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2017 IN EEN NOTENDOP 
Het was een meer dan bewogen jaar.  

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

nieuwe mensen hun intrede deden…  

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

gevolgen zowel voor ons werk als onze doelgroep… 

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

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

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

Een jaar vol emoties en onrechtvaardigheid,…  

Maar ook een jaar vol vechtlust en overduidelijk engagement…  

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

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

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

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

binnen deze moeilijke omstandigheden… 
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WIE ZIJN WE? 
 

De buurtstewards zijn een project 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 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 focussen we op de buurtstewards. Er bestaat ook een algemeen werkingsverslag van de dienst 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… 

“Hoopvol – Overleven – Sterk” 
 

 

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

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

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

Met vallen en opstaan maar 
met overtuiging en volle 

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

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

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

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

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

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

MINDER DOORSTROOM 

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

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

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

PROJECT IEM JONGEREN 

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

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

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

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

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

DUO BEGELEIDINGEN MET CAW WOONTEAM 

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

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

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

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

HOUSING FIRST PROJECTEN ‘INSTAPWONEN’ EN ‘PROJECT LEEGSTAND’ 

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

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

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

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

evengoed een moeilijk traject met veel ups & downs. 

A-TIEM ARBEIDSCOACHING  

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

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

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

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

andere behoeften van de gezinsleden. 
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WIE ZIJN WE? 

 

Door de  van… 

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

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

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

zicht op de werking van de buurtstewards.  

“De ene huisbaas is de andere niet.” 

Ik sta aan de deur met een gezin nog enkele zaken 

te bespreken, terwijl een ander gezin voorbijfietst. 

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

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

fietsen’, denk ik. Ik heb namelijk weinig andere 

gezinnen die de fiets gebruiken om zich te 

verplaatsen. Ik leerde deze familie een tweetal jaar 

geleden kennen via een aanmelding van overlast. 

Buren dachten dat deze mensen de woning 

kraakten. Daarbij zagen zij geregeld mensen 

opgepikt worden met een busje. Daardoor 

ontstonden vragen over wat daar allemaal 

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

ging ik met de mensen praten. Ze hadden een 

huurcontract en werden met het busje opgepikt 

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

vervoer was nog niet actief op de uren dat ze naar 

hun werk moesten vertrekken. De familie vertelde 

me ook dat zij heel wat problemen hadden met de 

huisbaas. Deze liet na de nodige werken aan de 

boiler uit te voeren en de huurwaarborg stond niet 

op een geblokkeerde rekening (wat wettelijk 

verplicht is). We gingen samen meerdere malen 

naar de Woonwinkel en de Huurdersbond voor 

advies en ondersteuning. Na heel wat toestanden 

met de huisbaas ontving het gezin bericht dat zij – 

na negen jaar op de wachtlijst – een sociale woning 

toegewezen kregen. Ondanks dit nieuws, was de 

Tibor 

Joke 

Elisabeta 

Delphine 

Ferdi 

Veerle 

Ilanka 

Catherine 

Filip 

Marieke 

Wim 

Lien 

Sarah 

Barbara 
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zaak nog niet afgerond. Er stelde zich immers het 

probleem van de huuropzegging. Het gezin moest 

een vergoeding van drie maanden huishuur 

betalen als ze het huurcontract verbraken. 

Uiteraard heeft een huisbaas ook recht op 

bescherming en een huurcontract bevat wel 

degelijk voorwaarden voor beide partijen. Echter, 

in dit geval was de huisbaas zelf niet correct. De 

zaak belandde bij de Vrederechtbank. Er werd 

aangetoond dat de woning zich sinds de aanvang 

van het huurcontract in slechte staat bevond en er 

sindsdien geen schade is aangebracht door de 

huurders. Uiteindelijk besliste de rechter tot een 

verbrekingsvergoeding van één maand.  

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

vele zaken die ik met hen heb opgenomen. Naast 

de Woonwinkel en de huurdersbond, leidde ik hen 

toe naar het CAW voor budgetbegeleiding, de 

VDAB voor werk, het Huis van het Nederlands, het 

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

blij zie. 

