een goeie vermaatschappelijking te 

verlagen. Op vlak van huisvesting via initiatieven als mobiel wonen, de taskforce wonen, bemoeizorg in sociale 

huisvesting. Op vlak van begeleiding via Azis+, betrokkenheid in de werkgroep die de krijtlijnen van de Mobil 

teams hertekende, de opstart van een inloopcentrum/outreachende zorg op Nieuw Gent. Wat 

maatschappelijke draagkracht betreft ten slotte door in te zetten op netwerken zoals Enchanté en 

kwartiermaken . 

VERBINDEND WERKEN 
Zowel in de individuele relaties die we met mensen aan gaan, in de groepswerking en in het opzetten van 

structurele samenwerking staat verbinding centraal. We blijven hierop ook verder inzetten en verdiepen. Zo 

volgden een aantal medewerkers een langdurige opleiding contextuele hulpverlening. In de trajecten  met de 

doelgroep wordt veel tijd geïnvesteerd in het versterken en herstellen van relaties. In groepswerkingen zoals 

de Gantoise plantrekkers is solidariteit één van de drijvende krachten en wordt heel veel klemtoon gelegd op 

mede-eigenaarschap van de doelgroep, eigen krachten in het netwerk en participatie. Op buurtniveau gaan we 

voor onze gasten op zoek naar ankerpunten en wordt via kwartiermaken plaats gemaakt voor onze mensen. In 

netwerken als Enchanté wordt actief gezocht naar plaatsen waar onze doelgroep welkom is en waar ze 

opnieuw als mens in de maatschappij worden geïncludeerd.  

Door de  van… 

“Geef mij maar de rauwe werkelijkheid en geen verbloemde wereld”. 

Stagiair STEVEN, actief in de Brugse Poort geeft 

ons graag mee hoe hij het straathoekwerk ervaart. 

Toen ik kwam solliciteren voor een plaats als 

stagiair bij het team straathoekwerk was ik nog 

niet zeker het wel iets voor mij was. De bedoeling 

was een informatief gesprek, voor de teamcoaches 

om te zien welk vlees ze in de kuip hadden, voor 

mezelf om meer duidelijkheid te krijgen wat de 

functie van straathoekwerker exact inhield. 

Enerzijds intrigeerde het straathoekwerk me 

enorm, anderzijds voelde ik onzekerheid over de 

cases waar de straathoekwerkers mee in aanraking 

komen, zouden ze niet te zwaar zijn om te 

dragen?!  

Als ik terugdenk aan toen stond ik op een 

belangrijk kruispunt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat 

ik zou gekozen hebben om dit niet te doen. Na 

meer dan een jaar deel uit te maken van deze 

dienst lijkt het echt ondenkbaar dat ik deze 

ervaring zou gemist hebben. Het heeft mij 

gevormd en het blijft me vormen. Wat me ook bij 

blijft uit het sollicitatiegesprek was de 

gemakkelijkheid waarmee ik met de teamcoaches 

kon praten. Ik zie ze nu nog altijd zoals ik ze voor 

de eerste keer op die maandagnamiddag zag. Geen 

franjes, geen show, geen façades. Ze waren zoals 

ze zijn. En dit straalt ook af op de dienst, op het 

werk, de collega’s en de doelgroep. De dingen zijn 

zoals ze zijn. Ook daarom koos ik ervoor om hier 

toch aan de slag te gaan.  

Geef mij maar de rauwe werkelijkheid en geen 

verbloemde wereld. En net die rauwheid maakt de 

job ook zo mooi. Ze geeft betekenis. En daarin 

mogen wij aan de slag, met een onvoorwaardelijke 

houding en genoeg tijd en ruimte die nodig is om 

onze job op een goede manier te kunnen doen. 
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SCHOOLSPOTTERS  

 (C) PATRICK HENRY_BEELDBANK STAD GENT 
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Door de  van… 

Onvoorwaardelijk, maar niet naïef. 

Schoolspotter LUCAS geeft ons zijn beeld van de job, na 2,5 jaar als schoolspotter is hij de meest ervaren 

spotter van het team.  

Houdt de job in wat je er jou van had 

voorgesteld?  

Jazeker, jongeren op straat aanspreken, er een 

band mee opbouwen om vanuit die band aan de 

slag te gaan met die vragen die de jongeren aan 

ons stellen. 

Wat vind je het leukste aan deze job? 

In het algemeen omgaan met jongeren, zowel in 

positieve als negatieve situaties. De afwisseling dus 

en de vrijheid om onze eigen manier van werken te 

ontwikkelen, en daarin te groeien. 

Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 

De schrijnende situaties (bij jongeren) waarmee je 

geconfronteerd wordt en daarbij het besef dat je 

geen mirakelwerker bent, dat je ze dus niet altijd 

zult kunnen helpen. 

Hoe vind je de samenwerking met andere 

collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 

dienst?  

De samenwerking is uitstekend en de mogelijkheid 

om af en toe eens samen te draaien bij de andere 

afdelingen binnen de dienst is zeer  aardig. 

Wat is volgens jou de slagzin van de 

schoolspotters? 

Onvoorwaardelijk, maar niet naïef. 

Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 

bijblijven? 

Een jongere die mijn telefoonnummer had en die 

zeer cru zei dat hij net terug wakker was vanuit een 

coma ten gevolge van een zelfmoordpoging. Dit is 

mij bijgebleven vanwege de ernst, emotionele 

geladenheid van de situatie en de banale manier 

waarop het gecommuniceerd werd 

Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Jong, rebels, onbegrepen. 

 Welk verhaal typeert volgens jou de werking van 

de schoolspotters?  

Een jongere die een contract op school had 

gekregen vanwege haar  rebels gedrag tegenover 

personeel en mede-leerlingen had vernomen dat 

zij tegen het einde van de week definitief geschorst 

zou worden. Daardoor is haar motivatie helemaal 

door de mand gevallen en heeft zij dus beslist om 

vanaf die dinsdag niet meer naar school te gaan, te 

spijbelen dus. Ik heb goed geluisterd naar haar 

woorden en haar proberen te doen beseffen dat zij 

hierdoor enkel en alleen zichzelf meer in 

problemen bracht.  Maar ik heb ook bewust niet 

vanuit een superioriteitspositie haar onder haar 

voeten gegeven. Dit zou namelijk het 

vertrouwensverband breken die ik al opgebouwd 

met haar. 

 

 
  



 
41 

DE WERKING 
Het project schoolspotters is een werkervaringsproject gesubsidieerd door VEVE. Bij het begin van 2017 viel 

een deel van deze subsidiëring weg. Om dit op te vangen werd een deel van het werkingsbudget 

gecompenseerd door Stad Gent.  

Het project stelt 6 schoolspotters en 1 stagiair aan het werk. Allen zijn jonger dan 25 jaar en hebben geen 

diploma middelbaar onderwijs. Dit zijn immers de voorwaarden om in zo’n “startbaan”  als schoolspotter te 

kunnen instappen.  Schoolspotters kunnen twee jaar aan de slag bij ons en maximaal tot hun 25ste. 

De schoolspotters werken drie of vier dagen per week (afhankelijk van de opleiding die ze volgen) bij ons op de 

dienst. De andere dagen van de week volgen zij een opleiding via het volwassenonderwijs.  Het 

schoolspottersproject heeft dan ook een dubbel doel. Enerzijds wil het de schoolspotters de kans geven 

werkervaring op te bouwen en een diploma te halen, anderzijds willen de schoolspotters een luisterend oor en 

een betrokken aanspreekpunt zijn voor jongeren aan schoolpoorten.   

 
“Ik ben enorm blij dat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan als schoolspotter. Tijdens mijn jeugd heb ik 
gekampt problemen waardoor ik mijn middelbare school niet afwerkte, de goede banden met mijn familie 
verloor en er op jonge leeftijd alleen voor kwam te staan. Ik ben ondertussen al enkele jaren bezig met het 
heropbouwen van mijn leven. Het schoolspottersproject heeft mij hier erg in geholpen. Dankzij het 
schoolspottersproject ben ik kunnen gaan studeren. Ik doe de job erg graag en studeer ondertussen de richting 
Sociaal - Cultureel Werk. Dit kon ik doen via een ingangsexamen voor mensen zonder middelbaar diploma. Als 
mijn schoolspotterstraject afgelopen is, heb ik dus niet enkel een middelbaar diploma maar zelfs een hoger 
diploma in handen! Ik zou later graag vanuit mijn eigen ervaringen mensen die in moeilijkheden zitten helpen. 
Zonder mijn job als schoolspotter was dit niet mogelijk geweest.”    

   

WAT DOEN WE? 
 

De schoolspotters kunnen aanzien worden als peer-supporters. Ze hangen rond aan schoolpoorten om daar 

contact te maken met jongeren. Omdat de schoolspotters zelf nog vrij jong zijn, hebben zij voeling met de 

leefwereld van de jongeren en vinden zij doorgaans snel aansluiting bij hen. Het feit dat de schoolspotter 

bovendien onafhankelijk van de school werkt, verlaagt de drempel voor de jongeren om een schoolspotter in 

vertrouwen te nemen. Bovendien hebben de meeste schoolspotters in hun persoonlijke verleden ook 

“vanalles” meegemaakt, waardoor ze vaak uit eigen ervaring kunnen putten in hun gesprekken met de 

jongeren.  Schoolspotters zijn geen hulpverleners en zitten niet vast aan bepaalde methodieken of 

gesprekstechnieken.   Ze zijn gewoon zichzelf!  En net dat appreciëren de jongeren. De schoolspotter is echter 

ook niet “één van de jongeren” Als buitenstaander kan de schoolspotter de jongere soms een frisse kijk bieden 

op bepaalde zaken.  

 

De jongeren vinden in de schoolspotters iemand die hen begrijpt. Ze kunnen bij hen terecht als ze ergens mee 

zitten,  zich niet goed in hun vel voelen of even nood hebben aan een ‘friendly face’ en een babbeltje . De 

schoolspotters “zijn er” voor de jongeren. Ze hebben tijd om naar hen te luisteren en hen te ondersteunen en 

motiveren. Dit kan gaan om gesprekken aan de schoolpoort, jongeren die zich onveilig voelen begeleiden naar 

school of thuis, samen iets gaan drinken, tot een cinemabezoek  of samen eens gaan sporten,… op deze manier 

leren de schoolspotters  de jongere ook eens  in een andere context kennen en wordt  ‘het vertrouwen’ verder 

opgebouwd.  
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“Een meisje belde me dat ze het niet meer zag zitten. Zij heeft thuis een heel moeilijke situatie en moet altijd 

alles alleen doen thuis en ook nog voor haar broers en zussen zorgen. We hadden daar al veel over gepraat. Ze 

vroeg of ik afkwam. Ik ben naar haar gegaan en heb al mijn make-up gerief meegenomen en we hebben elkaar 

opgemaakt en ondertussen veel zitten lachen. Achteraf zei ze dat ze dat eens echt nodig had. Gewoon wat 

chillen en lachen…” 

Wanneer er meer nodig is raden de schoolspotters de jongeren aan met een hulpverlener te praten of 

verwijzen ze de jongeren naar andere organisaties of vrijetijdsinitiatieven, zodat ze hun netwerk ook verder 

kunnen uitbreiden.  

 

 In 2017 verwezen  wij jongeren door naar oa. vzw De Stap, Compaan, JAC, OCMW, vzw Tejo, CLB, 

verschillende vrijetijdsorganisaties (sportclub, dansles, YOUnited9000, Habbekrats,…) 

 

“Er was een jongen in mijn zone die steeds lastig deed en overlast veroorzaakte, en vechten en zo. Hij werd dan 

steeds op school op het matje geroepen en dan kreeg hij onder zijn voeten en werd hij geschorst en zo. Maar 

dat veranderde niets aan zijn gedrag. Op een dag begon hij mij uit te dagen om te vechten.  Ik liet hem begaan 

en hij begon meer en meer uit te dagen.  Ik liet hem nog altijd begaan maar ik bleef zelf heel rustig. Ik begon 

ook niet op hem te zagen of zo. Ineens gaf hij mij ‘een vuistje’, de manier waarop jongeren elkaar hier 

begroeten. Een week later kwam hij met me praten.  Hij had heel veel problemen thuis en liep heel gefrustreerd 

daardoor. We zijn samen naar de school geweest om erover te praten met de leerlingenbegeleider. Sindsdien 

gaat de school heel anders met hem om.”  

Daarnaast organiseerden bepaalde schoolspotters soms ook groepsactiviteiten.  Ze leren daardoor soms 

andere jongeren kennen dan ze doorgaans aan de schoolpoorten zien.  Of ze leren de jongeren die ze al kenden 

op een andere manier kennen… Het zelf organiseren van activiteiten kan ook een interessante leerervaring zijn 

voor sommige schoolspotters.   

In 2017 organiseerden de schoolspotters oa. kennismakingsactiviteiten aan de schoolpoorten om jongeren te 

leren kennen (vb. wafelbak,  zich voorstellen in de klassen), een educatieve workshop “Jongeren en Sociale 

Media” voor de eerste en tweede graad - ontwikkeld door twee schoolspotters na de constatatie dat vele 

gevechten tussen jongeren aan de schoolpoorten ontstonden door discuties op de sociale media (reeds 

gegeven in OLVI, Hotelschool, Viso, VIP), Een bewustmakingsactiviteit voor jongeren rond gezonde voeding aan 

Zuid (met gratis ontbijt) .  Schoolspotters werkten ook mee aan evenementen  die samen met andere diensten 

of organisaties werden georganiseerd (zoals de Dag Tegen Racisme op 17/03 en Geestig Gent op 11/10 op Zuid) 

en gingen ook geregeld mee op schooluitstappen, sportdagen e.d. op vraag van scholen waar zij actief zijn.  

 

WAAR WERKEN WE? 
 
Sinds september 2017  wordt ingezet op twee scholenclusters.   

Zone Zuid omvat de scholen OLVI, hotelschool, Nieuwen Bosch en VISO.  

Zone Casinoplein beslaat HTISA,  De Rotonde, Wispelberg en KTA MOBI.  

Elke zone heeft zijn vaste schoolspotters . Door hiervoor te kiezen, en niet voor een beurtrol, zullen de 

schoolspotters sneller een bekend gezicht worden voor de jongeren in hun gebied.  Door te kiezen voor twee 

locaties waar meerdere scholen samen komen, kunnen meerdere schoolspotters vanuit dezelfde locatie 

werken, waardoor meer continuïteit wordt gecreëerd:  Gezien de combinatie met hun opleiding  zitten de 

schoolspotters immers zelf ook vaak op de schoolbanken en ze zijn dus niet altijd beschikbaar. Door meerdere 

schoolspotters vanuit de zelfde regio te laten spotten, is er zeker altijd een schoolspotter aanwezig. Anderzijds 

kunnen de schoolspotters elkaar op deze manier ook beter ondersteunen.  
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Iedere schoolspotter zit anders in elkaar. De één slaagt er zeer goed in snel individuele contacten te maken, de 

andere vindt het makkelijker zich in een groep in te mengen en nog anderen leren het best mensen kennen 

door activiteiten te organiseren. Door deze verschillende types schoolspotters te combineren ontstaat er een 

goeie dynamiek, die zowel de schoolspotters als de jongeren aan de schoolpoorten ten goede komt. 

 

WAAROVER PRATEN WE ? 
Gezien hun ‘peer-positie’ praten jongeren vaak ‘als vriend’ met de schoolspotters. 

Ze praten over hun dagelijkse beslommeringen: over school en hobby’s,  over hun vrienden,  over voetbal en 

Tv-series,  over ruzie met vrienden of familie,  over relaties en liefdesverdriet, over hoe ze zich voelen en waar 

ze van dromen…  

Vaak gaat het over gewone, dagelijkse dingen. 

Het samen praten over deze zaken zorgt er voor dat schoolspotters en jongeren – stap voor stap -  een band 

kunnen opbouwen.  Het opbouwen van een vertrouwensrelatie neemt wel wat tijd in beslag. Hoe langer een 

schoolspotter aan de slag is, hoe groter het vertrouwen wordt. We merken  dan ook dat jongeren die zich 

slecht in hun vel voelen,  dingen hebben meegemaakt waar ze het lastig mee hebben of met een probleem 

kampen,  na enige tijd van “relatieopbouw”, bij de schoolspotters aankloppen. 

 

VORMING EN UITWISSELING 
Schoolspotters krijgen, naast de opleiding die ze allemaal volgen, ook nog  een aantal basisvormingen op onze 

dienst .  Omdat de meeste schoolspotters twee jaar in dienst blijven - en om schoolspotters niet elk jaar de 

zelfde vorming te laten volgen - worden de meeste van deze vormingen om de twee jaar gegeven. [Onze werking 

verloopt echter in schooljaren] 

 In  schooljaar 2016 -2017 kregen alle schoolspotters de vormingen: Outreachend Werken voor 

Schoolspotters, Beroepsgeheim voor schoolspotters,  “Maat in de shit” (een vorming over omgaan 

met druggebruik bij jongeren van CGG Eclips)  

 In schooljaar 2017-2018 werden volgende vormingen georganiseerd voor alle schoolspotters (oa.  

Vorming Peer-Support, Vorming Bemiddeling  bij conflicten met jongeren, Omgaan met straffe 

uitspraken bij jongeren) 

 

Daarnaast worden de schoolspotters individueel steeds gemotiveerd om zo veel mogelijk vormingen te volgen, 

op hun maat en naar hun behoeften. En er zijn er ook de vormingen die door VEVE georganiseerd worden voor 

alle schoolspotters van Vlaanderen 

Maar, schoolspotters geven ook zelf vorming!  

