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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? 
 

Straathoekwerk is één van de projecten van de dienst Outreachend werken. 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.  

In dit deel van het werkingsverslag focussen we op straathoekwerk. Er is ook een algemeen werkingsverslag 

van de dienst outreachend werken en alle andere projecten apart.  

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… 

“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 

Eva 

Tijl Jurgen 

Lieke 

Steven 

Steven 

Jeroen Maya 
Nele 

Riet 
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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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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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BIJLAGEN  
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BIJLAGE 1: 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. 

 