Door de  van… 

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

  

Op vraag van een CLB-medewerker kreeg ik 

contact met het Slovaakse gezin F. Blijkbaar ging 

dochter  L. niet veel naar school en werd mij 

gevraagd om hier verandering in te brengen. Ik 

ontmoette papa voor het eerst op school. Hij was 

helemaal niet vriendelijk bij onze eerste 

ontmoeting. Hij bleek boos op de  school.  

Aangezien het gezin in de ene deelgemeente 

woont en L. in een deelgemeente aan de andere 

kant van Gent naar school moest, was het niet 

eenvoudig om het schoolgaan geregeld te krijgen. 

L. at niet goed waardoor papa haar elke middag 

ging ophalen, zodat ze thuis kon eten. Dit 

betekende 4 ritten! De moeder was niet ‘in the 

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

dochter  was ook vaak ziek omdat zij prematuur 

was geboren. Er waren heel veel onwettige 

afwezigheden maar anderzijds ook heel veel 

doktersbriefjes. Ik vernam ook dat er al 

thuisbegeleiding was, dat de spijbelpolitie 

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

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

diensten betrokken die hun werk goed doen. 

Ik probeerde eerst de papa een beetje te leren 

kennen. Het was niet gemakkelijk maar wij leerden 

met handen en voeten communiceren . In een 

overleg met de school, CLB en een tolk stelde ik 

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

dichter bij huis. Ik maakt een aantal afspraken bij 

verschillende scholen en papa was altijd zonder 

probleem aanwezig. Hij kwam nooit te laat.  

Ondertussen had het CLB ook een M-doc ingediend 

waardoor er nog een extra dienst bij kwam kijken: 

het OCJ. 

Voor het eerste gesprek bij het OCJ belde ik 3 

weken op voorhand met de tip om een tolk aan te 

vragen zodat papa alles goed zou kunnen 

begrijpen. Men vergat echter de tolk te boeken 

waardoor we daar stonden zonder tolk. We 

hebben ons beholpen met een telefoontolk, maar 

aangezien die maximum 45minuten mag tolken, 

moesten we dit belangrijke gesprek serieus 

inkorten.  

Op een bepaald moment vroeg de OCJ-

medewerker: Wat betekent Elisabeta voor u? Papa 

antwoordde:  Het was de eerste persoon die mij 

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

verplicht is om naar school te gaan. Zij heeft echt 

naar mij geluisterd en mij gesteund. 

Ik moest bijna wenen want eigenlijk deed ik niet 

veel meer dan afspraken maken en inschrijvingen 

geregeld krijgen op verschillende scholen. 

Toen kwam 1 september. Papa kreeg geen enkel 

positief bericht ivm een inschrijving op een nieuwe 

school, dichter bij huis. Hij belde mij in paniek 

terwijl hij normaal altijd smsen stuurde. 

Uiteindelijk vond ik plaats in een school voor L. 

Sindsdien gaat L bijna elke dag naar school. Zij is 

veel minder ziek en zeer gelukkig op school! 

Ik leerde dat je zelfs met kleine dingen een groot 

verschil maken. Daarom ben ik zo enthousiast over 

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

praat eenvoudig! 

Door de  van… 

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

het sterkst naar voor uit het verhaal van buurtstewards DELPHINE.  

 

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

reguliere hulpverlening voor zijn mentale 
beperking, gezien de precaire verblijfsstatus.  
De 3 kinderen van Bartolomej en Simona werden 
in Gent geboren. Het moeten zorgen voor 3 
kinderen maakt de situatie er niet gemakkelijker 
op. De 3 kinderen hebben door de vele 
omzwervingen al vele scholen aan de binnenkant 
gezien en veranderen soms tot 3 x op een 
schooljaar van school. 
Bartolomej en Simona willen een ‘normaal’ leven 
in Gent, mét ‘papieren’. Het kostte de begeleiding 
en Bartolomej bloed zweet en tranen om een E-
kaart te krijgen (en dit voor de 2

de
 keer!). De E-

kaart vereist dat er gewerkt wordt. Wegens zijn 
mentale beperking is Bartolomej niet inzetbaar op 
de regulier arbeidsmarkt wat leidt tot een 
patstelling en grote frustraties bij hulpverlening en 
cliënt. Dankzij de goodwill en liefdadigheid van 
anderen én het ongelooflijke 
doorzettingsvermogen van Bartolomej kwamen we 
tot een reguliere tewerkstelling van een aantal uur. 
Een carwashuitbater had over de situatie gehoord 
en wilde het gezin helpen omdat dit de enige 
manier is om het gezin hier legaal te laten 
verblijven. 
Bartolomej kan zich in tijd noch ruimte oriënteren. 
Hij kan niet lezen, schijven, tellen, klok lezen en 
begrijpt niet wat er in de wereld rondom hem 
gebeurt. Sommige zaken worden hem dag in dag 
uit uitgelegd, zonder resultaat. De tewerkstelling 