Zo mochten zij in 2017 hun project en hun werk gaan voorstellen in HOWEST in Brugge (Postgraduaat Peer-

Support) en in Hogeschool Odisee in Brussel (studiedag Peer-Support) 

 

Om de sociale kaart te leren kennen en om de samenwerking te bevorderen gaan  schoolspotters geregeld op 

werkbezoek naar andere diensten zoals bijvoorbeeld Jac, Tejo, Eclips, Lejo, De Stap … of we bezoeken  eens een 

instelling of een therapeutische gemeenschap voor jongeren. Andere organisaties die ook met jongeren 

werken komen zich soms bij ons op team voorstellen zoals bijvoorbeeld de brugfiguren van Stad Gent, 

Compaan, … tot onderzoekers van de hogeschool die rond spijbelen en schoolmoeheid werken en graag onze 

input wilden horen. 
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Omdat de schoolpoorten regelmatig sluiten voor een welverdiende vakantie, worden schoolspotters tijdens 

vakantiemomenten ingezet in andere organisaties, zoals  vzw Jong, Habbekrats, Vzw Stappen, De Kiem,…  Op 

die manier leren ze niet alleen andere jongeren kennen, ze doen ook nieuwe ervaringen op en kijken hoe 

andere organisaties het werken met jongeren aanpakken. 

 

WIE ZIJN WE?  

De schoolspotters werken in ‘schooljaren’, in 2017 waren dan ook twee teams aan de slag. 

Januari - augustus 

 

Benjy 

Rüya

Vicky 

Eline Tom 

Eva 

Cynthia 
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Door de  van… 

A little more kindness and a little less judgment. 
 

JULIA is nu 6 maand schoolspotter, ze kwam via haar jobcoach in het team terecht en voelt zich er helemaal 

thuis. Als ze een slagzin voor de schoolspotters moet verzinnen gaat ze voor ‘geduld is een mooie deugd’, 

omdat het niet altijd eenvoudig is om contact te leggen als schoolspotter en ‘ a little more kindness and a little 

less judgement’ omdat ze gelooft dat dat is wat de schoolspotters jongeren te bieden hebben. Ze geeft ons 

graag zicht in de werking van de schoolspotters via het verhaal van de eerste jongere met wie ze een relatie 

opbouwde als schoolspotter. 

Dit verhaal heb ik geschreven omdat dit meisje de 
eerste jongere was die mij is beginnen vertrouwen. 
Ook omdat deze situatie mij als schoolspotter heeft 
doen inzien dat je  niet altijd actie moet 
ondernemen om er voor iemand te kunnen zijn. Een 
luisterend oor kan meer dan genoeg zijn. (Waar ik 
het in het begin heel moeilijk mee had). En de 
dankbaarheid van zowel Marie als haar mama blijft 
mij bij. Zo heb ik ontdekt dat, als de jongere in de 
problemen zit, dat dit niet enkel de jongere raakt, 
maar dat ook soms hun familie er mee inzit .  
 
Marie en haar vriendin werden  al eventjes gepest 
in de klas, ze zitten in het 2

de
 middelbaar. Ze 

vertelden wat er gaande was. Het kwam er op neer 
dat ze alle twee gepest werden door andere 

jongeren van hun school en dat  ze schrik hadden 
van die jongeren omdat zij al meerdere malen 
hadden gedreigd hen op de tramsporen te duwen 
als er een tram zou afkomen. Ik heb de twee 
meisjes enkele dagen begeleid van hun school naar 
het station en omgekeerd. Voor één meisje was 
het daarna niet meer nodig maar voor Marie wel. 
Ik had  met Marie besproken dat ik het begeleiden 
stilletjes aan zou afbouwen. Zodat ze niet te veel 
gewoon geraakte dat ik haar elke dag zou 
begeleiden en dat ze ook op die manier weer leert 
alleen de tram te nemen. Marie vond dit prima. Na 
het afbouwen heb ik Marie mijn werk GSM 
nummer gegeven en mijn werk facebook zodat ze 
mij kan bereiken als ze er nood aan heeft. We 
hebben enkele keren afgesproken om te praten. 

Vicky Manuel 
Eline Julia 

Eva 

Lucas 

Stijn 

Tom 
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Marie vertelde situaties van op school en hoe het 
in de klas er aan toe gaat. Ze is regelmatig het 
slachtoffer van ernstige pesterijen van jongeren. Ze 
verstoppen bijvoorbeeld haar trui en willen die  
haar niet teruggeven, ze nemen haar stoel weg als 
ze wilt gaan zitten, ze nemen haar pennenzak en 
houden die ondersteboven zodat alles er uitvalt, 
dit gebeurd alleen als de leerkracht eventjes weg is 
uit de klas.  
 
Marie vind het fijn dat ik altijd wil luisteren naar 
haar omdat ze niets meer durft te zeggen aan de 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders omdat ze 
schrik heeft dat ze dan “de zaag” is of dat de 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders misschien 
over haar gaan denken “Ah daar is ze weer sè!”  
Ik had haar enkele keren voorgesteld om eventueel 
samen met haar naar een leerkracht te gaan of een 
leerlingenbegeleider zodat ze binnen het school dit 
probleem kunnen aanpakken opdat de pesterijen 
zouden stoppen maar Marie voelde zichdaar 
ongemakkelijk bij. Voor mij als schoolspotter en als 
persoon was het moeilijk dat ik niets kon doen 
voor haar waardoor de pesterijen zouden stoppen, 
maar ik respecteerde zeker haar gevoelens en haar 
gedachten. Ik heb haar dan ook gevraagd wat ze 
van mij verwacht. Wil ze graag dat ik acties 
onderneem?  Heeft ze graag dat ik alleen luister? 
Of wil ze iets anders ? Maar Marie wou alleen dat 
ik naar haar luisterde.  
 
Op een vrijdagavond werd ik gebeld door een 
nummer dat ik niet herkende maar had dit pas 

gezien op zaterdag nadat ik mijn telefoon had 
opgeladen. Ik zag ook dat ik een berichtje had 
gekregen van Marie dat haar mama mij graag zou 
spreken en of ik zou willen terugbellen. De mama 
van Marie klonk rustig en vriendelijk. Vrijdag na 
school was Marie door jongeren op de tramsporen 
geduwd. Er was toen net een tram op komst.  
Marie had ook een blauwe plek aan haar arm waar 
de jongeren haar hadden  gegrepen. De mama had 
besloten om naar de politie te gaan met Marie om 
een verklaring af te leggen. Ook had ze naar het 
school gebeld dat ze graag een gesprek wilde met 
zowel Marie, de pesters en hun ouders. De school 
ging hier mee akkoord. Dit gesprek zou zich de 
maandag daarop plaatsvinden. De mama had mij 
bedankt voor de momenten dat ik luisterede naar 
Marie en voor de momenten dat ik haar al begeleid 
had. Ze zei dat het voor haar deugd deed om te 
weten dat haar dochter iemand had die ze 
vertrouwde. Zo kreeg de mama ook een veiliger 
gevoel omdat haar dochter naar school te laten 
gaan. Ze zou mij maandagavond bellen om te laten 
weten hoe het gesprek is verlopen.  
Het gesprek op school ging in het begin helemaal 
niet vlot maar uiteindelijk was er wel resultaat 
waardoor de ouders van Marie en Marie zelf 
tevreden mee waren.  
 
Marie heeft soms nog steeds een beetje schrik en 
ze mag mij nog altijd sturen of bellen als ze er nood 
aan heeft. En dat doet ze ook… 
[Marie is een fictieve naam] 

 

WIE BEREIKEN WE? 
Sinds september 2017 bereikten we 75 verschillende jongeren.  Dat is niet het aantal jongeren dat we in totaal 

kennen, wel het aantal jongeren waar we in die periode reeds een goede band mee hadden en actief mee aan 

de slag waren. 
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Door de  van… 

We proberen de jongeren te leren hoe ze hun problemen 
kunnen oplossen maar gaan dit niet in hun plaats doen. 
 
Ook Manuel kwam recentelijk het team vervolledigen.  Hij is schoolspotter sinds 6 november 2017 en zo, samen 
met Stijn, onze meest verse schoolspotter. 
 
Houdt de job in wat je er jou van had 
voorgesteld?  
Ik vergeleek het een beetje met de job van Jojo-
medewerker van de middelbare school vroeger. 
Alleen denk ik dat wij als spotters meer kunnen 
bereiken omdat we niet echt autoriteit uitstralen 
en ook niet verbonden zijn aan een school, 
waardoor jongeren ons sneller zullen vertrouwen. 
 
Wat vind je het leukste aan deze job? 
Het contact met de jongeren is voor mij het 
interessantste. De meeste zitten in een fase tussen 
puber en volwassene en ik vindt het boeiend om te 
zien hoe ze daarmee omgaan. Ik geef graag advies 
gebaseerd op mijn eigen jeugd en het doet deugd 
als ik merk dat ik hun kan bereiken. Ik probeer een 
soort van grote broer te zijn voor de jongeren 
 
Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 
Ik heb soms wat moeite met conflictsituaties, ook 
al is dat nog niet al te veel voorgekomen. Iets wat 
ik niet perse het moeilijkste vind maar waar ik wel 
op probeer te letten is het schommelen tussen 
jezelf blijven en je professionele rol spelen. 
   
Hoe vind je de samenwerking met andere 
collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 
dienst?  
Iedereen is altijd vriendelijk. Het is ook altijd fijn 
om de werkmethodes en inzichten van collega’s te 
kunnen vergelijken met die van jezelf, waardoor je 
altijd wel wat bijleert.  
 
Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 
bijblijven? 
Ik heb niet echt één specifiek moment maar wat 
voor mij de meeste voldoening geeft is het 
moment dat een jongere zich comfortabel begint 

te voelen en signalen geeft dat hij/zij me 
vertrouwd. Meestal zie ik dat moment zelf niet 
aankomen en verrast het me een beetje op een 
positieve manier. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 
omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
Boeiend, Kneedbaar en Zoekend 
 
Daarnaast ben ik vooral op zoek naar verhalen die 
de werking van de schoolspotters duidelijk in 
beeld brengen.  
 
Eén van de jongeren die ik regelmatig zie heb ik 
geholpen met een situatie die goed beschrijft wat 
onze job inhoudt. Na veel casual en niet al te diepe 
gesprekken vertelde ze me plots dat ze last had 
van een stalker. Het ging om haar ex die terug in de 
stad was.  Ik heb goed naar haar geluisterd waarna 
ik haar heb doorverwezen naar een dienst die 
gespecialiseerd is in dergelijke situaties 
(Stalkingalarm in Gent). Achteraf heb ik nog eens 
gecheckt hoe het verder verliep en ze wist me te 
vertellen dat het probleem zich had opgelost.  
 
In deze situatie zie je perfect wat we allemaal doen 
voor de jongeren. In de eerste plaats brengen wij 
veel tijd met hun door en proberen we hun 
vertrouwen te winnen door over hobby’s en 
interesses te praten. Naarmate de 
vertrouwensband sterker wordt kunnen de 
jongeren al eens over bepaalde problemen met 
ons praten. Wij proberen dan zo goed mogelijk te 
luisteren en indien nodig kunnen wij hun 
doorverwijzen naar bepaalde diensten of 
organisaties. We proberen de jongeren te leren 
hoe ze hun problemen kunnen oplossen maar gaan 
dit niet in hun plaats doen.  

Wat horen we?  

Door hun contacten met verschillende jongeren van verschillende scholen, door hun peer-positie en door het 

feit dat zij niet gericht focussen op bepaalde onderwerpen, krijgen de schoolspotters een zeer goed beeld van 

wat er leeft bij jongeren. Zij krijgen de stem van de jongeren relatief ongefilterd binnen.   
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WAT HOREN WE?  
Schoolspotters worden daardoor ook sporadisch geconsulteerd om “de stem van de jongeren” te vertolken.  Zo 

werden zij en de jongeren, samen met andere organisaties,  betrokken bij de uitwerking van het concept van 

het “Overkophuis”. Ook voor de uitbouw van “BoJo”, het Jongerenhuis dat in Baudolo in de pijplijn zit,  worden 

zij betrokken.  Daarnaast worden zij sporadisch door  andere diensten  en overheden  gevraagd naar hun 

signalen. 

 “We zijn eens met enkele jongeren die het zeer moeilijk hebben naar de schepen gegaan. Ze hebben daar 
allemaal hun verhaal verteld. De schepen heeft echt lang geluisterd. Hij was heel geïnteresseerd en zei achteraf 
dat het enorm zwaar geweest was voor hem, al die schrijnende verhalen. Dat hij echt geëmotioneerd was. De 
jongeren waren blij dat hij echt naar hen geluisterd had. …”  

 

OVERLAST 
 Geef jongeren een plek om te hangen. Rondhangende jongeren worden vaak als overlast 

beschouwd (buren die de politie bellen, zelfs als ze geen echte overlast bezorgen). 

Voldoende “hangplekken” voorzien, zowel binnen (een jeugdhuis is niet voor iedereen het 

juiste antwoord)  als buiten (gezellig en veilig  ingericht en liefst met een afdakje om te 

schuilen en vuilbakken in de buurt) kan de overlast beperken. 

ONDERWIJS  
 Nood aan begeleiding van jongeren wanneer zij van school gestuurd worden. Jongeren die 

die van hun school te horen krijgen dat ze daar niet langer welkom zijn, worden niet altijd 

begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe school. Zonder die begeleiding is het voor hen 

vaak moeilijk een nieuwe school te vinden (zeker indien dit in het midden van het schooljaar 

gebeurt). Sommigen haken dan af en eindigen zonder diploma. 

 Alternatieve oplossingen voor laatkomers: In sommige scholen wordt de laatkomers 

verboden om  nog deel te nemen aan het eerste lesuur. In  praktijk moedigt dit spijbelen aan. 

Andere laatkomers beslissen soms om “gewoon helemaal niet meer te gaan” omdat ze geen 

zin hebben in “al dat  gedoe,  gewoon omdat ik te laat ben”. 

“waarom zijn ze niet gewoon blij dat we toch komen?” 

 Meer positieve bekrachtiging voor wat wel lukt en meer hulp voor wat niet lukt (ipv. 

sancties en contracten). Leerlingen op hun talenten aanspreken. Zo kunnen sommige 

leerlingen ook ingezet worden op school (vb. om klasgenoten te ondersteunen, de website 

van de school maken, de inrichting van de klaslokalen en speelplaats te ontwerpen, als 

ervaringsdeskundige om hun medeleerlingen die ook met problemen kampen bij te staan,…)  

 Meer oog voor persoonlijk welbevinden van de jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel 

dat het enige wat de school interesseert is of ze op tijd komen, zich aan de regels houden en 

of hun punten goed zijn. Niet wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Misschien moet daar in 

de lerarenopleiding daar nog meer op gefocust worden?? In het algemeen vragen leerlingen 

meer persoonlijke betrokkenheid van leraars. Minder afstand en meer persoonlijk contact. 

Leraars hebben, van alle schoolpersoneel, vaak het meest intensieve contact met de 
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jongeren. Zij  kunnen daardoor  ook snel reageren bij schoolmoeheid of wanneer ze zien dat 

jongeren worstelen of zich plots helemaal anders gedragen. Leerlingen geven ook aan dat ze, 

wanneer ze een bepaalde leraar in vertrouwen nemen, het niet fijn vinden om naar de 

leerlingenbegeleider of iemand anders te worden doorverwezen.  

 Veel jongeren voelen zich slecht in hun vel of hebben allerlei problemen, waardoor school 

soms gewoon er even niet meer bij kan. Soms laten ze het daardoor (even) hangen. Het is 

belangrijk voor hen dat ze op die momenten “de school” als ondersteunend kunnen 

ervaren, en niet enkel als sanctionerend. 

 Voor sommige leerlingen weegt  “het sociale aspect” van het schoollopen zeer zwaar.  

Ook zware pesterijen, uitgesloten worden,  agressiegevallen aan schoolpoorten, werden 

regelmatig aangegeven door jongeren als reden om niet meer naar school te gaan.  

 

 Er is nood aan meer leerlingenbegeleiders: er zijn er nog niet genoeg waardoor  diegenen 

die er zijn overbevraagd zijn. Leerlingenbegeleiders zijn nochtans belangrijk voor de 

leerlingen en bieden vaak een grote ondersteuning. Ook de brugfiguren zijn, in het 

middelbaar onderwijs, nog met te weinig. 

 Maak het onderwijs flexibeler naar analogie van het hoger onderwijs. Nu moeten jongeren 

soms blijven zitten, of van richting veranderen door 1 vak waarin ze niet goed zijn, terwijl ze 

eigenlijk wel mee kunnen voor al het andere.  Dit werkt demotiverend en zorgt ervoor dat 

jongeren niet altijd in de goede richting terecht komen. Door een persoonlijk traject toe te 

passen, waarbij men bepaalde vakken kan meenemen naar het volgend jaar en/of 

vrijstellingen kan verzamelen voor de vakken waarvoor men wel reeds geslaagd was, kan dit 

opgelost worden.  Jongeren zouden ook graag meer “keuzevakken” kunnen kiezen, naast 

bepaalde verplichte vakken. 

 Creëer een divers onderwijsaanbod. Jongeren haken soms af omdat ze niet passen binnen 

het huidige schoolsysteem, terwijl ze vaak wel over voldoende capaciteiten beschikken. 

Jongeren willen “meer verschillende soorten scholen” en ook “kleinere scholen”, zodat ze 

meer kans hebben iets te vinden dat bij hen past. 

