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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? 
 

OpStap 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 werkingsverslag krijg je meer inzicht in de werking van OpStap, 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 wordt gefocused op OpStap. Er bestaat ook een algemeen werkingsverslag van de dienst 

Outreachend werken en van ieder ander team 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… 

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. 

  



 
9 

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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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.’ 

 

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 
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straathoekwerkers Sarah Vanderauwera, Jurgen Van Haver,  Pieter De Meerseman en Steven Gillis betrokken, 

en OpStap medewerkster Evan Van Campo. 

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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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. 

 