Met Ups & downs 
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bestond uit het wassen van auto’s. Een taak die 
Bartolomej ter harte nam. Maar hij kwam nooit op 
tijd, vaak pas nadat de uitbater hem meerdere 
keren belde. Soms ging hij om 10u werken en 
andere keren om 14u. Soms ging hij gewoon niet 
omdat hij een andere afspraak had, maar 
verwittigen kan hij niet. Hij ziet in zijn gsm het 
verschil tussen de nummers niet. Het enige wat hij 
wist is dat hij niet moest gaan werken wanneer het 
regende. Zelfs bij vrijwilligerswerk zijn de regels 
tien maal strikter dan wat hierboven wordt 
beschreven. Bartolomej heeft uiteindelijk een 
aantal maanden bij de carwash gewerkt, maar 
door de dakloosheid en mentale problemen was 
ook dit niet langer haalbaar. 

Gelukkig kreeg Bartolomej in september 2017 een 
referentieadres op basis van deze korte 
tewerkstelling. Dit was het laatste puzzelstukje om 
de aanvraag van zijn E-kaart te kunnen doen 
waardoor de bal opnieuw aan het rollen ging om 
alles in orde te brengen: kindergeld, mutualiteit, 
aanvraag IVT (= inkomensvervangende 
tegemoetkoming), betalen achterstallen, 
ontvangen post, … 
Eén grote MAAR: het gezin leeft nu van een IVT en 
staat bijgevolg ten laste van de sociale zekerheid. 
Deze positie brengt de E-kaart in gevaar. Het is als 
een zwaard van Damocles dat boven ons allen 
hangt: wanneer zal de E-kaart (opnieuw) 
ingetrokken worden? 

 
 

WAT STELDEN WE VAST? 
Een deel van de IEMers blijft vast zitten in de vicieuze cirkel van geen werk/geen inkomen => geen woning 

kunnen huren/geen domicilieadres => geen verblijfsdocumenten => geen sociale rechten. Het wordt meer en 

meer duidelijk dat het voor een aantal van deze mensen ondoenbaar is om werk te vinden in België. In VDAB 

termen: ‘ontoeleidbaar tot de arbeidsmarkt’. Wat met deze mensen die hier soms al 10 jaar zijn, geen banden 

meer hebben met land van oorsprong, kinderen hebben die enkel België kennen?    

Sedert de strafbaarstelling van kraken, komen er nauwelijks nog meldingen van kraken binnen. Het gevolg is 

dat we heel wat dakloze IEM-gezinnen tellen. Rond nieuwjaar 2018 telden we 35 dakloze IEM-gezinnen. Het 

ging daarbij in totaal om 218 personen, waaronder 114 volwassenen en 104 kinderen. De gebruikte strategieën 

van deze gezinnen waren: inwonen bij familie/kennissen of in een caravan, barak of kraakpand wonen.  Een 

vijftiental van de gezinnen maakte regelmatig gebruik van de nachtopvang. De meesten konden ook een aantal 

weken gebruik maken van de gezinsnachtopvang. We zien dat het dakloos worden een hele grote stress met 

zich mee brengt bij de gezinnen. We maken ons hier ernstige zorgen over omdat in sommige gevallen de 

draagkracht bij de ouders helemaal op is.  

Er is nood aan een opvangsysteem voor gezinnen. De nachtopvang, zoals deze nu in Gent vorm wordt gegeven, 

is niet gericht op gezinnen. We zitten echter met een realiteit van dakloze gezinnen die niet altijd een oplossing 

vinden via familie, laat staan dat ze er in slagen om op korte termijn iets te huren. Hiervoor is een systeem 

nodig van opvang.  