 Schoolfacturen: blijven een probleem voor mensen met een laag inkomen, ondanks alle 

maatregelen en maximumfactuur.  Zeker voor richtingen waar men specifiek materiaal nodig 

heeft. 

 Geen gratis buzzy pass  meer na 14 is voor velen problematisch  

 Geef ook meerderjarigen die tweedekansonderwijs willen volgen een studiebeurs. Nu 

bestaat er enkel zoiets voor de knelpuntberoepen. 

 Er is nood aan een groter aanbod aan stageplaatsen voor leerlingen Deeltijds Onderwijs en 

aan meer hulp bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.  Leerlingen die geen 

stageplaats vinden kunnen hun diploma niet halen. Hierdoor haken ze soms definitief af “het 

heeft toch geen zin meer”. 
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 Niet alle jongeren zijn even enthousiast over het aanbod in de POT-trajecten. Sommige 

jongeren willen liever een videoclip maken of een computergame leren ontwerpen dan op de 

boerderij werken, met hout werken, potten bakken,…  

THUISLOOSHEID/DAKLOOSHEID JONGEREN 
 Aanbod voor jongeren op de woonmarkt is zeer beperkt. Jongeren die alleen willen wonen 

vinden vaak (ondanks een eigen inkomen) geen woonst als hun ouders niet borg 

willen/kunnen staan.  

 Schoolspotters komen in contact met thuisloze jongeren. Zij vallen niet op omdat ze niet in 

de normale circuits van nachtopvang en zo terecht komen, maar vaak logeren bij vrienden 

(met veel verhuisbewegingen). 

 Er bestaat in Gent geen daklozenopvang voor jongeren apart. Jongeren zien het vaak niet 

zitten om in de reguliere daklozenopvang te gaan zitten en logeren daarom van het ene 

logeerbed naar de andere sofa. 

 Er bestaat geen crisisopvang voor jongeren om zeer kortstondig te verblijven en – onder 

professionele begeleiding -  alles even op een rijtje te zetten, zonder dat ouders onmiddellijk 

verwittigd worden. Soms hebben jongeren nood aan een time out van de thuissituatie om te 

kunnen beslissen welke stappen ze verder willen zetten. 

VRIJE TIJD & JONGEREN 
 De werking van de Uitpas is niet bij iedereen even goed gekend 

 Muziekschool, sportclubs: voor sommige mensen zeer duur en hoogdrempelig. Ook door de 

aankoop van instrumenten/sportoutfits/vervoer  

 Betere bekendmaking van het vrije tijdsaanbod bij de jongeren. Dit geldt zowel voor het 

dagelijkse aanbod als voor vakantievoorzieningen 

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK 
 Nood aan preventie cannabisgebruik bij jongeren: Cannabisgebruik is heel erg ingeburgerd 

bij de jongeren, ze vinden dit normaal. 

 Nood aan preventie alcoholmisbruik (binchdrinken) bij jongeren 

 

JONGEREN & PSYCHIATRIE 

 Laagdrempelige initiatieven waar jongeren - zonder wachtlijst – kunnen binnenspringen voor 

ambulante psychologische hulp (zoals vb. vzw Tejo) zijn ongelooflijk waardevol voor jongeren 

die het moeilijk hebben.  

 Er zijn te weinig plaatsen voor jongeren in residentiële psychiatrische instellingen. 

Wachtlijsten in   residentiële psychiatrische instellingen voor jongeren zijn vaak zeer lang.  
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING JONGEREN 

 Uitkeringen (voor jongeren) zijn te laag om mee rond te komen.  Jongeren zelfstandig 

wonen, op kamertraining zitten, of in instellingen wonen, hebben vaak onvoldoende budget 

voor kledij of een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

UITHUWELIJKEN/ LOVERBOYS/PROSTITUTIE 

  Ook in Gent komen deze zaken voor!  (ook bij jongeren die elke dag naar school gaan en op 

geen enkel gebied voor problemen zorgen).  Schoolspotters voelen zich in deze situaties zeer 

machteloos.  

Door de  van… 

MANUEL is sinds 6 november aan de slag. Hij 

geeft ons zijn inzichten in de job als schoolspotter.  
 
Houdt de job in wat je er jou van had 
voorgesteld?  
Ik had niet echt een beeld van de job in mijn hoofd 
omdat ik zelfs niet wist dat de job bestond. Ik 
vergeleek het een beetje met de job van Jojo-
medewerker van de middelbare school vroeger. 
Alleen denk ik dat wij als spotters meer kunnen 
bereiken omdat we niet echt autoriteit uitstralen 
en verbonden zijn aan een school. 
 
Wat vind je het leukste aan deze job? 
Het contact met de jongeren is voor mij het 
interessantste. De meeste zitten in een fase tussen 
puber en volwassene en ik vindt het boeiend om te 
zien hoe ze daarmee omgaan. Ik geef graag advies 
gebaseerd op mijn eigen jeugd en het doet deugd 
als ik merk dat ik hun kan bereiken. Ik probeer een 
soort van grote broer te zijn voor de jongeren 
Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 
Ik heb soms wat moeite met conflictsituaties, ook 
al is dat nog niet veel voorgekomen. Iets wat ik niet 
perse het moeilijkste vind maar waar ik wel op 
probeer te letten is het schommelen tussen jezelf 
blijven en je professionele rol spelen. 
   
Hoe vind je de samenwerking met andere 
collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 
dienst?  
Iedereen is altijd vriendelijk. Het is ook altijd fijn 
om de werkmethodes en inzichten van collega’s te 
kunnen vergelijken met die van jezelf waardoor je 
altijd wel wat bijleert.  
 
Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 
bijblijven? 
Ik heb niet echt één specifiek moment maar wat 
voor mij de meeste voldoening geeft is het 

moment dat een jongere zich comfortabel begint 
te voelen en signalen geeft dat hij/zij me 
vertrouwd. Meestal zie ik dat moment zelf niet 
aankomen en verrast het me een beetje op een 
positieve manier. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 
omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
Boeiend, Kneedbaar en Zoekend 
 
Welk verhaal brengt de werking van de 
schoolspotters volgens jou duidelijk in beeld.   
Één van de jongere die ik regelmatig zie heb ik ooit 
geholpen met een situatie die goed beschrijft wat 
onze job inhoudt. Na veel casual en niet al te diepe 
gesprekken vertelde ze me ooit dat ze last had van 
een stalker. Het ging om haar ex die terug in de 
stad was en zij vond dat hij wat te stalkerig over 
kwam.  Ik heb goed naar haar geluisterd en een 
wat serieuzer gesprek gevoerd waarna ik haar heb 
doorverwezen naar een dienst die gespecialiseerd 
is in dergelijke situaties (Stalkingalarm in Gent). 
Achteraf heb ik nog eens gecheckt hoe het verder 
verliep en ze wist me te vertellen dat het probleem 
zich had opgelost.  
 
In deze situatie zie je perfect wat we allemaal doen 
voor de jongeren. In de eerste plaats brengen wij 
veel tijd met hen door en proberen we hun 
vertrouwen te winnen door over hobby’s en 
interesses te praten. Naarmate de 
vertrouwensband sterker wordt kunnen de 
jongeren al eens over bepaalde problemen met 
ons praten. Wij proberen dan zo goed mogelijk te 
luisteren en indien nodig kunnen wij hen 
doorverwijzen naar bepaalde diensten of 
organisaties. We proberen de jongeren te leren 
hoe ze hun problemen kunnen oplossen maar gaan 
dit niet in hun plaats doen.  
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Door de  van… 

 

In de zomer van 2015 maakte EVA, na 9 jaar op 

onze dienst te hebben gewerkt als 
straathoekwerker, de overstap naar 
teamcoach/projectcoördinator van de 
schoolspotters.  

Wat vind je het leukste aan deze job? 

Dat zijn de schoolspotters zelf. Ik vind het leuk hen 

te mogen leren kennen en samen met hen hun 

sterktes en talenten als schoolspotter te 

ontdekken.  Iedere schoolspotter is anders en 

iedere schoolspotter vult de job anders in. Dat vind 

ik  juist het goede aan ons project. Ik  blijf nog altijd 

vol bewondering ontdekken hoe de schoolspotters 

steeds blijven groeien in hun job en vind het mooi 

om te zien hoe betrokken zij met “hun jongeren” 

omgaan . Daarnaast vind ik het ook fijn dat we, 

ondanks het komen en gaan van steeds weer 

nieuwe schoolpotters, toch zo’n hecht team te 

hebben.  

Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 

Sommige jongeren maken zeer erge, schrijnende 
dingen mee.  Het is niet altijd even gemakkelijk 
voor de schoolspotters om daar mee om te gaan.  
Ik weet soms ook niet goed hoe ik de 
schoolspotters daar dan het best in kan 
ondersteunen. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Mijn doelgroep zijn de schoolspotters ! Ik vind hen 
sterk, moedig en verfrissend!  
 
Heb jij ook nog een verhaal voor ons? 
 
Hoewel ik het onderstaande verhaal schreef toen 
ik nog als straathoekwerker werkte, geeft het, vind 
ik, mooi weer waarom schoolspotters zo hard 
nodig zijn…  
 

De boot met de hond 
 
Het verhaal speelt zich af op een mooie meiavond. 
Ik moest nog twee huisbezoeken afleggen alvorens 
ik naar huis zou gaan.  
 

Van zodra ik hun straat insla zie ik hen lopen.  De 
twee zusjes die altijd samen zijn - druk pratend 
met elkaar - en hun veel jongere broertje die er, 
zoals steeds, een beetje achteraan sjokt.  
“Naar waar ga jij? ”  Erika, de jongste van de zusjes, 
kijkt me gespeeld vragend aan. Haar hoofd ietwat 
schuin, ogen wijd open en overdreven knipperend 
met haar lange wimpers... zoals ze het al zo vaak 
eerder zag doen door de bevallige actrices in de 
gedubde Braziliaanse telenovella’s waar zij zo 
graag naar kijkt. 
Meestal – want dit is een vaste vraag wanneer wij 
elkaar op straat tegenkomen - antwoord ik dan: 
“Naar daar!” en dan wijs ik voor me uit, naar 
ergens in de verte. Dan zeggen ze steevast “Ah!” 
en zetten vervolgens hun weg weer verder.   
Maar nu ga ik op huisbezoek bij hun moeder. “Ik ga 
naar jullie mama, is ze thuis?” 
De twee zusjes kijken elkaar bezorgd aan. 
“Ze gaat u niet binnenlaten”,  antwoordt  Erika,  
voordat haar oudere zus ook maar iets kan 
uitbrengen. 
“Oeioei, is uw mama weer boos op mij?”  
Jessi, kijkt nu kwaad naar haar jongere zus en er 
ontspint zich een korte discussie in hun eigen taal, 
waarvan ik nu na al die jaren nog altijd amper iets 
versta. 
“Neenee, ze laat niemand binnen, zelfs ons niet. ”  
“Wat?” 
Jessi kijkt nu nog kwader naar haar jongere zus.  
“Jawel, ze heeft ons wel al binnengelaten maar nu 
gaan we gewoon naar het park!” verduidelijkt Jessi 
met dwingende blik. 
“Ga je mee naar het park?  Kom je met ons 
spelen?” Hun kleine broertje kijkt me vol 
verwachting aan.   
Maar ik moet toch eerst eens bij hun mama langs. 
“Wij hadden een afspraak.  Ze heeft me deze 
ochtend zelf gebeld, wou iets met mij bespreken. 
Ze zal mij toch wel binnenlaten? ” 
Beide zusjes halen haast simultaan hun schouders 
op en lopen verder naar het park.  Broertje er weer 
achteraan.  Ik kijk hen nog even na. Drie 
boekentassen dansen op en neer.  Een witte, een 
roze en, een heel stuk lager, een kleine rode van 
“Cars”...  
Ze hebben blijkbaar niet eens hun boekentassen 
binnen kunnen afzetten.  En hun school is nu toch 
al meer dan een uur uit. 
 
Ik bons op de deur en zie dat de sleutel er langs 
binnen opsteekt.  De TV speelt luid.  Voor de rest 
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hoor ik niets.   Na 2x 3keer bonzen en 2 keer haar 
naam roepen daal ik de gevaarlijk steile trap in het 
smoezelige portaal weer af, naar buiten. 
 
“Zie je wel.”  Jessi zit op de bank, haar armen rond 
haar knieën geslagen en haar kap over haar ogen. 
Ze kijkt verveeld naar haar broer en zus die elkaar 
schaterend achterna zitten op het klimrek. 
“Ja, je had weer eens gelijk, en ik wou jou weer 
eens niet geloven.” 
Een flauwe glimlach is ook een glimlach. 
“En... voor de rest... alles goed?”  
En ik krijg weer haar bekende “Ja, echt zéér 
goed!!” die ze heeft uitgekozen voor die 
momenten waarop er werkelijk niets goed gaat. 
Maar vandaag lijkt ze iets minder zeker van haar 
masker. Ze wendt haar ogen af, terwijl ik normaal 
na dit antwoord een franke blik krijg, om verder 
doorvragen te ontmoedigen.  
“Ik heb morgen toets van metend rekenen en mijn 
schrift ligt thuis dus ik kan niet leren.” 
Dus ik zeg dat ik haar wel wat wil helpen want dat 
ik dat vroeger ook moest leren.  “Dat is toch met 
meters en kilometers en hectometers en zo hè?”   
Ze lacht. “Ja, maar wel een pakske moeilijker dan 
dat hoor” en ze schudt meewarig het hoofd. 
“Meters en kilometers...tss tss tss…” Maar ze lacht 
nog steeds en dat is eigenlijk al veel meer dan wat 
ik even geleden nog had durven hopen. 
“Zullen we eens proberen of uw mama ons 
misschien al binnenlaat?” 
“Nee, nu nog niet,” zegt ze. “ ’t Is nog te vroeg, 
denk ik.” 
 
In de speeltuin zijn ondertussen ook de kinderen 
van de buren neergestreken. Er wordt Potteke-
Stamp gespeeld met de fluo roze tennisbal die daar 
nog in de zandbak lag, achtergelaten. Morris, de 
Jack Russel, die elke avond op dit uur wordt 
uitgelaten, springt heen en weer tussen de 
kinderen in.  Zijn baasje zit op het enige andere 
bankje, aan de andere kant van het park, onder de 
treurwilg.  Hij drinkt zijn halve liter blikjes 
goedkope pils en verliest zijn hond geen ogenblik 
uit het oog.  Binnen exact een half uur zal hij, zoals 
op elke droge avond, de drie lege blikjes één voor 
één in de vuilbak werpen en schoorvoetend weer 
opstappen.  Morris achter hem aan. 
Het jongste broertje joelt uitgelaten naar de hond: 
“Morris kom hier, kom hier Morris!” 
Jessi en ik praten. We praten over haar 
vriendinnen die allemaal al schmink gebruiken en 
dat zij dat nog niet wil en over de jongens van haar 
school die zo kinderachtig zijn, en over Beyonce, 
want zo zou ze er dolgraag uitzien.  
Morris en z’n baasje vertrekken en even later 
moeten ook de kinderen van de buren naar huis 

om te gaan eten. Haar broer en zus zitten in de 
zandbak: “Wij maken pizza!” 
“Ik heb kou en ik heb buikpijn en ik ben moe” zegt 
Jessi stil. 
“Zullen we nu eens gaan kijken hoe het 
ondertussen bij je mama zit?” 
“Ja, ga mee, da’s beter.”  
 
We kloppen aan en weer is er alleen de TV die 
antwoordt.  
“Mama, ik ben het!” roept ze in haar taal...want 
dat versta ik ondertussen wel al. 
En er wordt wat heen en weer geroepen door de 
gesloten vaalwitte voordeur waarop  vorige 
huurders ooit met rode alcoholstift in ongelijke 
drukletters “OMAR- NABILAH – FARID” hebben 
geschreven. Ik versta verder niets meer, behalve 
dan mijn naam, die blijkbaar ook eens passeert,  
maar ik hoor wel aan alles dat die deur nog niet 
direct zal opengaan. 
En dan is het plots weer stil. Alleen de TV, die gaat 
maar door en door. Jessi, gezicht op onweer, 
stormt mij zonder ook maar één woord voorbij, de 
steile metalen trap af. Ik er achter aan, voorzichtig. 
Ze staat op de stoep en kijkt kwaad naar boven.  
Op de derde verdieping gaat een raam open.  Een 
hand, dan even niets, dan weer een hand en een 
lichtblauwe jas.  De nylon jas valt naar beneden, 
opvallend traag, en landt helemaal opengespreid 
een eindje van ons vandaan op de stoeptegels. Het 
raam gaat weer dicht.  
Ze raapt de jas van de grond kijkt naar mij. “Jij 
moet niet meer meegaan hoor, is uw werk nog niet 
gedaan? Moet jij nog niet naar huis?”  Maar ik had 
eigenlijk nog iemand anders beloofd vanavond op 
huisbezoek te komen. “Ik moet eerst nog ergens 
anders heen.” 
“Ga dan maar” zegt ze. “Wij gaan naar onze tante.” 
en ze loopt naar haar broer en zus. 
 
De zon staat laag en rood wanneer ik anderhalf uur 
later de laatste deur van de dag achter me sluit. Ik 
spring op m’n fiets en rij de straat uit. Er is weinig 
verkeer en de lucht ruikt naar vlierbloesem.  Ik trap 
stevig door, want daar hou ik van. En bovendien, ik 
wil de trein niet missen, ik wil naar huis.  
En dan zie ik hen weer zitten. 
Op het bankje aan het water. Het water dat hen en 
hun wijk van het centrum van de stad scheidt.  Het 
centrum waar ze eigenlijk zelden komen.  
 