Door de  van… 

ONZE PARTNERS 

Medewerker Medische Kaart OCMW: "Er zijn 
gezinnen die heel goed hun weg weten, maar 
bepaalde gezinnen kunnen dit helemaal niet. Gent 
is een spinnenweb en de mensen weten niet waar 
ze naartoe moeten gaan. Deze mensen zijn ook niet 
mondig, dus dat jullie mee kunnen gaan, 
bijvoorbeeld naar loket migratie of andere 
diensten, is een grote meerwaarde. We zouden niet 

staan waar we nu staan met bepaalde dossiers 
zonder jullie hulp". 
 
Medewerker Loket Migratie: "Ik weet dat er 
inderdaad af en toe eens iemand meekomt die zich 
dan ook presenteert van 'Kijk, ik ben hier gewoon 
ter ondersteuning'. Voor ons is dat wel handig op 
zo een moment. Wij leggen immers heel vaak 
hetzelfde uit aan een loket. Soms gaan wij nog al 
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snel over iets omdat dat voor ons relatief 'simpel' 
is. Maar wat misschien voor ons simpel lijkt, is dat 
voor de mensen totaal niet. Buurtstewards zeggen 
niet per sé andere dingen maar de zaken gewoon 
eens herhalen en dit blijven doen, dat maakt het 
vaak wat gemakkelijker. Je ziet ook dat de mensen 
rustiger zijn aan het loket, ze weten van 'als ik het 
hier niet goed snap dan...'. Je ziet soms aan hun 
blik dat ze het helemaal niet snappen wat ik uitleg 
en als er dan een buurtsteward bij is, zijn ze wat 
meer op hun gemak om oprecht te vragen het nog 
eens te herhalen." 
 
Medewerker Dienst Wonen: "Ik kan niet genoeg 
benadrukken dat wij zeker in deze crisistijden heel 

veel problemen bij de Dienst Wonen binnenkrijgen 
waar we niet altijd de tijd hebben om mensen 
aanklampender op te volgen. Liefst van al zouden 
wij met heel veel mensen de straat op gaan, mee 
gaan zoeken, mee gaan denken, maar we hebben 
daar niet de tijd voor. Het is een onmisbaar 
element dat Buurtstewards dat dan weer wel 
kunnen doen. Omdat anders de vicieuze cirkel van 
kansarmoede nog eens een paar generaties verder 
gaat. De buurtstewards kunnen die vicieuze cirkel 
doorbreken door er nu op in te zetten. Als die cirkel 
kan doorbroken worden, kunnen we misschien 
binnen 10 jaar een andere generatie creëren die 
wél ingebed is. Dus het is essentieel." 
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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.  

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.  
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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. 
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.  
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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.’ 
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BIJLAGEN  
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BIJLAGE 1:  BUURTSTEWARDS: VERDERE TOELICHTING BIJ 

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN ROLLEN 
 

(1) PROJECT “INTEGRALE AANPAK PROBLEMATIEK JONGEREN MET IEM-ACHTERGROND” (2016) 
Dit project wordt op poten gezet naar aanleiding van het zorgwekkende gedrag van een groep Slovaakse 
jongeren. Er werd een coördinator aangesteld (voorlopig onder middelen van de buurtstewards) die 5 cases 
(families) zal opvolgen (coördinatie, afstemming en samenwerking verfijnen en uitbreiden). Er zal daarbij 
ingezet worden op trajectbegeleiding (door VZWJong en de buurtstewards) en opvoedingsondersteuning (door 
voorzieningen in de integrale jeugdzorg). Een belangrijk onderdeel van het project zal eruit bestaan een traject 
te lopen met de voorzieningen in de integrale jeugdzorg en te kijken hoe IEMers ook opgenomen kunnen 
worden in hun werkingen. De buurtstewards zijn een noodzakelijke schakel in het toekomstige project. Zonder 
de knowhow en de inzet van het team kan het project niet uitgevoerd worden. 
 
Consulent Sociale Dienst Jeugdrechtbank Gent: "Het is een samenwerking, hé. Ik verwacht eigenlijk van de 
buurtstewards dat er iemand is die wel een vertrouwensband kan opbouwen met die mensen, hetgeen voor mij 
heel moeilijk is omdat ik voor hen meestal de boeman ben. Ik ben diegene die hun kinderen wil afpakken en met 
hen van alles wil doen wat niet OK is voor hen. Zij gaan mij ook niets zeggen en dan heb ik wel iemand nodig - 
en dat is dan meestal de buurtsteward - die wel toegang heeft tot dat gezin en die een beetje voor mij kan 
bemiddelen en soms ook een beetje voor mij kan vertalen en de boodschap soms een beetje kan verzachten en 
kan zeggen van: 'Maar allez, probeer het zo of doe het zo.'." 
 