Ze zitten alle drie naast elkaar. Braaf.  De twee 
zusjes en hun broertje. Ze spelen niet, ze praten 
niet, ze zitten alleen maar.  Hun boekentassen 
netjes op een rij op de bank naast hen.  
Ik stop, maar ik weet niet wat te zeggen. 
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“Zitten jullie nu hier? ”  vraag ik dan maar, maar 
dat klinkt zo stom. 
“Ja maar wij zijn al thuis geweest en wij hebben al 
gegeten en ik heb ook mijn toets al geleerd” 
antwoordt Jessi. Snel, voor haar broer of zus iets 
kunnen zeggen. 
“En nu zitten jullie hier?” - en dat klinkt nog veel 
stommer...  
“Ja, gewoon een beetje buiten zitten. We moeten 
toch niet altijd binnen zitten hé?”   
Neen, dat is waar, daar kan ik weinig tegen 
inbrengen.  

“Hebben jullie de lucht al gezien?” vraag ik.  “Zo’n 
mooie kleuren?” 
“Ja, de lucht is echt heel mooi he!”Jessi lacht, 
duidelijk dankbaar voor mijn plotse plotwending. 
“En daarstraks hebben wij eenden gezien”,  zegt 
Erika nu, “en een boot met een hond op.” En ze 
lachen alle 3.  
En ik lach mee. 
Ik heb maar te raden wat er zo grappig was aan die 
boot met die hond op. 
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Door de  van… 

“Hoopvol – Overleven – Sterk” 
 

 

WIM maakte via interim al eens eerder kennis met de buurtstewards, maar is nu sinds half september 2017 

echt aan de slag als buurtsteward. Hij geeft ons zijn kijk op de werking en het team. 
 
Als je een nieuwe job begint weet je niet altijd 
wat te verwachten, is het wat je jou had 
voorgesteld?   
Wim: Ja. Ik had al een vrij concreet beeld van de job 
door in mijn vorige job (als begeleider bij Compaan) 
met de buurtstewards samen te werken. 
   
Wat vind je het leukste aan deze job? 
Wim: Het leukste vind ik de grote verscheidenheid 
aan taken. Van heel praktische dingen, zoals  bvb. 
naar een containerpark rijden tot het regelen van 
een paspoort bij de Ambassade, over contacten 
met huisbazen, andere welzijnsorganisaties,… En 
dan vooral het contact met de mensen in hun eigen 
omgeving ! 
 
En wat is dan het moeilijkste? 
Wim: Mensen in heel precaire situaties toch 
perspectief en hoop geven. 
Soms ook de moeilijke boodschap brengen dat er 
(momenteel) geen oplossing is. 
Of kinderen zien opgroeien in weinig hoopgevende 
omstandigheden … 
 
Hoe vind je de samenwerking met andere 
collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 
dienst?  
 
Wim: De samenwerking met de collega-
buurtstewards is heel fijn ! We leren elkaar beter 
kennen door bvb. in duo een groter gezin te 
begeleiden.We hebben een open communicatie en 
oog voor elkaars sterktes en zwaktes. Ook met de 

collega’s van Opstap, schoolspotters en 
straathoekwerk heb ik aangename en vlotte 
contacten. Maar ik ken ze nog lang niet allemaal bij 
naam. 
 
Wat is volgens jou de slagzin van de 
buurtstewards? 
 

Met vallen en opstaan maar 
met overtuiging en volle 

goesting ! 
 
Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 
bijblijven? 
 
Wim: voor mij is dat het verhaal van een Slovaaks 
gezin met 9 kinderen. Ze leefden in en kraakpand, 
daarna bij familie waar het veel te klein was en 
wisselden dat af met 2 weken nachtopvang. De 
papa slaagde erin om werk te vinden en te 
behouden. Hij is elke dag op zijn werk, ondanks de 
stress en penibele huisvesting. Ondertussen zijn er 
administratieve zaken in orde gekomen en is er een 
huurcontract.  
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 
omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
 
Hoopvol – overleven - sterk 
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DE WERKING 
De Buurtstewards werken met de doelgroep van de Intra-Europese migranten, of kortweg: IEMers. In praktijk 
betekent dit voor Gent hoofdzakelijk: Slovaken, Bulgaren en Roemenen met een kwetsbaar profiel. We spreken 
daarbij zowel over gezinnen, kumpania’s (een groep van Roma die samen reizen of wonen op basis van en 
sociale en economische verbondenheid) als individuen. Het gaat over een groep die weinig tot geen toegang 
heeft tot het reguliere hulpverleningsaanbod en/of er geen gebruik van maakt wegens de te hoge drempels of 
onaangepaste methodiek. 
 

OUTREACHEND & AANKLAMPEND 
In onze werking gaan we outreachend aan de slag. Dit betekent dat we de baan opgaan en actief contact 
leggen met de doelgroep. We doen dit door middel van huisbezoeken, maar we gaan ook mee naar diensten. 
Via de huisbezoeken geven we vorm aan een aantal basisprincipes om het samenleven in diversiteit en de 
zelfredzaamheid van de doelgroep te bevorderen.  

Outreachend en aanklampend werken betekent dat we ons bij wijze van spreken ‘vastbijten’ in een case en dat 
we de gezinnen blijven opvolgen en op maat ondersteunen.  Dit is de meest intensieve versie van ons werk, we 
kunnen dit echter niet overal bieden. Soms gaan we actief aan de slag met 1 welbepaalde vraag zonder een 
totaalbegeleiding op te nemen. 

INTEGRAAL 
De buurtstewards werken integraal. Dit houdt in dat we op uiteenlopende domeinen kunnen ingaan: werk, 
onderwijs, gezondheid, huisvesting, … . Er wordt daarbij naar een geïntegreerde aanpak gestreefd (afstemming 
van de verschillende diensten en organisaties op elkaar). Maar alles vertrekt voor ons vanuit het gezin zelf. Zij 
geven aan welke richting ze uit willen gaan, waarbij wij de verschillende opties met voor- en nadelen zo 
duidelijk mogelijk proberen uit te leggen en informatie vanuit de maatschappij binnen brengen. De 
Buurtstewards zoeken in samenspraak met de gezinnen steeds samenwerking met de reguliere diensten en 
organisaties. Er wordt niet naast de bestaande dienst- en hulpverlening gewerkt. Deze manier van werken 
resulteert in een breder netwerk rond de gezinnen en voorkomt dat een parallel hulpverleningscircuit ontstaat. 

VIA AANMELDING 
Een Buurtsteward start een case op basis van aanmeldingen. Deze kunnen binnenkomen vanuit alle Gentse 
diensten en organisaties  (scholen, vrijwilligersorganisaties, sociale diensten van de ziekenhuizen, kind en gezin, 
Gemeenschapswacht, Straathoekwerk enz…), maar ook vanuit de doelgroep zelf (via familieleden of kennissen 
die reeds bij ons gekend zijn). De regel is dat de Buurtstewards geen kerntaken overnemen van de reguliere 
diensten en organisaties. Zij zijn de brug en zorgen dat de communicatie gemakkelijker kan verlopen.  

MINDER OVERLASTDOSSIERS 
In de loop van de jaren (de buurtstewards zijn gestart in september 2012 met 6 VTE; maar in 2011 waren reeds 
2 IEM-consulenten aan de slag) is de werking geleidelijk aan veranderd.  
Waar in het begin het bemiddelen rond overlast een aanzienlijk deel van de werking in beslag nam, is deze taak 
voor een groot deel naar de achtergrond verschoven. Er kwamen in het laatste werkjaar (2017) heel weinig 
dossiers binnen via een overlastmelding. We veronderstellen dat dit te maken heeft met het feit dat de meeste 
gezinnen die voor samenlevingsproblemen zorgen reeds gekend zijn binnen de werking.  
 

MINDER DOORSTROOM 

 
Een andere vaststelling is dat er minder doorstroom mogelijk is dan aanvankelijk voor ogen werd gehouden.  
Idealiter leert een buurtsteward een gezin kennen en bouwt de buurtsteward samen met het gezin geleidelijk 
aan dit netwerk uit. In een ideale wereld is het eindpunt een gezin dat wegwijs is in Gent  en de buurtsteward 
enkel nog ingeroepen wordt bij moeilijke stappen of gebeurtenissen. We zien nu echter ook een aantal 
gezinnen waarbij het traject niet zover komt. Het gaat over heel zwakke gezinnen. Ze hebben te weinig 
competenties om ingezet te kunnen worden op de arbeidsmarkt (gebrekkig Nederlands, geen opleiding, 
onvoldoende werkhouding) terwijl tewerkstelling het cruciale startpunt is voor een EU-burger. Bij deze 
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gezinnen is er geen doorstroom naar de reguliere hulpverlening mogelijk. Dit zorgt voor een dichtslibbing van 
de werking, waardoor het niet evident is om op alle nieuwe aanmeldingen intensief in te gaan. 
 

BIJSTAND BIJ ANDERE TEAMS 
 
Wanneer de Buurtstewards opmerken dat er nood is aan een verdieping over het fenomeen van de Intra-
Europese migratie bij bepaalde diensten en organisaties wordt er contact opgenomen met de betreffende 
organisatie en voorgesteld een meeting hierover te houden. De Buurtstewards maakten een PPT-presentatie 
waarbij de drie groepen (Slovaken, Bulgaren en Roemen) geduid worden (reden van migratie, grootte en 
situatie van groep, knelpunten, …). Aan de hand van de presentatie wordt er in dialoog gegaan met de 
betreffende dienst/organisatie. 
 

SAMEN STERK 
De buurtstewards werken vaak in duo met andere partners om hun doelgroep verder te kunnen helpen.  

PROJECT IEM JONGEREN 

Samen met de contextbegeleiding, die instaat voor de opvoedingsondersteuning van gezinnen, wordt een 

traject opgestart. De rol van de buurtstewards is hierin vaak zorgen voor het eerste contact met de ouders, 

gebruik makend van hun reeds opgebouwde vertrouwensrelatie & werken aan randvoorwaarden die nodig 

zijn om de ouders zich ten volle te laten concentreren op de opvoedingsondersteuning. In DUO hebben ze 

een groot deel van het succes van de contextbegeleiding in handen.  

DUO BEGELEIDINGEN MET CAW WOONTEAM 

Werd opgestart via een eenmalige subsdie in 2015 en wordt nu nog steeds verder gezet zonder 

subsidiëring.  In de praktijk betekent dit dat het CAW het engagement heeft genomen om 5 

duobegeleidingen (consulent wonen – buurtsteward) te blijven op nemen. Dit zorgt voor een uitwisseling 

tussen de teams en veldwerkers onderling wat door beide teams als heel verrijkend wordt ervaren.   

HOUSING FIRST PROJECTEN ‘INSTAPWONEN’ EN ‘PROJECT LEEGSTAND’ 

De buurtstewards zijn partners in deze projecten. Ze kunnen door hen gekende gezinnen aanmelden en 

indien ze aan de voorwaarden voldoen en instappen in één van de projecten,  wordt ingezet op een 

intensieve en aanklampende begeleiding. Op die manier hopen we dat de gezinnen de nodige stappen 

vooruit kunnen zetten. Hoewel we de positieve gevolgen van dit soort projecten heel goed zien, blijft dit 

evengoed een moeilijk traject met veel ups & downs. 

A-TIEM ARBEIDSCOACHING  

Als buurtstewards leiden we mensen toe aan het A-tiem waar samen met de gezinsleden een traject 

opgezet wordt richting tewerkstelling. Om dit echter waar te kunnen maken werken de buurtstewards 

verder aan alle andere basisbehoeften van het gezin om de slaagkansen zo optimaal mogelijk te maken en 

de hulpverlener die met hen in traject gaat op zijn basistaak te laten concentreren en niet te belasten met 

andere behoeften van de gezinsleden. 
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WIE ZIJN WE? 

 

Door de  van… 

Om de werking van de buurtstewards goed in beeld te krijgen, is het noodzakelijk verhalen mee te geven die 

inzicht brengen in wat ze doen, hoe ze het doen en waar ze mee geconfronteerd worden. 

VEERLE is  al van bij de start van het project buurtsteward en geeft ons graag aan de hand van een verhaal haar 

zicht op de werking van de buurtstewards.  

“De ene huisbaas is de andere niet.” 

Ik sta aan de deur met een gezin nog enkele zaken 

te bespreken, terwijl een ander gezin voorbijfietst. 

Ik zie een fiere vader met zijn twee zonen. Ze zien 

er gelukkig uit. Het raakt me wel. ‘Wat leuk dat ze 

fietsen’, denk ik. Ik heb namelijk weinig andere 

gezinnen die de fiets gebruiken om zich te 

verplaatsen. Ik leerde deze familie een tweetal jaar 

geleden kennen via een aanmelding van overlast. 

Buren dachten dat deze mensen de woning 

kraakten. Daarbij zagen zij geregeld mensen 

opgepikt worden met een busje. Daardoor 

ontstonden vragen over wat daar allemaal 

gebeurde. Om uit te zoeken wat er aan de hand is, 

ging ik met de mensen praten. Ze hadden een 

huurcontract en werden met het busje opgepikt 

om naar hun werk te gaan, zo bleek. Het openbaar 

vervoer was nog niet actief op de uren dat ze naar 

hun werk moesten vertrekken. De familie vertelde 

me ook dat zij heel wat problemen hadden met de 

huisbaas. Deze liet na de nodige werken aan de 

boiler uit te voeren en de huurwaarborg stond niet 

op een geblokkeerde rekening (wat wettelijk 

verplicht is). We gingen samen meerdere malen 

naar de Woonwinkel en de Huurdersbond voor 

advies en ondersteuning. Na heel wat toestanden 

met de huisbaas ontving het gezin bericht dat zij – 

na negen jaar op de wachtlijst – een sociale woning 

toegewezen kregen. Ondanks dit nieuws, was de 

Tibor 

Joke 

Elisabeta 

Delphine 

Ferdi 

Veerle 

Ilanka 

Catherine 

Filip 

Marieke 

Wim 

Lien 

Sarah 

Barbara 



 
60 

zaak nog niet afgerond. Er stelde zich immers het 

probleem van de huuropzegging. Het gezin moest 

een vergoeding van drie maanden huishuur 

betalen als ze het huurcontract verbraken. 

Uiteraard heeft een huisbaas ook recht op 

bescherming en een huurcontract bevat wel 

degelijk voorwaarden voor beide partijen. Echter, 

in dit geval was de huisbaas zelf niet correct. De 

zaak belandde bij de Vrederechtbank. Er werd 

aangetoond dat de woning zich sinds de aanvang 

van het huurcontract in slechte staat bevond en er 

sindsdien geen schade is aangebracht door de 

huurders. Uiteindelijk besliste de rechter tot een 

verbrekingsvergoeding van één maand.  

Als ik hen nu zo zie voorbijfietsen, denk ik aan de 

vele zaken die ik met hen heb opgenomen. Naast 

de Woonwinkel en de huurdersbond, leidde ik hen 

toe naar het CAW voor budgetbegeleiding, de 

VDAB voor werk, het Huis van het Nederlands, het 

JAC en de vakbond. Het doet deugd  dat ik hen nu 

blij zie. 

Door de  van… 

Ook intercultureel medewerker ELISABETA geeft graag inzicht in de werking via een verhaal.  

  

Op vraag van een CLB-medewerker kreeg ik 

contact met het Slovaakse gezin F. Blijkbaar ging 

dochter  L. niet veel naar school en werd mij 

gevraagd om hier verandering in te brengen. Ik 

ontmoette papa voor het eerst op school. Hij was 

helemaal niet vriendelijk bij onze eerste 

ontmoeting. Hij bleek boos op de  school.  

Aangezien het gezin in de ene deelgemeente 

woont en L. in een deelgemeente aan de andere 

kant van Gent naar school moest, was het niet 

eenvoudig om het schoolgaan geregeld te krijgen. 

L. at niet goed waardoor papa haar elke middag 

ging ophalen, zodat ze thuis kon eten. Dit 

betekende 4 ritten! De moeder was niet ‘in the 

picture’. Dat alles was niet evident voor papa. Zijn 

dochter  was ook vaak ziek omdat zij prematuur 

was geboren. Er waren heel veel onwettige 

afwezigheden maar anderzijds ook heel veel 

doktersbriefjes. Ik vernam ook dat er al 

thuisbegeleiding was, dat de spijbelpolitie 

betrokken was en het CLB.  Niets leek te werken. Ik 

dacht, wat kan ik nog meer doen???? Er zijn allerlei 

diensten betrokken die hun werk goed doen. 

Ik probeerde eerst de papa een beetje te leren 

kennen. Het was niet gemakkelijk maar wij leerden 

met handen en voeten communiceren . In een 

overleg met de school, CLB en een tolk stelde ik 

voor om eerst een andere school te zoeken voor L., 

dichter bij huis. Ik maakt een aantal afspraken bij 

verschillende scholen en papa was altijd zonder 

probleem aanwezig. Hij kwam nooit te laat.  

Ondertussen had het CLB ook een M-doc ingediend 

waardoor er nog een extra dienst bij kwam kijken: 

het OCJ. 

Voor het eerste gesprek bij het OCJ belde ik 3 

weken op voorhand met de tip om een tolk aan te 

vragen zodat papa alles goed zou kunnen 

begrijpen. Men vergat echter de tolk te boeken 

waardoor we daar stonden zonder tolk. We 

hebben ons beholpen met een telefoontolk, maar 

aangezien die maximum 45minuten mag tolken, 

moesten we dit belangrijke gesprek serieus 

inkorten.  