Parketmagistraat Gent: "Tijdens de voorleiding bij de jeugdrechter van een minderjarige die een misdrijf 
pleegde, kwam er ook een buurtsteward mee binnenstappen. Jeugdrechters zijn dit niet gewoon, hij toetste 
argwanend af wie de persoon was en gaf uiteindelijk zijn toestemming. De jeugdrechter gaf zoals gewoonlijk 
eerst het woord aan mij als procureur, daarna werd er geluisterd naar de advocaat van de jongere, de jongere 
zelf, zijn ouders en dan als laatste ook naar de buurtsteward. Deze gaf een zeer objectief en duidelijk verhaal 
over de context en diens beleving rond de minderjarige. Na de voorleiding was de conclusie duidelijk. De 
aanwezigheid van de buurtsteward was een grote meerwaarde: de jeugdrechter kreeg een vollediger beeld op 
de context en kon hierdoor een correctere maatregel uitspreken voor de minderjarige". 
 

(2) DUOBEGELEIDINGEN MET CAW 
Met het woonteam van het CAW lopen er 5 intensieve duobegeleidingen tussen de consulenten van het 
woonteam en de buurtstewards. Het leren van elkaar staat daarbij voorop. Dit project werd eind november 
geëvalueerd en door beide teams als een grote meerwaarde ervaren. Gezien de onzekerheid over het 
voortbestaan van de buurtstewards is er momenteel geen verlenging voorzien. 
 
Medewerker Woonteam CAW Oost-Vlaanderen: "Het was een volledig nieuwe doelgroep, wel al gezien maar 
nog nooit begeleid. Ik deed deze job al 8 jaar en dan denk je van 'natuurlijk, die mensen zijn er in Gent en die 
zullen wel hun weg vinden' maar blijkbaar was dat niet het geval. Dus een nieuwe doelgroep, een totaal andere 
taalbarrière maar ik heb ook wel een aantal nieuwe mensen leren kennen. Bij de samenwerkingspartners 
focussen we ons heel vaak op het regulier circuit terwijl we nu zowat de achterpoortjes en het alternatievere 
circuit beginnen leren te kennen. Dus dat was eigenlijk wel tof om gewoon eens buiten dat geijkte stramien te 
kunnen gaan en nieuwe mensen te leren kennen." 
 
Evaluatieverslag experimentele middelen integrale begeleiding aan IEM-gezinnen: “De samenwerking wordt als 
zeer waardevol en verrijkend ervaren. Hun aanpak, kennis en ervaring zijn complementair aan deze van het 
CAW-team:  
- De toeleiding door en samenwerking met de buurtstewards zorgt ervoor dat de cliënten tot bij ons geraken. 
Dit is een voorwaarde voor de toeleiding: via het reguliere onthaal kunnen we deze cliënten onvoldoende 
bereiken. 
- Zowel buurtstewards als medewerkers van het woonteam ervaren door het duo-begeleiden meer ruimte en 
rust, zowel bij zichzelf als bij de gezinnen. Er wordt in 2 cases uitdrukkelijk gesteld dat ‘alleen begeleiden’ geen 
optie zou zijn omwille van de veelheid aan problematieken en de complexiteit ervan.” 
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(3) INSTAPWONEN EN PROJECT LEEGSTAND 

De buurtstewards nemen begeleidingen op in beide projecten. Dit is een voorwaarde om gezinnen te kunnen 
toeleiden naar de projecten. Het gaat daarbij over intensieve aanklampende begeleidingen. 
In het kader van Instapwonen namen/nemen de buurtstewards in totaal drie totaalbegeleidingen op. In het 
kader van het project leegstand gaat het over twee totaalbegeleidingen. Voor leegstand deden we vanuit het 
team verschillende aanmeldingen maar wegens het tekort aan woningen worden er verder geen nieuwe 
gezinnen opgenomen. 
 