Op een bepaald moment vroeg de OCJ-

medewerker: Wat betekent Elisabeta voor u? Papa 

antwoordde:  Het was de eerste persoon die mij 

Echt luisteren en eenvoudige taal gebruiken 
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eenvoudig uitgelegd heeft dat mijn dochter 

verplicht is om naar school te gaan. Zij heeft echt 

naar mij geluisterd en mij gesteund. 

Ik moest bijna wenen want eigenlijk deed ik niet 

veel meer dan afspraken maken en inschrijvingen 

geregeld krijgen op verschillende scholen. 

Toen kwam 1 september. Papa kreeg geen enkel 

positief bericht ivm een inschrijving op een nieuwe 

school, dichter bij huis. Hij belde mij in paniek 

terwijl hij normaal altijd smsen stuurde. 

Uiteindelijk vond ik plaats in een school voor L. 

Sindsdien gaat L bijna elke dag naar school. Zij is 

veel minder ziek en zeer gelukkig op school! 

Ik leerde dat je zelfs met kleine dingen een groot 

verschil maken. Daarom ben ik zo enthousiast over 

mijn job en ik wil aan alle collega’s de tip geven: 

praat eenvoudig! 

Door de  van… 

Dat het niet altijd eenvoudig is, als een gezin wel heel graag wil, maar niet de mogelijkheden heeft, dat komt 

het sterkst naar voor uit het verhaal van buurtstewards DELPHINE.  

 

Ik leerde het gezin van Bartolomej en Simona  
kennen in december 2016. Bartolomej en Simona 
zijn mentaal heel zwak. Ze zijn reeds een 15tal jaar 
in België en verbleven al op tal van adressen. Voor 
mijn komst werd Bartolomej jaren ondersteund 
door allerhande hulpverleners, vrijwilligers en 
organisaties (onder andere een periode in het 
project van het Emmaüsklooster, 2013-2014). Het 
gezin wordt momenteel integraal begeleid, op alle 
levensdomeinen. Voor de financiën van Bartolomej 
is er een bewindvoerder, voor alle andere zaken 
doet het gezin een beroep op de buurtstewards en 
hun vertrouwenspersoon, een vrijwilligster van de 
Tinten. Aanvullend is er een OCMW assistente, het 
CLB, zijn er juffen en zorgcoördinatoren en niet te 
vergeten alle professionelen die net iets verder 
gaan in hun job dan wat van hen gevraagd wordt. 
Gelukkig maar, want alleen speel je dit niet klaar. 
We ondersteunen Bartolomej en Simona in het 
zoeken van een woning, afspraken bij Kind en 
Gezin, doktersbezoeken, bezoeken aan Loket 
Migratie, doen van boodschappen, afspraken met 
de ambassade, met de scholen van de kinderen, 
met OCMW, met interimkantoren, 
sollicitatiegesprekken en veel andere. De lijst is 
oneindig en bij elk probleem of bij elke vraag 
worden ze ondersteund. De zware mentale 
beperking van Bartolomej vereist dit intensief 
werken en helaas is er geen mogelijkheid tot 

reguliere hulpverlening voor zijn mentale 
beperking, gezien de precaire verblijfsstatus.  
De 3 kinderen van Bartolomej en Simona werden 
in Gent geboren. Het moeten zorgen voor 3 
kinderen maakt de situatie er niet gemakkelijker 
op. De 3 kinderen hebben door de vele 
omzwervingen al vele scholen aan de binnenkant 
gezien en veranderen soms tot 3 x op een 
schooljaar van school. 
Bartolomej en Simona willen een ‘normaal’ leven 
in Gent, mét ‘papieren’. Het kostte de begeleiding 
en Bartolomej bloed zweet en tranen om een E-
kaart te krijgen (en dit voor de 2

de
 keer!). De E-

kaart vereist dat er gewerkt wordt. Wegens zijn 
mentale beperking is Bartolomej niet inzetbaar op 
de regulier arbeidsmarkt wat leidt tot een 
patstelling en grote frustraties bij hulpverlening en 
cliënt. Dankzij de goodwill en liefdadigheid van 
anderen én het ongelooflijke 
doorzettingsvermogen van Bartolomej kwamen we 
tot een reguliere tewerkstelling van een aantal uur. 
Een carwashuitbater had over de situatie gehoord 
en wilde het gezin helpen omdat dit de enige 
manier is om het gezin hier legaal te laten 
verblijven. 
Bartolomej kan zich in tijd noch ruimte oriënteren. 
Hij kan niet lezen, schijven, tellen, klok lezen en 
begrijpt niet wat er in de wereld rondom hem 
gebeurt. Sommige zaken worden hem dag in dag 
uit uitgelegd, zonder resultaat. De tewerkstelling 

Met Ups & downs 
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bestond uit het wassen van auto’s. Een taak die 
Bartolomej ter harte nam. Maar hij kwam nooit op 
tijd, vaak pas nadat de uitbater hem meerdere 
keren belde. Soms ging hij om 10u werken en 
andere keren om 14u. Soms ging hij gewoon niet 
omdat hij een andere afspraak had, maar 
verwittigen kan hij niet. Hij ziet in zijn gsm het 
verschil tussen de nummers niet. Het enige wat hij 
wist is dat hij niet moest gaan werken wanneer het 
regende. Zelfs bij vrijwilligerswerk zijn de regels 
tien maal strikter dan wat hierboven wordt 
beschreven. Bartolomej heeft uiteindelijk een 
aantal maanden bij de carwash gewerkt, maar 
door de dakloosheid en mentale problemen was 
ook dit niet langer haalbaar. 

Gelukkig kreeg Bartolomej in september 2017 een 
referentieadres op basis van deze korte 
tewerkstelling. Dit was het laatste puzzelstukje om 
de aanvraag van zijn E-kaart te kunnen doen 
waardoor de bal opnieuw aan het rollen ging om 
alles in orde te brengen: kindergeld, mutualiteit, 
aanvraag IVT (= inkomensvervangende 
tegemoetkoming), betalen achterstallen, 
ontvangen post, … 
Eén grote MAAR: het gezin leeft nu van een IVT en 
staat bijgevolg ten laste van de sociale zekerheid. 
Deze positie brengt de E-kaart in gevaar. Het is als 
een zwaard van Damocles dat boven ons allen 
hangt: wanneer zal de E-kaart (opnieuw) 
ingetrokken worden? 

 
 

WAT STELDEN WE VAST? 
Een deel van de IEMers blijft vast zitten in de vicieuze cirkel van geen werk/geen inkomen => geen woning 

kunnen huren/geen domicilieadres => geen verblijfsdocumenten => geen sociale rechten. Het wordt meer en 

meer duidelijk dat het voor een aantal van deze mensen ondoenbaar is om werk te vinden in België. In VDAB 

termen: ‘ontoeleidbaar tot de arbeidsmarkt’. Wat met deze mensen die hier soms al 10 jaar zijn, geen banden 

meer hebben met land van oorsprong, kinderen hebben die enkel België kennen?    

Sedert de strafbaarstelling van kraken, komen er nauwelijks nog meldingen van kraken binnen. Het gevolg is 

dat we heel wat dakloze IEM-gezinnen tellen. Rond nieuwjaar 2018 telden we 35 dakloze IEM-gezinnen. Het 

ging daarbij in totaal om 218 personen, waaronder 114 volwassenen en 104 kinderen. De gebruikte strategieën 

van deze gezinnen waren: inwonen bij familie/kennissen of in een caravan, barak of kraakpand wonen.  Een 

vijftiental van de gezinnen maakte regelmatig gebruik van de nachtopvang. De meesten konden ook een aantal 

weken gebruik maken van de gezinsnachtopvang. We zien dat het dakloos worden een hele grote stress met 

zich mee brengt bij de gezinnen. We maken ons hier ernstige zorgen over omdat in sommige gevallen de 

draagkracht bij de ouders helemaal op is.  

Er is nood aan een opvangsysteem voor gezinnen. De nachtopvang, zoals deze nu in Gent vorm wordt gegeven, 

is niet gericht op gezinnen. We zitten echter met een realiteit van dakloze gezinnen die niet altijd een oplossing 

vinden via familie, laat staan dat ze er in slagen om op korte termijn iets te huren. Hiervoor is een systeem 

nodig van opvang.  

Door de  van… 

ONZE PARTNERS 

Medewerker Medische Kaart OCMW: "Er zijn 
gezinnen die heel goed hun weg weten, maar 
bepaalde gezinnen kunnen dit helemaal niet. Gent 
is een spinnenweb en de mensen weten niet waar 
ze naartoe moeten gaan. Deze mensen zijn ook niet 
mondig, dus dat jullie mee kunnen gaan, 
bijvoorbeeld naar loket migratie of andere 
diensten, is een grote meerwaarde. We zouden niet 

staan waar we nu staan met bepaalde dossiers 
zonder jullie hulp". 
 
Medewerker Loket Migratie: "Ik weet dat er 
inderdaad af en toe eens iemand meekomt die zich 
dan ook presenteert van 'Kijk, ik ben hier gewoon 
ter ondersteuning'. Voor ons is dat wel handig op 
zo een moment. Wij leggen immers heel vaak 
hetzelfde uit aan een loket. Soms gaan wij nog al 
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snel over iets omdat dat voor ons relatief 'simpel' 
is. Maar wat misschien voor ons simpel lijkt, is dat 
voor de mensen totaal niet. Buurtstewards zeggen 
niet per sé andere dingen maar de zaken gewoon 
eens herhalen en dit blijven doen, dat maakt het 
vaak wat gemakkelijker. Je ziet ook dat de mensen 
rustiger zijn aan het loket, ze weten van 'als ik het 
hier niet goed snap dan...'. Je ziet soms aan hun 
blik dat ze het helemaal niet snappen wat ik uitleg 
en als er dan een buurtsteward bij is, zijn ze wat 
meer op hun gemak om oprecht te vragen het nog 
eens te herhalen." 
 
Medewerker Dienst Wonen: "Ik kan niet genoeg 
benadrukken dat wij zeker in deze crisistijden heel 

veel problemen bij de Dienst Wonen binnenkrijgen 
waar we niet altijd de tijd hebben om mensen 
aanklampender op te volgen. Liefst van al zouden 
wij met heel veel mensen de straat op gaan, mee 
gaan zoeken, mee gaan denken, maar we hebben 
daar niet de tijd voor. Het is een onmisbaar 
element dat Buurtstewards dat dan weer wel 
kunnen doen. Omdat anders de vicieuze cirkel van 
kansarmoede nog eens een paar generaties verder 
gaat. De buurtstewards kunnen die vicieuze cirkel 
doorbreken door er nu op in te zetten. Als die cirkel 
kan doorbroken worden, kunnen we misschien 
binnen 10 jaar een andere generatie creëren die 
wél ingebed is. Dus het is essentieel." 
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IEM JONGEREN  
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DE WERKING 
Omwille van zorgwekkende en verontrustende situaties rond een groep Slovaakse jongeren werd vanuit de 

stad een project opgezet rond integrale aanpak van deze jongeren, een samenwerking binnen en tussen 

veldwerk, jeugdhulp, politie en justitie.  De stad investeert extra in outreachende trajectbegeleiding bij vzw 

jong en in opvoedingsondersteuning vanuit voorzieningen in de integrale jeugdzorg, namelijk bij MFC Sint 

Jozef, CKG Sloeberhof en vzw aPart. Met deze investering zoekt de stad uit hoe de jongeren met een Intra 

Europese migratieachtergrond toch kunnen participeren in het hulpverleningsaanbod om opnieuw verbinding 

te kunnen maken met de maatschappij.  

De integrale aanpak toont zich vooral in het verbeteren van (bestaande) samenwerkingen tussen veldwerk, 

jeugdhulp, politie en justitie met respect voor ieders mandaat. De inzet van een projectcoördinator binnen de 

Dienst Outreachend Werken van de stad garandeert het verbeteren van deze samenwerkingen. De coördinator 

heeft als basistaak om de MA kant (maatschappelijke diensten: hulpverlening & veldwerk) en de PA kant 

(parket en politie) met elkaar te verbinden met respect voor beroepsgeheim en geheim van het onderzoek en 

respect voor de doelgroep waarmee gewerkt wordt. PA & MA worden als het ware samen verantwoordelijk 

voor de situatie van de jongeren en zoeken samen naar oplossingen, waarbij soms de MA kant en soms de PA 

kant de bovenhand neemt, afhankelijk van case tot case.  

 

WIE ZIJN WE? 
Als projectcoördinator binnen de Dienst Outreachend Werken begeleidt en ondersteunt  Sarah Terwecoren de 

verschillende partners bij dit nieuw samenwerkingsproces.  

Hierbij nemen ook de buurtstewards van de Dienst Outreachend Werken een belangrijke rol op. Samen met de 

contextbegeleiders van MFC Sint-Jozef, CKG Sloeberhof en vzw aPart, gaan zij ze in duo aan de slag met de 

gezinnen die opvoedingsondersteuning vragen en/of kunnen gebruiken. De buurtstewards zetten vooral in op 

de randvoorwaarden en bieden zo de contextbegeleiding de nodige ruimte om met de opvoedingssituaties aan 

de slag te gaan. Deze combinatie maakt het succes van dit project uit: zonder deze combinatie verliezen de 

contextbegeleiders zich in de dagdagelijkse realiteit of “overleven” van de gezinnen en komen ze niet tot hun 

kernopdracht.  

Aan de MA kant zijn medewerkers van vzw jong, vzw aPart, MFC Sint Jozef en CKG Sloeberhof, aangevuld door 

vzw Zwerfgoed en Metal crew, actief.  

Aan de PA kant werken vertegenwoordigers van Parket & politie.  

WAT DEDEN WE? 
Via casusoverleg zetten we daar in waar vermoedelijk de nood het hoogst is. In sommige cases is het 

noodzakelijk dat de PA kant meer in actie treedt en er dus politioneel of vanuit het parket stappen 

ondernomen worden. In andere cases blijkt het noodzakelijk dat de MA kant extra ondersteuning biedt via 

extra contextbegeleiding of trajectbegeleiding of toeleiding naar een activeringsproject zoals zwerfgoed of 

Metal crew,…  

Om de evolutie bij de kinderen en jongeren in beeld te brengen werd gebruiken we de Quality of Life index met 

drie factoren: onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden. Op basis van die drie factoren en hun 

levensdomeinen, schetsen we evoluties bij de kinderen en jongeren.  
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

LEVENSDOMEINEN, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN ZELFBEPALING 

De kinderen en jongeren evolueerden van het niet kennen van hun interesses en vaardigheden, het 

wegvluchten van en vechten tegen de maatschappij naar het leren kennen van hun eigen interesses (muziek, 

voetbal, kamperen,…) en het ontdekken van hun vaardigheden (banken maken, leren lassen, opdrachten 

afwerken,…) 

Een belangrijke struikelblok die ze meedragen is hun zelfbeeld, ze hebben een geschiedenis waarin ze weinig 

kansen kregen en gediscrimineerd werden, ze ‘overleven’ en nemen dit mee in hun handelen. Ze zien niet altijd 

de verantwoordelijkheid die ze dragen voor hun eigen keuzes en dat probeert het project hen mee te geven. 

Een positief zelfbeeld in combinatie met verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.  

LEVENSDOMEIN PERSOONLIJKE RELATIES, SOCIALE INCLUSIE EN RECHTEN.  
We verbreden de sociale context door deze uit te breiden met de reguliere werking van vzw jong. Dit zorgt 

ervoor dat ze een groter sociaal vangnet hebben, dat er meer zorg gedragen wordt voor de kinderen en 

jongeren.  

Jongeren halen heel veel uit de zinvolle dagbesteding die ze bij vzw zwerfgoed en Metal crew voorzien. De stap 

van zinvolle dagbesteding naar onderwijs blijft groot, ze zijn niet overtuigd van het nut van onderwijs, hebben 

onvoldoende positieve rolmodellen in hun sociaal netwerk.  

De sociale inclusie op vlak van onderwijs is vooral bij kleine kinderen steeds meer een haalbare kaart. Maar 

voor de jongeren blijft dit moeilijk, ze voelen zich niet welkom op school. Vaak komen ze ook onterecht in het 

bijzonder onderwijs terecht.  

LEVENSDOMEINEN EMOTIONEEL, FYSIEK EN MATERIEEL WELBEVINDEN 
De belangrijkste rol van trajectbegeleiding voor de jongeren is het erkennen en waarderen van hen. Hoewel er 

stappen vooruit gezet worden, merk je dat alle kinderen en jongeren onder de armoedegrens blijven leven en 

dat dit een heel grote impact heeft op de evolutie op andere levensdomeinen en soms ook een terugval 

teweeg brengt. Er is op die ogenblikken gewoon geen ruimte om bezig te zijn met jezelf, er zijn basisbehoeften 

die vervuld moeten worden: eten, een dak…  

WAT STELDEN WE VAST? 
Leven in armoede kruipt onder je huid, het bepaalt je eigenwaarde en hoe je de dingen ziet om je heen en 

welke waarde je daaraan hecht. Eigenwaarde van jongeren reconstrueren, tijd maken om zichzelf te leren 
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kennen,… is super belangrijk. Een zinvolle dagbesteding kan hierin een grote rol spelen, daarom wordt hier in 

2018 extra op ingezet.  

Jongeren die stappen zetten naar activering kennen vaak een terugval. We spreken over het effect van een 

trampoline, de jongere kiest zelf om te springen maar valt na die sprong opnieuw. Hoe omgaan met terugval is 

een blijvende uitdaging. 