Coördinator ankerpunt Straathoekwerk: "In dit Instapwonen project, weliswaar speciaal uitgeschreven naar 
IEM-ers, speelden de Buurtstewards wat mij betreft een gigantische grote rol. Zij waren immers de eerste 
begeleiders, de meest aanklampende begeleiders van die gezinnen en hun contexten en zij stonden bij wijze van 
spreken met hun voeten in de modder. Zij hadden natuurlijk op voorhand een plan hoe dit of dat aan te pakken 
maar werden telkens ook overgeleverd aan allerlei processen." 
 
Coördinator De Sloep: "Het grote voordeel van werken met de buurtstewards in Instapwonen (maar ook in het 
algemeen) is dat ze outreachend en aanklampend kunnen werken. Dit is echter niet verschillend aan 
bijvoorbeeld de werking van de Sloep. Wat wel een extra voordeel is, is dat ze met 1 been in de stad staan. 
Hierdoor krijg je andere mogelijkheden en invalshoeken." 
 

(4) ESF ROMA CALL 
Gent diende een voorstel in voor de ESF Roma Call. Het project “Arbeidsteam Intra-Europese Migratie” werd 
goedgekeurd en ging van start in september 2015. In concreto is er een team van arbeidscoaches aan de slag 
om werkzoekenden van Roma origine te begeleiden in een opstart naar werk. De uitkomst van de begeleiding 
moet een concreet actieplan zijn. De Buurtstewards leiden toe en fungeren als cofinanciering ter waarde van 1 
VTE. Naast het aanbrengen van werkzoekenden, treedt de buurtsteward in elk dossier op als contactpersoon 
naar de familie, bewaart hij het overzicht en slaat de brug naar de nodige diensten en voorzieningen. Op deze 
manier kunnen de arbeidscoaches grotere successen boeken. Er kan immers gefocust worden op de kerntaak, 
die bovendien veel beter afgebakend kan worden. Het slagen van dit project hangt in grote mate af van het 
bestaan en de werking van de Buurtstewards.  
 
Arbeidscoach Compaan: "Als er een buurtsteward aanwezig is, voel ik dat heel hard. Als er geen is, dan is alles 
voor mezelf. Als er een buurtsteward is, kan je bepaalde dingen doorgeven, kan je samenwerken. Alleen werken 
in een Roma-gezin is soms heel belastend en de crisissen kunnen elkaar vaak opvolgen. Begrijpen hoe de 
gezinnen in het leven staan, dat heb je nodig. Ik volg de mensen niet altijd en dat maakt het zo moeilijk. 
Omdat ik namelijk vastloop, niet zij maar ík! Ik weet soms niet wat ik verder moet proberen. De buurtstewards 
helpen mij daarin omdat zij daar langer mee bezig zijn en meer expertise hebben daarrond. Zij voeden mij: Hoe 
kijken de gezinnen naar de wereld? Wat is hun overlevingsmechanisme? Zonder de buurtsteward zouden wij de 
gezinnen als vreemden blijven bekijken, zouden we soms praten met de gezinnen op een andere golflengte. 
Zonder de buurtsteward zou ik in bepaalde cases niets hebben kunnen doen." 
 

(5) SAMENWERKING MET PREVENTIE VOOR VEILIGHEID – GEMEENSCHAPSWACHT – ECO-WERKHUIS - 

GEZONDHEIDSDIENST 
Alle overlastklachten en samenlevingsproblemen die gelinkt zijn aan de Intra-Europese Migratie worden 
doorgestuurd naar het team van de buurtstewards, die er op het veld mee aan de slag gaan. 
PVV spreekt van gemiddeld 25 dossiers per jaar. Dit staat los van het aantal aanmeldingen (dit kunnen er heel 
wat zijn over eenzelfde straat bijvoorbeeld).  
 