De mate waarin basisbehoeften vervuld zijn, bepaalt de ruimte die er is voor mensen om vooruitgang te maken 

in hun situatie. Prioriteiten die wij als hulpverleners stellen zijn dit vaak niet voor hen, als men in 

‘overlevingsmodus’ opereert. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en hier stil bij staan als we 

trajecten met kinderen en jongeren aangaan.  

De samenwerking tussen de MA & PA kant zorgt ervoor dat zowel politie en parket als veldwerkers beter en 

sneller met crisissen omgaan. Het anoniem delen van signalen en inbrengen van de stem van de jongeren en 

hun context laat toe de vinger aan de pols te houden, accurater op de bal te spelen en escalaties te 

voorkomen.  

De samenwerking met jongerenwelzijn is nog niet optimaal, hier moet nog verder op ingezet worden, willen we 

het project die extra boost geven. 

Er heerst een grote loyaliteit tussen de verschillende gezinnen, dit zorgt ervoor dat vooruitgang bij één gezin 

soms trager gaat dan nodig, omdat ze andere gezinnen in dezelfde situatie willen ondersteunen.  

In deze fragiele werkrelaties is continuïteit belangrijk. Verloop in de hulpverlening zorgt voor onzekerheid over 

de geboden hulp en continue opnieuw opbouwen van vertrouwen.  
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BELANGRIJKE SIGNALEN 
Naast de signalen die reeds gegeven werden binnen ieder team, zijn er ook signalen die voor één ieder van 

onze kwetsbare Gentenaren van belang zijn of die we volop ondervinden in onze werking.  

WOONNOOD 

 

FOTO @JAHROEN 

 

 De huurmarkt is verzadigd. Er zijn teveel mensen die in hetzelfde segment zoeken en de huurprijzen 

swingen de pan uit. Normaal mag de huur van je huis inclusief kosten maximaal 1/3 van je loon 

bedragen, binnen die prijsklasse is er voor velen geen aanbod te vinden. Dus gaat men een te duur 

huis huren, met alle gevolgen van dien. Of is het onmogelijk om een huis te vinden en gaat men 

dakloos door het leven. 

Vertaald naar de realiteit betekent dit het volgende: 

 

Type inkomen Bedrag Max. huurlast (incl. kosten) 

Leefloon samenwonende 595,13€ 198€ 

Leefloon alleenstaande (geen 
kind ten laste) 

892,70€ 298€ 

Leefloon gezin (kind ten laste) 1190,27€ 397€ 

 

Voor deze huurprijzen zijn er geen huizen te vinden op de woonmarkt in Gent.  
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 Heel wat van de huurhuizen bevinden zich niet in een goede staat. Vooral deze die dan toch aan een 

lagere prijs te huur staan, worden in een latere fase vaak onbewoonbaar verklaard. Met een 

uithuiszetting tot gevolg en alweer een drama. 

 Voor mensen zonder stabiel inkomen, die ook geen aanspraak maken op een leefloon of een 

werkloosheidsuitkering, zoals de IEM-ers is er al helemaal geen oplossing voorhanden.  

 Grote gezinnen kunnen vaak nergens terecht. Sociale woningen zijn er niet op voorzien, wachtlijsten 

zijn te lang waardoor ze pas een ‘gepast’ huis hebben, als het gezin zich al in een andere situatie 

bevindt,…  

 

Mogelijke oplossingen: 
 

 Meer controle op huurwoningen 

 Meer sociale projecten, eventueel in combinatie met renovatietraject door de huurder zelf 

 Meer sociale woningen, ook voorzien op grote gezinnen.  

 Plafond op huurprijzen per categorie woningen?  

 Incentive voor verhuur via svk? 

 Betere leegstandsbestrijding 

 Inzetten op alternatieve woonvormen 

 Samenwonen zonder inkomsten verlies voor mensen met een vervangingsinkomen mogelijk maken 

 

KRAAKWET 

 

In 2017 werd een nieuwe wet goedgekeurd, een wet die ervoor zorgde dat kraken van een huis of aanhorigheid 

(garage, berghok, kelder,…) strafbaar werd.  
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De grote aandacht voor deze wetswijziging en de toepasbaarheid ervan zorgden ervoor dat een alternatieve 

woonwijze voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij teniet werd gedaan en dat hebben we 

gevoeld in onze werking. Vooral bij de buurtstewards, die vroeger vaak in een kraakpand terecht kwamen in de 

begeleiding van hun gezinnen, was het gevoel duidelijk merkbaar.  

Een aantal gezinnen voelde al in de eerste week de gevolgen van de kraakwet en dat nieuws ging als een 

lopend vuurtje door de Slovaakse en Roemeense gemeenschap. Gezinnen kwamen op straat terecht en werden 

ternauwernood aangewezen op de nachtopvang, anderen kozen voor andere alternatieven zoals inwonen bij 

derden, barakken, caravans,… De situaties waren vooraf al vaak heel precair, de woonomstandigheden 

allesbehalve optimaal, maar sinds de wet werd dit nog moeilijker.  

De impact van deze kraakwet op deze groepen werd onderschat. De maatschappelijke last werd groter, 

systemen zoals nachtopvang barsten uit hun voegen, hulpverleners moesten aan de slag met uitzichtloze 

situaties, de stress en overlevingsdrang van de families werd groter.  
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PROJECTEN 
OPENBARE LOCKERS VOOR DAKLOZEN 
De intentie om 30 lockers voor daklozen te voorzien in de openbare ruimte bestond reeds even, maar had heel 

wat voeten in de aarde.  

Een lijdensweg met veel geregel, zonder happy ending 

Het was geen evidentie om een goede locatie te vinden, maar uiteindelijk werd besloten om deze een plek te 

geven in het Baudelopark.  

Het gelanceerde bestek leverde niet het verhoopte resultaat op, geen enkele aanbieder kwam met een offerte 

over de boeg. Samen met FM werd een oplossing gezocht en gevonden binnen het raamcontract.  

De lockers hebben geen standaardgrootte, ze zijn zo ruim dat je er een grote trekkersrugzak en nog wat extra 

spullen in kan opbergen, iets wat ook noodzakelijk is gezien het feit dat daklozen met hun hele hebben en 

houwen rondsjouwen en we net dat voor hen comfortabeler wilden maken.  

Omwille van de veiligheid werd geopteerd voor een elektronisch slot, het was voor de politie belangrijk dat de 

lockers ten allen tijde slotvast zouden zijn, ook als ze aan niemand toegewezen werden en dat we via een 

toeleider goed op de hoogte waren van de gebruiker van de lockers.  

De bouwvergunningen voor de plaatsing van de lockers konden niet op tijd in orde gebracht worden, waardoor 

een definitieve constructie nog niet voor handen was, daarom werd samen met FM bekeken hoe we via een 

tijdelijke constructie de lockers toch zo snel mogelijk in gebruik konden nemen, in afwachting van de 

definitieve bouwvergunning. Een stelling met afdekzeil werd als oplossing naar voor geschoven.  

Er was reeds een gebruikersreglement opgesteld, er werden afspraken gemaakt met Gentinfo voor de 

toewijzing van een locker en er werden afspraken gemaakt rond de toeleiding van daklozen naar lockers.  

Kortom alles was in paraatheid gebracht om de lockers in 2017 nog up en running te krijgen, helaas werd de 

levering uitgesteld en konden we pas in 2018 effectief lockers toewijzen.  

HONDENPROJECT 
Wannes van OpStap en Jessica van het MSOC startten samen een hondenproject op, waarbij een medewerker 

van het MSOC die een BLAD training volgde  om de drie weken aan de slag ging met gasten en hun honden. 

Vaak hebben gasten hun honden niet goed onder controle of zijn de honden agressief naar derden toe. Dit 

maakt het voor gasten en hun gezelschapsdieren niet eenvoudig om ergens te komen. Via ‘hondentraining’ 

waarin basisaspecten werden meegegeven gingen ze op terrein van OpStap met de honden aan de slag.  
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Toen Fiele vanuit straathoekwerk na een jaar loopbaanonderbreking terug kwam, ook met een BLAD training 

achter de rug en bleek dat de gasten graag wat intensievere training wilden, besloten we het project uit te 

breiden naar een tweewekelijks aanbod, dat niet enkel gericht was op training, maar ook op vertrouwen tussen 

hond & baasje. Anderzijds zou ook binnen de wijk Nieuw Gent ingezet worden op gasten met honden. 

Het is heel moeilijk om iets terug op te pikken eens de continuïteit even verdwenen is. De gasten waren de 

draad kwijt en door de onregelmatigheid en gebrekkige communicatie is dit nooit meer goed gekomen. De 

opkomst was zeer matig en het gevoel dat bij ons overheerste was dat het sop de kolen toch niet echt meer 

waard was. We besloten samen met de andere partners om het project half december stop te zetten en dit 

voorlopig te laten varen.  

 

Het project werd vanuit verschillende hoeken toegejuicht en er is vraag om dit uit te breiden naar andere 

doelgroepen. Het toont echter nu al aan dat de vraag en de nood dusdanig groot is dat dit voer kan zijn voor 

een afzonderlijk project over de doelgroepen heen. Misschien een idee voor een Sociale Hondenschool… ? 

WARME WINTER 

EDITIE 1: WINTERPERIODE 2016 -2017 

In de winterperiode 2016 -2017 werd voor het eerst een warme winter georganiseerd, gericht op gezinnen. 

Iedere zondag werd het buurtcentrum Macharius-Heirnis open gesteld om een ‘rustplek’ te bieden voor dak- 

en thuisloze gezinnen. Hoewel de behoefte groot was, was deze editie geen super groot succes. Slechts een 

beperkt aantal gezinnen werd bereikt en enkel het grote sinterklaasfeest kende echt een succes. Dit werd 

geweten aan de locatie, de bekendheid en het beperkte aanbod, enkel een aanbod op zondag was geen 

afdoende antwoord voor de behoefte van de doelgroep.  

DOELSTELLINGEN EDITIE 1 WARME WINTER: 

 Dak- en thuisloze ouders een ‘warme zondag’ bezorgen 

 Meer en andere diensten, organisaties en burgers betrekken op de doelgroep 

 Creëren en experimenteren met een aanbod specifiek op maat van  gezinnen die in precaire 
omstandigheden overleven. 

 De omvang en de noden van de doelgroep in kaart brengen 
   

Geschat aantal unieke bezoekers 40 waarvan ca de helft kinderen. Hier is het startmoment niet       in mee 

berekend. 

 

De startactiviteit (sinterklaasfeest) was een groot succes met ruim 80 bezoekers. 

De grote inzet van toeleiders die aanwezig waren en mensen op een voor hen bekend punt in de buurt (Zuid) 

gingen oppikken, zorgde voor een grote opkomst. 

Vanaf week 2 werd duidelijk dat een eenmalige extra inzet van toeleiders onvoldoende was om drempels weg 

te werken. 

 

PROFIEL VAN DE BEZOEKERS 

 
Het startmoment is niet representatief om de verdere werking van Warme Winter op te beoordelen. Het toont 
wel aan dat de gezamenlijke organisatie van een evenement, op maat van dakloze gezinnen, geapprecieerd 
wordt door zowel de doelgroep als de medewerkers. 
 
Op de andere ontmoetingsmomenten zagen we een divers publiek. Een tweetal gezinnen kwamen wekelijks en 
anderen kwamen eenmalig of enkele keren langs. 
Ongeveer de helft van de bezoekers waren Intra Europese Migranten. 
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Na een aantal weken vonden ook enkele alleenstaanden die gekend zijn in het dak- en thuislozen circuit hun 
weg naar Warme Winter . 
De mensen die we bereikten waren grotendeels thuisloos. Enkelen waren ook gekend als gebruikers van 
Nachtopvang. 
 
Het activiteitenaanbod werd ook positief beoordeeld. Zowel qua inhoud als afwisseling. Meest terugkomende 
feedback was dat er meer aandacht voor een aanbod op maat van volwassenen mocht zijn. 
De respondenten gaven unaniem aan dat ze zich zeer veilig voelden op Warme Winter. 
 

EDITIE 2: WINTERPERIODE 2017 - 2018 
 

In de winterperiode 2017 -2018 werd het geweer van schouder veranderd. Na veel wikken en wegen werd 

beslist niet enkel op zondag, maar dagelijks een opvang te organiseren. Een opvang die het gat moest 

opvangen dat viel tussen dagopvang en nachtopvang, school & nachtopvang,… Een plek waar kinderen en 

ouders even tot rust konden komen, zichzelf konden zijn, hun buikjes konden vullen, huiswerk konden maken 

als ze dat hadden,… In eerst instantie richtte deze werking zich op dak- en thuisloze gezinnen, maar gezien het 

feit dat het uitging vanuit DOW werd van bij de start aangegeven dat ook individuele daklozen welkom waren, 

want ook voor hen was die behoefte daar.  

Al van bij het eerste weekend bleek warme winter een groot succes, we startten dan ook in echt koud weer en 

zaten op een locatie die goed bereikbaar was en dicht bij gekende initiatieven voor dak- en thuislozen.  

Dagelijks werd aan de bezoekers een rustplaats aangeboden, in afwachting van de avond/nacht.  

Naast de talrijke gezinnen die hun weg vonden naar warme winter, werden ook heel wat individuele dakloze 

bezoekers bereikt.  

Door de combinatie van professionele inzet via DOW en inzet van vrijwilligers via een algemene oproep 

kwamen heel wat mensen in contact met de anders zo verstopte doelgroep. Een volledige evaluatie van de 

editie 2017 – 2018 hoort thuis in het jaarverslag van 2018. Maar zelfs in december 2017 hadden we gemiddeld 

al 45 bezoekers per dag bereikt.   

‘Met een zucht plofte de mama zich neer op één van de schoolzitjes. Ze keek even naar de speelhoek, waar haar 

kinderen zich op gegooid hadden, haar ogen gluurden naar het eten op de tafel aan de andere zijde en er 

verscheen een voorzichtig lachje om haar lippen. Haar anders zo ingezakte schouders leken zich wat te 

ontspannen. Ze zag dat het goed was. De kinderen hadden het warm, ze konden onbezorgd spelen en hun 

buikjes zouden gevuld worden. Ze zou die nacht met een gerust gemoed kunnen gaan slapen in de 

nachtopvang.’ 

 

ENCHANTÉ 
In januari 2017 werden een aantal straathoekwerkers gecharmeerd en geïnspireerd door een nieuwsitem in 

het vrt journaal : in Parijs hadden een aantal vrijwilligers een netwerk uitgebouwd van handelaars die kleine 

diensten aanboden aan daklozen, Le carrilon. Doel : praktische ondersteuning van de kwetsbare Parisiëns maar 

vooral er voor zorgen dat deze mensen terug een plaats krijgen in de maatschappij, weer als mens beschouwd 

worden, weer een netwerk krijgen.  

Nieuwsgierig naar wat de draagkracht bij Gentse handelaars was om een gelijkaardig netwerk uit de grond te 

stampen werd een groep studenten ingeschakeld om een onderzoek te doen bij handelaars in het centrum van 

de stad, het Rabot en de Brugse Poort. De respons van de handelaars was overwegend positief.  
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In de loop van de daaropvolgende maanden werden we gecontacteerd door verschillende Gentse burgers die 

zin hadden om een gelijkaardig initiatief op te starten in Gent.  Tegen de zomer lag het concept van Enchanté 

op tafel : een Gents netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aan bieden aan wie het nodig heeft. 

Enchanté wordt getrokken door burgers, aangevuld met vrijwilligers uit de doelgroep,   en ondersteund door 

Peter Dierinck (specialist kwartiermaken), dienst sociale regie  en het straathoekwerk.  

Enchanté werd geselecteerd als burgerbudget project wat ook de financiële slagkracht gaf om medewerkers 

aan te werven en op een professionele manier het netwerk verder uit te bouwen. 

ROL VAN STRAATHOEKWERK DOORHEEN HET GROEIPROCES VAN ENCHANTÉ :  

FASE 1 : VERKENNING 

 samenbrengen van stedelijke partner (DOW, sociale regie en horeca coach) 

 opstart, ondersteuning en sturing onderzoek studenten 

 samenbrengen van stedelijke partners en gemotiveerde burgers die elk via eigen kanalen contact 

hadden gelegd met OCMW en Stadsdiensten 

FASE 2 : CONCEPT ONTWIKKELING  

Vanaf deze fase werd de trekkersrol opgenomen door vrijwilligers 

 Lid van de enchanté denktank 

 Inbreng van knowhow leefwereld en noden doelgroep 

 Bevraging bij de doelgroep rond noden en mogelijkheden van het project (zowel individuele als 

groeps-bevraging) 

 Betrekken van doelgroepvrijwilligers 

FASE 3 :  BURGERBUDGET EN EFFECTIEVE OPSTART VAN HET NETWERK VAN HANDELAARS IN JANUARI 2018 

 Actief lid stuurgroep Enchanté vzw 

 Inbreng van knowhow leefwereld en noden doelgroep 

 Betrekken van doelgroepvrijwilligers 

 Bekendmaking en promotie van Enchanté bij de doelgroep 

 Aanbrengen van sociale partners  

 Inbreng knowhow presentie-werken, kwartiermaken, buurtgericht  netwerken 

 Ondersteuning naar netwerk en handelaars in kader van omgaan met de doelgroep 

 

GANTOISE PLANTREKKERS 
Gantoise Plantrekkers is sinds september 2017 de nieuwe naam van wat voorheen Kaa Gent Homeless Blue 

White was, een sociaal sportief project dat via voetbal kwetsbare mensen wil betrekken, activeren,  verenigen 

en ze opnieuw in plaats wil geven in de maatschappij. Centraal staat werken rond respect, diversiteit, 

vriendschap en fairplay. De activiteiten van de gantoise plantrekkers bieden een veilige omgeving om met 

mensen te sporten maar ook actief te werken rond social skills. 

De ondersteuning van de ploeg gebeurt in samenwerking met dienst emancipatorische werking van het ocmw,  

de Kaa Gent Foundation (vroeger Voetbal in de Stad) en een aantal vrijwilligers. Vanuit DOW zijn in 2017 

straathoekwerkers Sarah Vanderauwera, Jurgen Van Haver,  Pieter De Meerseman en Steven Gillis betrokken, 

en OpStap medewerkster Evan Van Campo. 
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Wekelijks worden op dinsdagnamiddag aparte voetbaltrainingen georganiseerd voor dames en heren.  Jaarlijks 

wordt ook deelgenomen aan 3 tornooien binnen de Belgium Homeless Cup competitie.  

Naast voetballen gaat heel veel aandacht naar het actief betrekken van de deelnemers binnen de eigen 

werking, maar ook naar het opnemen van verantwoordelijkheden buiten de context van de voetbalploeg. 

Mensen nemen een taak op als vrijwilliger (kookploeg, materiaalmeester, deelname aan degelijks bestuur) 

binnen de ploeg maar ook daarbuiten. Jaarlijks worden een aantal community activiteiten georganiseerd 

(waarbij de ploeg zich inzet voor een andere organisatie/goed doel), onze spelers draaien mee als vrijwilligers 

binnen andere organisaties (een groot deel is ondertussen ook vrijwilliger bij inloopcentrum pannestraat), volgt 

opleidingen (team buffalo , waar 4 spelers een opleiding jeugdcoach volgen, maar ook mensen die trajecten 

naar tewerkstelling volgen binnen ocmw). Kers op de taart zijn 2 leden van de ploeg die ondertussen een vast 

contract kregen aangeboden bij de technische ploeg van KAA Gent. 

In 2017 werd de methodiek van gantoise plantrekkers als praticipatief project uitgewerkt in onderstaande 

piramide.

Enkele cijfers van 2017 :  
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AZIS+ 

AZiS+ richt zich naar mensen die gepaste zorg missen, zorg mijden of slachtoffer zijn van 

zorgverlamming.  Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische problematiek in combinatie 

met een complexe sociale problematiek (dakloosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde 

relaties,...) waarbij we er vanuit de hulpverlening moeilijk in slagen een zorgzame relatie en een 

gepast zorgtraject op te bouwen. Ervaring leert dat deze mensen vaak in heel precaire 

omstandigheden overleven. 

AZiS+ is een netwek van organisaties dat zich engageert kortere lijnen in zorg te creëren. Kortere 

lijnen naar de doelgroep en tussen de verschillende zorgverstrekkers. Dit door het organiseren van 

een wekelijks overleg op casusniveau en het inzetten op aanklampende outreachende zorg. De 

outreachende zorg (oa indicatiestelling) wordt opgenomen door medewerkers gedetacheerd vanuit de 

mobilteams, ocmw dienst thuislozen, straathoekwerk en het caw brugteam. 

  

DOELGROEP: 

Schematisch weerhouden we volgende kenmerken: 

 Ernstige langdurige psychiatrische stoornis 

 Lage zelfzorg 

 Geen doeltreffende mantelzorg 

 Laag niveau van functioneren 

 Geen aanvaarding van de professionele zorg (of geen aansluiting meer bij de professionele 

zorg) 

 Acute nood 

 overlast 

 

Azis+ groeide in de voorbij 10 jaar van een project gefinancierd met tijdelijke projectsubsidies in het kader van 

vermaatschappelijking van zorg naar een structureel netwerk waarbij de middelen voor coördinatie en 

psychiater voorzien worden door het PAKT. 

ROL VAN STRAATHOEKWERK :  

 Deelname aan wekelijks cliënt overleg 

 Toeleiden van doelgroep 

 Opvolgen van outreachende zorg 

 Gedeeld voorzitterschap van dagelijks bestuur 

In het verlengde van Azis+ en vermaatschappelijking van zorg is straathoekwerk ook betrokken bij :  

 Hertekening van de Mobil (2b) teams regio Oost Vlaanderen 

 Academische werkplaats vermaatschappelijking 

 Project aanklampende zorg in sociale huisvesting 
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BIJLAGE 1:  BUURTSTEWARDS: VERDERE TOELICHTING BIJ 

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN ROLLEN 
 

(1) PROJECT “INTEGRALE AANPAK PROBLEMATIEK JONGEREN MET IEM-ACHTERGROND” (2016) 
Dit project wordt op poten gezet naar aanleiding van het zorgwekkende gedrag van een groep Slovaakse 
jongeren. Er werd een coördinator aangesteld (voorlopig onder middelen van de buurtstewards) die 5 cases 
(families) zal opvolgen (coördinatie, afstemming en samenwerking verfijnen en uitbreiden). Er zal daarbij 
ingezet worden op trajectbegeleiding (door VZWJong en de buurtstewards) en opvoedingsondersteuning (door 
voorzieningen in de integrale jeugdzorg). Een belangrijk onderdeel van het project zal eruit bestaan een traject 
te lopen met de voorzieningen in de integrale jeugdzorg en te kijken hoe IEMers ook opgenomen kunnen 
worden in hun werkingen. De buurtstewards zijn een noodzakelijke schakel in het toekomstige project. Zonder 
de knowhow en de inzet van het team kan het project niet uitgevoerd worden. 
 
Consulent Sociale Dienst Jeugdrechtbank Gent: "Het is een samenwerking, hé. Ik verwacht eigenlijk van de 
buurtstewards dat er iemand is die wel een vertrouwensband kan opbouwen met die mensen, hetgeen voor mij 
heel moeilijk is omdat ik voor hen meestal de boeman ben. Ik ben diegene die hun kinderen wil afpakken en met 
hen van alles wil doen wat niet OK is voor hen. Zij gaan mij ook niets zeggen en dan heb ik wel iemand nodig - 
en dat is dan meestal de buurtsteward - die wel toegang heeft tot dat gezin en die een beetje voor mij kan 
bemiddelen en soms ook een beetje voor mij kan vertalen en de boodschap soms een beetje kan verzachten en 
kan zeggen van: 'Maar allez, probeer het zo of doe het zo.'." 
 
Parketmagistraat Gent: "Tijdens de voorleiding bij de jeugdrechter van een minderjarige die een misdrijf 
pleegde, kwam er ook een buurtsteward mee binnenstappen. Jeugdrechters zijn dit niet gewoon, hij toetste 
argwanend af wie de persoon was en gaf uiteindelijk zijn toestemming. De jeugdrechter gaf zoals gewoonlijk 
eerst het woord aan mij als procureur, daarna werd er geluisterd naar de advocaat van de jongere, de jongere 
zelf, zijn ouders en dan als laatste ook naar de buurtsteward. Deze gaf een zeer objectief en duidelijk verhaal 
over de context en diens beleving rond de minderjarige. Na de voorleiding was de conclusie duidelijk. De 
aanwezigheid van de buurtsteward was een grote meerwaarde: de jeugdrechter kreeg een vollediger beeld op 
de context en kon hierdoor een correctere maatregel uitspreken voor de minderjarige". 
 

(2) DUOBEGELEIDINGEN MET CAW 
Met het woonteam van het CAW lopen er 5 intensieve duobegeleidingen tussen de consulenten van het 
woonteam en de buurtstewards. Het leren van elkaar staat daarbij voorop. Dit project werd eind november 
geëvalueerd en door beide teams als een grote meerwaarde ervaren. Gezien de onzekerheid over het 
voortbestaan van de buurtstewards is er momenteel geen verlenging voorzien. 
 
Medewerker Woonteam CAW Oost-Vlaanderen: "Het was een volledig nieuwe doelgroep, wel al gezien maar 
nog nooit begeleid. Ik deed deze job al 8 jaar en dan denk je van 'natuurlijk, die mensen zijn er in Gent en die 
zullen wel hun weg vinden' maar blijkbaar was dat niet het geval. Dus een nieuwe doelgroep, een totaal andere 
taalbarrière maar ik heb ook wel een aantal nieuwe mensen leren kennen. Bij de samenwerkingspartners 
focussen we ons heel vaak op het regulier circuit terwijl we nu zowat de achterpoortjes en het alternatievere 
circuit beginnen leren te kennen. Dus dat was eigenlijk wel tof om gewoon eens buiten dat geijkte stramien te 
kunnen gaan en nieuwe mensen te leren kennen." 
 
Evaluatieverslag experimentele middelen integrale begeleiding aan IEM-gezinnen: “De samenwerking wordt als 
zeer waardevol en verrijkend ervaren. Hun aanpak, kennis en ervaring zijn complementair aan deze van het 
CAW-team:  
- De toeleiding door en samenwerking met de buurtstewards zorgt ervoor dat de cliënten tot bij ons geraken. 
Dit is een voorwaarde voor de toeleiding: via het reguliere onthaal kunnen we deze cliënten onvoldoende 
bereiken. 
- Zowel buurtstewards als medewerkers van het woonteam ervaren door het duo-begeleiden meer ruimte en 
rust, zowel bij zichzelf als bij de gezinnen. Er wordt in 2 cases uitdrukkelijk gesteld dat ‘alleen begeleiden’ geen 
optie zou zijn omwille van de veelheid aan problematieken en de complexiteit ervan.” 
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(3) INSTAPWONEN EN PROJECT LEEGSTAND 

De buurtstewards nemen begeleidingen op in beide projecten. Dit is een voorwaarde om gezinnen te kunnen 
toeleiden naar de projecten. Het gaat daarbij over intensieve aanklampende begeleidingen. 
In het kader van Instapwonen namen/nemen de buurtstewards in totaal drie totaalbegeleidingen op. In het 
kader van het project leegstand gaat het over twee totaalbegeleidingen. Voor leegstand deden we vanuit het 
team verschillende aanmeldingen maar wegens het tekort aan woningen worden er verder geen nieuwe 
gezinnen opgenomen. 
 
Coördinator ankerpunt Straathoekwerk: "In dit Instapwonen project, weliswaar speciaal uitgeschreven naar 
IEM-ers, speelden de Buurtstewards wat mij betreft een gigantische grote rol. Zij waren immers de eerste 
begeleiders, de meest aanklampende begeleiders van die gezinnen en hun contexten en zij stonden bij wijze van 
spreken met hun voeten in de modder. Zij hadden natuurlijk op voorhand een plan hoe dit of dat aan te pakken 
maar werden telkens ook overgeleverd aan allerlei processen." 
 
Coördinator De Sloep: "Het grote voordeel van werken met de buurtstewards in Instapwonen (maar ook in het 
algemeen) is dat ze outreachend en aanklampend kunnen werken. Dit is echter niet verschillend aan 
bijvoorbeeld de werking van de Sloep. Wat wel een extra voordeel is, is dat ze met 1 been in de stad staan. 
Hierdoor krijg je andere mogelijkheden en invalshoeken." 
 

(4) ESF ROMA CALL 
Gent diende een voorstel in voor de ESF Roma Call. Het project “Arbeidsteam Intra-Europese Migratie” werd 
goedgekeurd en ging van start in september 2015. In concreto is er een team van arbeidscoaches aan de slag 
om werkzoekenden van Roma origine te begeleiden in een opstart naar werk. De uitkomst van de begeleiding 
moet een concreet actieplan zijn. De Buurtstewards leiden toe en fungeren als cofinanciering ter waarde van 1 
VTE. Naast het aanbrengen van werkzoekenden, treedt de buurtsteward in elk dossier op als contactpersoon 
naar de familie, bewaart hij het overzicht en slaat de brug naar de nodige diensten en voorzieningen. Op deze 
manier kunnen de arbeidscoaches grotere successen boeken. Er kan immers gefocust worden op de kerntaak, 
die bovendien veel beter afgebakend kan worden. Het slagen van dit project hangt in grote mate af van het 
bestaan en de werking van de Buurtstewards.  
 
Arbeidscoach Compaan: "Als er een buurtsteward aanwezig is, voel ik dat heel hard. Als er geen is, dan is alles 
voor mezelf. Als er een buurtsteward is, kan je bepaalde dingen doorgeven, kan je samenwerken. Alleen werken 
in een Roma-gezin is soms heel belastend en de crisissen kunnen elkaar vaak opvolgen. Begrijpen hoe de 
gezinnen in het leven staan, dat heb je nodig. Ik volg de mensen niet altijd en dat maakt het zo moeilijk. 
Omdat ik namelijk vastloop, niet zij maar ík! Ik weet soms niet wat ik verder moet proberen. De buurtstewards 
helpen mij daarin omdat zij daar langer mee bezig zijn en meer expertise hebben daarrond. Zij voeden mij: Hoe 
kijken de gezinnen naar de wereld? Wat is hun overlevingsmechanisme? Zonder de buurtsteward zouden wij de 
gezinnen als vreemden blijven bekijken, zouden we soms praten met de gezinnen op een andere golflengte. 
Zonder de buurtsteward zou ik in bepaalde cases niets hebben kunnen doen." 
 

(5) SAMENWERKING MET PREVENTIE VOOR VEILIGHEID – GEMEENSCHAPSWACHT – ECO-WERKHUIS - 

GEZONDHEIDSDIENST 
Alle overlastklachten en samenlevingsproblemen die gelinkt zijn aan de Intra-Europese Migratie worden 
doorgestuurd naar het team van de buurtstewards, die er op het veld mee aan de slag gaan. 
PVV spreekt van gemiddeld 25 dossiers per jaar. Dit staat los van het aantal aanmeldingen (dit kunnen er heel 
wat zijn over eenzelfde straat bijvoorbeeld).  
 
Overlastregisseur PVV: “Een dossier dat mij is bijgebleven, is het dossier met grote overlast dat begonnen is 
toen de buurtstewards nog niet aan het werk waren. We hadden toen geen ingang bij de gezinnen. Dat is 
helemaal veranderd met de buurtstewards. Toen zij er niet waren was er een escalatie van de problemen en 
ontstond er polarisatie in de wijk. Dit kan nu vermeden worden en dat is goed voor beide partijen: de buurt en 
de gezinnen.” 
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De Gemeenschapswacht contacteert ons bij problemen inzake afval (fout aanbieden, sluikstorten, …). Indien 
het om een niet gekende situatie gaat, doen de buurtstewards een duobezoek met de Gemeenschapswacht.  
Eco-werkhuis contacteert ons bij  gevallen van kakkerlakkeninfestatie en muizen/rattenplagen, waarbij de 
bestrijders moeite hebben om de eerste contacten te leggen of zich onzeker voelen bij de situatie die ze ter 
plaatste aantreffen (wat doen we met de hulpvragen die de bewoners ons stellen, wat doen we indien we 
indien de bewoners geen woord Nederlands spreken …).  
Momenteel wordt er een procesflow opgemaakt rond multi-problem panden (naar aanleiding van de dossiers 
in de Kannunikstraat, Spijkstraat, Weefselstraat … waarbij buurtstewards betrokken waren). Er wordt gezocht 
naar een betere afstemming tussen PVV, politie, Dienst Outreachend Werken, Dienst Milieutoezicht, Cel 
Openbare Veiligheid, Eco-Werkhuis en het thema openbare gezondheid.   
De Gezondheidsdienst contacteert ons bij gevallen van schurft. Indien de buurtsteward de 
vertrouwenspersoon is, ondersteunt hij/zij het gezin in de behandeling. Indien er geen vertrouwenspersoon 
gevonden wordt, wordt er momenteel gekeken wie binnen de dienst Outreachend Werken dit kan opnemen. 
 

(6) SAMENWERKING MET BRUGFIGUREN, VRIJWILLIGERS, KIND EN GEZIN, SOCIALE DIENSTEN VAN DE 

ZIEKENHUIZEN, VZW JONG, DIENST WONEN, JONGERENWELZIJN, POLITIE … 
Wanneer deze organisaties en diensten zelf geen wijs geraken uit de situatie van een gezin of hulp nodig 
hebben bij één of ander thema, wordt het team van de buurtstewards ingeschakeld. 
Het gaat hierbij enerzijds over afgebakende vragen waarbij vanuit de buurtstewards enkel rond de gestelde 
vraag gewerkt wordt. Anderzijds zijn er de complexe multiproblem gezinnen waarbij er een aanklampende 
intensieve begeleiding aangewezen is. Het spreekt voor zich dat de buurtstewards dit niet op grote schaal 
kunnen aanbieden, maar elke  steward heeft gemiddeld 5 cases waar hij/zij intensief rond werkt. 
De buurtstewards bekijken hierbij steeds het netwerk dat er verder al is. Er wordt voortdurend ingezet op het 
maken van verbindingen met de verschillende actoren en diensten.  
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BIJLAGE 2: NOTA MOBIEL WONEN 

MOBIEL WONEN IN GENT 

SITUATIESCHETS 

Op diverse plaatsen in Gent wonen mensen in tijdelijke, mobiele constructies. In tentjes, caravans, mobil 

home’s, auto’s ,... We komen ze zowel op publieke als private gronden tegen. Hun aanwezigheid wordt vaak als 

storend ervaren. Ze worden dan vaak verdreven en zoeken noodgedwongen hun heil op een nieuwe plaats. 

Doch er zijn ook voorbeelden van goede samenwerking tussen eigenaars/beheerders van terreinen en 

(tijdelijke) bewoners.  