Overlastregisseur PVV: “Een dossier dat mij is bijgebleven, is het dossier met grote overlast dat begonnen is 
toen de buurtstewards nog niet aan het werk waren. We hadden toen geen ingang bij de gezinnen. Dat is 
helemaal veranderd met de buurtstewards. Toen zij er niet waren was er een escalatie van de problemen en 
ontstond er polarisatie in de wijk. Dit kan nu vermeden worden en dat is goed voor beide partijen: de buurt en 
de gezinnen.” 
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De Gemeenschapswacht contacteert ons bij problemen inzake afval (fout aanbieden, sluikstorten, …). Indien 
het om een niet gekende situatie gaat, doen de buurtstewards een duobezoek met de Gemeenschapswacht.  
Eco-werkhuis contacteert ons bij  gevallen van kakkerlakkeninfestatie en muizen/rattenplagen, waarbij de 
bestrijders moeite hebben om de eerste contacten te leggen of zich onzeker voelen bij de situatie die ze ter 
plaatste aantreffen (wat doen we met de hulpvragen die de bewoners ons stellen, wat doen we indien we 
indien de bewoners geen woord Nederlands spreken …).  
Momenteel wordt er een procesflow opgemaakt rond multi-problem panden (naar aanleiding van de dossiers 
in de Kannunikstraat, Spijkstraat, Weefselstraat … waarbij buurtstewards betrokken waren). Er wordt gezocht 
naar een betere afstemming tussen PVV, politie, Dienst Outreachend Werken, Dienst Milieutoezicht, Cel 
Openbare Veiligheid, Eco-Werkhuis en het thema openbare gezondheid.   
De Gezondheidsdienst contacteert ons bij gevallen van schurft. Indien de buurtsteward de 
vertrouwenspersoon is, ondersteunt hij/zij het gezin in de behandeling. Indien er geen vertrouwenspersoon 
gevonden wordt, wordt er momenteel gekeken wie binnen de dienst Outreachend Werken dit kan opnemen. 
 

(6) SAMENWERKING MET BRUGFIGUREN, VRIJWILLIGERS, KIND EN GEZIN, SOCIALE DIENSTEN VAN DE 

ZIEKENHUIZEN, VZW JONG, DIENST WONEN, JONGERENWELZIJN, POLITIE … 
Wanneer deze organisaties en diensten zelf geen wijs geraken uit de situatie van een gezin of hulp nodig 
hebben bij één of ander thema, wordt het team van de buurtstewards ingeschakeld. 
Het gaat hierbij enerzijds over afgebakende vragen waarbij vanuit de buurtstewards enkel rond de gestelde 
vraag gewerkt wordt. Anderzijds zijn er de complexe multiproblem gezinnen waarbij er een aanklampende 
intensieve begeleiding aangewezen is. Het spreekt voor zich dat de buurtstewards dit niet op grote schaal 
kunnen aanbieden, maar elke  steward heeft gemiddeld 5 cases waar hij/zij intensief rond werkt. 
De buurtstewards bekijken hierbij steeds het netwerk dat er verder al is. Er wordt voortdurend ingezet op het 
maken van verbindingen met de verschillende actoren en diensten.  
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BIJLAGE 2: NOTA MOBIEL WONEN 

MOBIEL WONEN IN GENT 

SITUATIESCHETS 

Op diverse plaatsen in Gent wonen mensen in tijdelijke, mobiele constructies. In tentjes, caravans, mobil 

home’s, auto’s ,... We komen ze zowel op publieke als private gronden tegen. Hun aanwezigheid wordt vaak als 

storend ervaren. Ze worden dan vaak verdreven en zoeken noodgedwongen hun heil op een nieuwe plaats. 

Doch er zijn ook voorbeelden van goede samenwerking tussen eigenaars/beheerders van terreinen en 

(tijdelijke) bewoners.  

OPZET VAN DEZE NOTA 

Via deze nota willen we het debat rond deze overlevingsstrategie opentrekken. De noden van de mobiele 

bewoners kenbaar maken en een strategie ontwikkelen die zowel de eigenaars van terreinen als de mensen die 

mobiel wonen ten goede komt. 

HOE ERVAREN MOBIELE BEWONERS HUN WOONSITUATIE 

Dienst Outreachend Werken sprak met 8 mensen die momenteel in een mobiele constructie wonen. 

Mensen geven aan dat ze vooral uit financiële overwegingen op deze manier leven. De helft van hen geeft aan 

dat ze noodgedwongen op deze manier leven.  De andere helft geeft aan dat ze zelf kozen om op deze manier 

te leven omdat deze manier van leven hen  een groter gevoel  van (financiële) vrijheid bezorgt. 

Een overgrote meerderheid hoopt deze manier van wonen  verder te kunnen zetten in de toekomst. Zij geven 

echter wel aan dat ze hopen op meer woonzekerheid. Een enkeling hoopt op een reguliere (sociale) woning in 

de toekomst. 