OPZET VAN DEZE NOTA 

Via deze nota willen we het debat rond deze overlevingsstrategie opentrekken. De noden van de mobiele 

bewoners kenbaar maken en een strategie ontwikkelen die zowel de eigenaars van terreinen als de mensen die 

mobiel wonen ten goede komt. 

HOE ERVAREN MOBIELE BEWONERS HUN WOONSITUATIE 

Dienst Outreachend Werken sprak met 8 mensen die momenteel in een mobiele constructie wonen. 

Mensen geven aan dat ze vooral uit financiële overwegingen op deze manier leven. De helft van hen geeft aan 

dat ze noodgedwongen op deze manier leven.  De andere helft geeft aan dat ze zelf kozen om op deze manier 

te leven omdat deze manier van leven hen  een groter gevoel  van (financiële) vrijheid bezorgt. 

Een overgrote meerderheid hoopt deze manier van wonen  verder te kunnen zetten in de toekomst. Zij geven 

echter wel aan dat ze hopen op meer woonzekerheid. Een enkeling hoopt op een reguliere (sociale) woning in 

de toekomst. 

Vrijheid en betere sociale contacten (met gelijkgezinden en met mensen uit de buurt) zien de mensen als 

belangrijkste voordelen van deze manier van leven. 

De woononzekerheid en soms primitieve omstandigheden worden het vaakst als nadeel aangekaart. 

Heel wat mensen geven aan dat de aanwezigheid van elektriciteit, drinkwater en een toilet op het terrein waar 

ze wonen hun levenskwaliteit drastisch zou verhogen. Een enkeling vindt  een natuurlijke  omgeving het 

belangrijkste. Voor de meesten van hen is het evident dat zij voor deze voorzieningen ook een vergoeding 

betalen.  
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ENKELE EIGENAARS GETUIGEN 

Dienst Outreachend Werken sprak ook met enkele eigenaars die Mobiel wonen toelieten op hun terrein. 

De belangrijkste drijfveer van de eigenaars is overlast in de vorm van sluikstorten en de komst van andere 

bewoners op die manier voorkomen. 

Deze strategie werkt niet feilloos. Want net bewoning trekt soms andere mobiele bewoners aan. Des ondanks 

gaven de eigenaars aan dat een bewoner op  het terrein aanwezig hebben (conciërge functie) vaak erger 

voorkomt.   

Iemand die op het terrein aanwezig  is kan hen informatie bezorgen waardoor zij kort op de bal  kunnen spelen. 

Bijvoorbeeld over sluikstort, ongewenst gebruik, vandalisme,...) 

De eigenaars die wij spraken zouden het in de toekomst zeker  opnieuw overwegen om  mobiele bewoning toe 

te staan als zij terreinen hebben die er zich toe lenen.   

Afspraken maken en een goede verstandhouding dragen bij tot een positieve ervaring en zorgt ervoor dat zij 

hun eigendom  beter kunnen beheren. 

Meer duidelijkheid over aansprakelijkheid mocht er iets mislopen zou welkom zijn. Beroep kunnen doen op een 

neutrale partner, zoals de Dienst Outreachend Werken zich nu vaak opstelt, wordt als een meerwaarde 

ervaren. Samenwerking en afspraken met de wijkagent kunnen voor alle betrokken partijen een meerwaarde 

zijn. 

CONCLUSIE VAN DIT BEKNOPTE VELDONDERZOEK  
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Mobiel wonen is vaak een gevolg van een te krappe en weinig gedifferentieerde woningmarkt voor mensen 

met een laag inkomen. Het voorkomt dat mensen op straat of nachtopvang terechtkomen. Gaandeweg wordt 

het voor  een deel van hen een way of life.  

Mobiel wonen moet niet perse leiden tot overlast en hoog oplopende kosten voor bewoners en eigenaars. 

Mobiel wonen toelaten kan ervoor zorgen dat een eigenaar beter op de hoogte is van wat er met/op zijn 

terrein gebeurt. 

De huidige aanpak waarbij mensen steeds opzoek gaan naar een nieuw terrein leidt tot ongewenste kosten. 

(extra inzet van sociaal werkers, overlast regisseurs, politie, gerechtskosten,...) 

Key element om  van mobiel wonen een positieve ervaring te maken voor alle stakeholders is het komen tot 

goede afspraken. 

AANBEVELINGEN IN HET OMGAAN MET MOBIEL  WONEN 
Mobiele bewoners zijn niet perse een synoniem voor overlast. Rekening houdende met de veiligheid van alle 

betrokkenen kan men best situatie per situatie nagaan of men mobiel wonen best tolereert, faciliteert of 

tegenwerkt. 

Zorg voor duidelijkheid over het wettelijk kader voor eigenaars van terrein en mobiele bewoners. 

Geef mobiel wonen en de bijhorende conciërge functie standaard een plaats in projecten van tijdelijke 

invulling. (zie voorstel  Proef project Mobiel Wonen op de Muide) 

Faciliteer plaatsen waar eigenaars en mobiele bewoners tot een verstandhouding kunnen komen om  zo 

overlast te beperken en de veiligheid voor alle betrokkenen te verhogen. Dit kan door het plaatsen van sanitair, 

zorgen voor veilige elektriciteit en/of gas aansluitingen, wateraansluiting. 

Investeer in een ruim en divers aanbod van betaalbare woningen. 
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BIJLAGE 3: PORTRET BOTSING 

 
Schoolspotter Manuel 

 
'Ik voel mij de grote broer van veel leerlingen. Als ze mij opbiechten dat ze willen stoppen met 
school, probeer ik hen altijd te overtuigen om nog even door te zetten en toch dat diploma te 
halen.' Terwijl Manuel (24) praat over zijn job als Schoolspotter brandt de gedrevenheid in zijn 
woorden en straalt het enthousiasme in zijn ogen. Niet te geloven dat diezelfde jongen in het 
vijfde middelbaar lag te slapen op de schoolbanken en in het zesde uiteindelijk afhaakte zonder 
diploma.  
 
Wat is er toen fout gelopen, Manuel?  
Manuel: Ik vrees dat ik een levend voorbeeld 
ben van het watervalsysteem. Ik startte in de 
Moderne Wetenschappen, maar na een B-
attest in het tweede middelbaar switchte ik 
naar de richting Toerisme. Omdat het niveau 
daar een pak lager ligt, werd ik zonder veel 
studeren de beste van de klas. Twee jaar aan 
een stuk. Maar in het vijfde middelbaar ging 
het mis. Dan moest ik namelijk wél blokken 
om erdoor te zijn, en dat zag ik niet zitten. 
Gevolg: het vijfde jaar heb ik gedubbeld en het 
zesde heb ik zelfs drie keer opnieuw gedaan. 
Enfin, dat was oorspronkelijk de bedoeling, 
maar die laatste keer ben ik gewoon gestopt. 
Zonder diploma. Ik was intussen al bijna drie 
jaar ouder dan de rest en had er meer dan 
genoeg van.   
 
Verschrikkelijk saai 
Enig idee waarom je 't niet zag zitten om voor 
school te werken?  
Dat lag sowieso aan een gebrek aan motivatie. 
Ik weet van mezelf dat ik geen dommerik ben. 
Als ik mij ook maar een beetje had ingezet, 
was ik elk jaar vlot geslaagd. De meeste van 
mijn klasgenoten zaten in die studierichting 
met een duidelijk doel. Zij wisten redelijk goed 
wat ze na het middelbaar wilden studeren of 
wat ze met hun diploma gingen doen. Ik totáál 
niet. Ik zat daar alleen maar om dat papiertje, 
dat diploma te halen. En als de motivatie er 
niet is, is de inzet ver te zoeken.  
 
Heb je nooit een droom gehad, iets wat je 
wilde worden of bereiken?   
Jawel! Ik moest en ik zou beroepsvoetballer 
worden. Tot mijn zeventiende stond heel mijn 
leven dus in het teken van voetbal. Maar toen 

ik begon te beseffen dat die carrière toch iets 
te hoog gegrepen was, heb ik nooit meer een 
goed alternatief gevonden. Zelfs vandaag heb 
ik nog geen benul wat ik écht wil. Ik speel al 
een tijdje met het idee om een tapasbar te 
openen, maar die plannen zijn totaal niet 
concreet. Ik dacht er zelfs aan om leerkracht 
te worden. Maar omdat ik mijn diploma niet 
heb, blijkt dat nu heel moeilijk.    
 
Leraar worden, verrassende keuze! Wat voor 
een leerling was je eigenlijk zelf?  
Ik was zeker geen probleemkind of zo, maar ik 
zat wel in een vriendengroep die graag 
kattenkwaad uithaalde. In de klas zelf gedroeg 
ik mij eerder passief. Ik zat veel te geeuwen en 
lag af en toe ook echt te slapen op mijn bank. 
's Morgens was ik vaak te laat op school 
omdat ik niet uit mijn bed geraakte. Ik las 
onlangs in een artikel dat het voor tieners 
beter zou zijn als de lessen maar om tien uur 
begonnen. Dan zouden de uren beter 
afgestemd zijn op hun biologische klok en 
zouden leerlingen dus frisser in de klas zitten. 
Wel, ik ben daar voorstander van omdat ik 
ervan overtuigd ben dat die maatregel mij had 
kunnen helpen. Op den duur kwam ik namelijk 
zo vaak te laat op school dat ik ging spijbelen 
om mijn straf te ontlopen.  
 
Zou je nog iets anders veranderen aan het 
schoolsysteem? 
Het 'blijven zitten' had op mij een averechts 
effect. Je kunt je niet voorstellen hoe 
verschrikkelijk saai het is om al diezelfde 
vakken, taken en toetsen gewoon opnieuw te 
krijgen. Over demotiverend gesproken! Dan 
heb ik het meer voor de regeling in het hoger 
onderwijs waar je enkel de vakken opnieuw 
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doet waarvoor je gebuisd bent. Dat kunnen 
we in het vijfde en zesde middelbaar toch ook 
toepassen?  
 
Bier drinken 
Als je nu terugkijkt op je schooltijd, wat had je 
liever anders aangepakt?  
Ik denk dat ik intensiever had moeten zoeken 
naar wat ik zelf wilde met mijn studies. Want 
ik kan nu wel zeggen dat ik geen doel had, 
maar daar liet ik het ook bij. Ik laat het 
sowieso graag gewoon op mij afkomen, zo ben 
ik nu eenmaal, maar op dat vlak had ik toch 
wat meer moeite kunnen doen om mijn doel 
te vinden. 
 
Konden je ouders je daarbij helpen?  
Mijn ouders neem ik sowieso niks kwalijk, 
want dat zijn fantastische mensen. Mijn 
moeder helpt sinds haar dertiende in de 
winkel van haar grootouders en mijn vader 
werkte al in de mijnen toen hij nog maar 
zestien was. Ze hebben allebei niet zo lang 
gestudeerd en weten daardoor weinig over 
het schoolsysteem. Ze zeiden wel constant dat 
ik mijn best moest doen, maar concrete tips 
konden ze mij niet geven.    
 
En leerkrachten of de school zelf?   
Er waren genoeg leerkrachten die naar mij 
omkeken, maar niemand leek te weten hoe ze 
mij konden motiveren. In het zesde 
middelbaar gingen we dan met de hele klas 
naar zo'n SID-in beurs. Misschien had ik daar 
wat meer moeten opletten? Want dat is 
natuurlijk wel een goede manier om je 
toekomst wat richting te geven. Geloof me 
hier ben ik niet trots op, maar euhm … mijn 
vrienden en ik hebben tien minuten op die 
beurs rondgewandeld en zijn toen bier gaan 
drinken in de kantine. Je ziet, ik kan echt 
niemand iets verwijten … 
 
Heb je er spijt van dat je uiteindelijk geen 
diploma hebt gehaald?   
De eerste jaren vond ik dat eigenlijk niet zo 
erg. Na het middelbaar heb ik een paar 
maanden in Spanje gewerkt en ook daarna 
botste ik altijd wel op een job waar je geen 
diploma voor nodig had. Maar twee jaar 
geleden begon het toch te knagen toen ik 
eraan dacht om een opleiding te volgen. Om 

verder te studeren, heb je een diploma nodig. 
Punt. Dat diploma kan ik nu gelukkig halen 
dankzij en tijdens mijn job als Schoolspotter.  
 
Wat deed je eigenlijk zelf als je spijbelde?  
Meestal bleef ik gewoon lang in mijn bed 
liggen. Mijn moeder maakte zich dan 
natuurlijk kwaad: 'Komaan, opstaan! Ik ga het 
tegen je vader zeggen.' Maar ik was intussen 
al zeventien, dus ze kon me moeilijk naar 
school sleuren, hè? Met mijn vrienden ging ik 
soms spijbelen na de middagpauze. Dan 
hingen we gewoon in 't stad rond. Meestal 
vond ik het zelfs niet echt fijn, want het was 
niet meer dan wat doelloos rondwandelen. Ik 
deed het meer voor de kick dan voor de fun.    
 
Luisterend oor 
Nu als schoolspotter word je ingezet tegen het 
spijbelen. Leg eens uit?   
Veel jongeren denken helaas dat wij een soort 
van spijbelpolitie zijn en dat wij de namen van 
spijbelaars moeten doorgeven. Maar wij 
werken totaal niet in opdracht van de scholen. 
Nee, wij zijn er voor de jongeren zelf. Zij 
komen altijd op de eerste plaats. Door 
consequent voor school, tijdens de 
middagpauze en na school aanwezig te zijn op 
de plekken waar veel spijbelaars rondhangen, 
zijn we een aanspreekpunt voor hen. En 
omdat we zelf nog zo jong zijn, is de drempel 
lager en komen ze gemakkelijker met hun 
verhaal bij ons. We bieden een luisterend oor 
en proberen hen te ondersteunen waar 
mogelijk. We geven hen een klein duwtje in de 
goede richting zodat ze zelf weer verder 
kunnen. Jongeren die meer hulp nodig 
hebben, verwijzen we door naar het JAC of 
TEJO (therapeuten voor jongeren, nvdr). Zien 
ze 't niet zitten om daar alleen binnen te 
stappen, dan ga ik die eerste keer zelfs even 
mee.    
 
Lukt het jou om leerlingen te overtuigen van 
het belang van school? 
Wel, ik heb het voordeel dat ik héél 
herkenbare verhalen hoor. Veel tieners 
vertellen mij dat ze geen zin meer hebben in 
school en willen stoppen. Ik geef dan toe dat 
ik in dezelfde situatie heb gezeten en vertel 
mijn verhaal. Niet dat ik zeg: 'Kijk eens hoe 
slecht het met mij is afgelopen!', want dat is 
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niet zo. Maar ik kan hen wel doen beseffen 
dat ze beter een diploma achter de hand 
hebben en dat ze dat papiertje kunnen halen 
als ze nog even doorzetten. Meestal merk ik 
dan dat jongeren veel meer belang hechten 
aan mijn boodschap dan aan de woorden van 
een leerkracht of een andere volwassene.     
 
Fijn gevoel? 
Zeker weten! Waar ik het meeste trots op 
ben: als een gesloten tiener zich na een tijdje 
toch openstelt en durft te praten over 
problemen op school of thuis. Op zo'n 
moment voel ik echt dat ik een verschil maak, 
en dat is zalig. Ik voel me de grote broer van 
veel van die leerlingen.  
 
Veilige thuisbasis 
Wat zijn volgens jou de voornaamste redenen 
om te spijbelen? 
Ik heb het gevoel dat er nog steeds heel wat 
jongeren niet in de juiste studierichting zitten 
en daardoor niet gemotiveerd zijn voor 
school. Wat ook veel gebeurt: een dagje 

school skippen omdat er een belangrijke test 
is waarvoor ze niet hebben geblokt. En af en 
toe hoor ik toch over problematische 
thuissituaties. Want als het daar moeilijk gaat, 
zit hun hoofd natuurlijk zodanig vol dat ze 
geen zin hebben om op school te gaan zitten 
luisteren en tussen de lijntjes lopen. Dat vind 
ik heel begrijpelijk. Die thuisbasis is 
ontzettend belangrijk. Daar moet het gezellig 
zijn en daar moet je je veilig voelen. Want als 
dat er niet is, is het voor jongeren bijzonder 
moeilijk om op andere vlakken goed te 
presteren.  
 
Heb je tot slot nog een boodschap voor ouders 
van tieners? 
Ik wil hen vragen om goed te luisteren naar 
wat hun kind zelf wil. Het heeft echt geen zin 
om tieners te verplichten om een bepaalde 
studie af te maken als het hen echt niet 
interesseert. Soms is het dan beter om een 
stapje terug te zetten en iets te zoeken dat 
wel bij hen past, zodat ze uiteindelijk toch een 
diploma halen.  

 

Wat is een Schoolspotter? 
Het 'Team Schoolspotters' is een tewerkstellingsproject voor jongeren (18-26 jaar) die werken in een 
startbaanovereenkomst met de Stad Gent. Schoolspotters houden een oogje in het zeil op bekende 
plaatsen voor spijbelaars. Door op die hotspots veel aanwezig te zijn, leren ze de jongeren kennen en 
bouwen ze met hen een band op. Ze bieden een luisterend oor en gaan samen met jongeren op zoek 
naar oplossingen voor de vragen die op hen afkomen. Als er meer nodig is, verwijst het team de 
leerling door naar contactpersonen binnen de school of een gespecialiseerde dienst.  

 
Quotes 
"Spijbelen deed ik meer voor de kick dan voor de fun" 
"Ouders moeten in de eerste plaats naar hun tieners luisteren" 
"Als het thuis niet goed gaat, kun je niet focussen 

 

 

 

 