Vrijheid en betere sociale contacten (met gelijkgezinden en met mensen uit de buurt) zien de mensen als 

belangrijkste voordelen van deze manier van leven. 

De woononzekerheid en soms primitieve omstandigheden worden het vaakst als nadeel aangekaart. 

Heel wat mensen geven aan dat de aanwezigheid van elektriciteit, drinkwater en een toilet op het terrein waar 

ze wonen hun levenskwaliteit drastisch zou verhogen. Een enkeling vindt  een natuurlijke  omgeving het 

belangrijkste. Voor de meesten van hen is het evident dat zij voor deze voorzieningen ook een vergoeding 

betalen.  
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ENKELE EIGENAARS GETUIGEN 

Dienst Outreachend Werken sprak ook met enkele eigenaars die Mobiel wonen toelieten op hun terrein. 

De belangrijkste drijfveer van de eigenaars is overlast in de vorm van sluikstorten en de komst van andere 

bewoners op die manier voorkomen. 

Deze strategie werkt niet feilloos. Want net bewoning trekt soms andere mobiele bewoners aan. Des ondanks 

gaven de eigenaars aan dat een bewoner op  het terrein aanwezig hebben (conciërge functie) vaak erger 

voorkomt.   

Iemand die op het terrein aanwezig  is kan hen informatie bezorgen waardoor zij kort op de bal  kunnen spelen. 

Bijvoorbeeld over sluikstort, ongewenst gebruik, vandalisme,...) 

De eigenaars die wij spraken zouden het in de toekomst zeker  opnieuw overwegen om  mobiele bewoning toe 

te staan als zij terreinen hebben die er zich toe lenen.   

Afspraken maken en een goede verstandhouding dragen bij tot een positieve ervaring en zorgt ervoor dat zij 

hun eigendom  beter kunnen beheren. 

Meer duidelijkheid over aansprakelijkheid mocht er iets mislopen zou welkom zijn. Beroep kunnen doen op een 

neutrale partner, zoals de Dienst Outreachend Werken zich nu vaak opstelt, wordt als een meerwaarde 

ervaren. Samenwerking en afspraken met de wijkagent kunnen voor alle betrokken partijen een meerwaarde 

zijn. 

CONCLUSIE VAN DIT BEKNOPTE VELDONDERZOEK  
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Mobiel wonen is vaak een gevolg van een te krappe en weinig gedifferentieerde woningmarkt voor mensen 

met een laag inkomen. Het voorkomt dat mensen op straat of nachtopvang terechtkomen. Gaandeweg wordt 

het voor  een deel van hen een way of life.  

Mobiel wonen moet niet perse leiden tot overlast en hoog oplopende kosten voor bewoners en eigenaars. 

Mobiel wonen toelaten kan ervoor zorgen dat een eigenaar beter op de hoogte is van wat er met/op zijn 

terrein gebeurt. 

De huidige aanpak waarbij mensen steeds opzoek gaan naar een nieuw terrein leidt tot ongewenste kosten. 

(extra inzet van sociaal werkers, overlast regisseurs, politie, gerechtskosten,...) 

Key element om  van mobiel wonen een positieve ervaring te maken voor alle stakeholders is het komen tot 

goede afspraken. 

AANBEVELINGEN IN HET OMGAAN MET MOBIEL  WONEN 
Mobiele bewoners zijn niet perse een synoniem voor overlast. Rekening houdende met de veiligheid van alle 

betrokkenen kan men best situatie per situatie nagaan of men mobiel wonen best tolereert, faciliteert of 

tegenwerkt. 

Zorg voor duidelijkheid over het wettelijk kader voor eigenaars van terrein en mobiele bewoners. 

Geef mobiel wonen en de bijhorende conciërge functie standaard een plaats in projecten van tijdelijke 

invulling. (zie voorstel  Proef project Mobiel Wonen op de Muide) 

Faciliteer plaatsen waar eigenaars en mobiele bewoners tot een verstandhouding kunnen komen om  zo 

overlast te beperken en de veiligheid voor alle betrokkenen te verhogen. Dit kan door het plaatsen van sanitair, 

zorgen voor veilige elektriciteit en/of gas aansluitingen, wateraansluiting. 

Investeer in een ruim en divers aanbod van betaalbare woningen. 

 


