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voorwoord

“Wat doe jij als job?”
Waarschijnlijk een vraag die ook u veel te horen krijgt. 

“Ik werk als veldwerker rond de intra-Europese 
 migratie,” zeg ik dan. 
Omdat de meeste mensen niet goed weten wat zij zich 
daarbij moeten voorstellen, vul ik al meteen aan:  

“In Gent gaat dit voornamelijk over mensen uit 
Bulgarije, Slovakije en Roemenië. Wij werken met 
kwetsbare gezinnen uit deze landen, maar ook met 
buurtbewoners, diensten en organisaties.” 

“Wat doe je dan juist?”
“Veel huisbezoeken. En indien nodig begeleid ik de 
gezinnen naar verschillende diensten en organi-
saties. Het kan bij ons over van alles gaan: verblijfs-
procedures, de zoektocht van de ouders naar werk, 
de opvoeding en het schoolgaan van de kinderen, 
correcte afvalaanbieding, ... Ik doorkruis daarbij al 
fietsend de stad, maar zit ook geregeld achter mijn 
bureau. Dan verzamel ik informatie en zoek uit hoe 
gezinnen zaken in orde kunnen krijgen.”
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als u dit boekje leest, zal u merken dat de job van buurtsteward niet bondig 
en eenduidig te omschrijven valt. onze job is complex, maar het omgaan met 
die complexiteit is net onze sterkte. 
>>> Hoofdstuk 1 bevat heel wat gegevens die het ontstaan van het 
project Buurtstewards situeren en kaderen. De toetreding tot de Euro-
pese Unie van Slovakije, Bulgarije en Roemenië zorgde voor heel wat 
veranderingen. Voor de burgers die gebruik maken van het vrije verkeer 
van personen komt een papiermolen op gang, vaak komen ze terecht in 
uitbuitings scenario’s op de woon- en  arbeidsmarkt, de stad krijgt klachten 
over overlast en samenlevingsproblemen, … En daar komen de Buurt-
stewards op de proppen. 

>>> Hoofdstuk 2 & 3 gaan dieper in op onze methodiek. Het is onze 
manier van werken die ervoor zorgt dat we zicht krijgen op de noden, 
wensen, sterktes en zwaktes van de intra-Europese migranten. Aangevuld 
met de ervaringen die we opdeden tijdens de inleefreizen naar Slovakije 
en Bulgarije, kunnen we ons meer en meer kenners van de  intra-Europese 
migratie noemen. Maar de gezinnen  leren ook óns kennen. Ze zien ons ver-
schijnen bij familie en  vrienden. Onze aanwezigheid bij en in de gezinnen 
geeft ons vaak het mandaat om met hen te praten over de mogelijkheden, 
verwachtingen en plichten binnen onze samenleving.

Doorheen de jaren ervaren wij ook een goede band met heel wat  diensten 
en instanties. We zoeken actief de samenwerking op door kennis en er-
varingen uit te wisselen, taken te verdelen en op elkaar af te stemmen. 
In >>> hoofdstuk 4 leest u een aantal uitspraken van partners over de 
ervaringen in het samenwerken met de Buurtstewards. 

We zijn hier erg trots op. Als veldwerker komen we vaak in harde en moei-
lijke situaties terecht, waarop we niet altijd een antwoord klaar hebben. 
Elkaar vinden over diensten heen, bezorgdheden delen en elkaar verster-
ken in het werk is daarbij een grote meerwaarde. Het is fijn te ervaren 
en te ontdekken dat heel wat partners hun best doen en er in slagen ook 
deze gezinnen te bereiken.

Momenteel bevinden we ons op een kantelpunt. De voorbije drie jaar heb-
ben we al heel wat in beweging gebracht. In een volgende fase willen we 
dit graag bestendigen. Vandaag is het evenwel niet  zeker dat ons project 
zal blijven voortbestaan. De financiering vanuit  Vlaanderen loopt tot eind 
augustus 2016 en het is vooralsnog  onduidelijk of er een verlenging komt. 
We kunnen alleen maar hopen dat u na het lezen van deze publicatie 
overtuigd bent van de meerwaarde die de Buurtstewards bieden, niet 
alleen voor nieuwkomers en (stads)diensten, maar ook en bovenal voor 
de hele Gentse samenleving. 

>>> Team Buurtstewards
Veel leesplezier!
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hoofdstuk 1  >>>
geschiedenis en fenomeen intra-europese migratie
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De komst van mensen uit Midden- en Oost-Europa naar ons land is geen 
fenomeen van de laatste tien jaar. Er werd voor het eerst een beroep 
gedaan op arbeiders uit Polen, uit het toenmalige Tsjecho slovakije en 
uit Joegoslavië na het vertrek van de krijgsgevangenen in de naoorlogse 
periode. Deze werden aanvankelijk ingezet voor de wederopbouw van de 
Belgische steenkoolmijnen en in de zware staalindustrie (Hebberecht, 
2008: 146-147). In de Belgische steenkoolmijnen werden daarnaast vanaf 
de Tweede Wereldoorlog vooral veel Italianen tewerkgesteld. Italiaan of 
Belg, onder de grond waren zij allemaal gelijk (Van Poucke, 2014).

Toen de Oost-Europese grenzen door de Koude Oorlog dicht  gingen, 
hield de immigratie uit Oost-Europa op. Vanaf 1955 werd ook de 
 instroom van Italiaanse mijnwerkers beperkt. Dit was een gevolg van  
de mijnramp in Marcinelle, waarbij talrijke Italiaanse mijnarbeiders  
de dood vonden. De Italiaanse regering weigerde nog langer  Italiaanse 
 arbeiders naar België te sturen. De overheid en het bedrijfsleven 
 trachtten toen  arbeidsmigratie vanuit Spanje en Griekenland te 
 organiseren  (Hebberecht, 2008).

Vanaf 1962, in een periode van economische hoogconjunctuur en krappe 
arbeidsmarkt, trok de Belgische overheid voor het eerst massaal buiten-
landse Noord-Afrikaanse en Turkse arbeiders aan. In 1964 werd door 
het Ministerie van Tewerkstelling een brochure verspreid in Marokko, 
Tunesië en Algerije “Vivre et Travailler en Belgique” met als openings-
zin: “Arbeiders, wees welkom in België” (Ministerie van Tewerkstelling, 
1964:2). Tegelijkertijd ondertekende België een verdrag met Marokko en 
Turkije om werkwilligen als gastarbeiders naar hier te halen.

De ondertekening van dit verdrag in 1964 werd uitvoerig  herdacht 
in 2014 en ging niet onopgemerkt voorbij in Gent: zuilen met 
 verschil len de migratieverhalen over 50 jaar migratie verschenen overal 
in Gent,  tentoonstellingen en evenementen werden druk bezocht door 
 Gentenaars, door niet-stroppendragers en door scholen van over  
het hele land, stadswandelingen werden georganiseerd, ... te veel  
om allemaal op te noemen.

>>> migratie is niet nieuw
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de zoektocht naar werk

G. is op zoek naar werk. Ze is heel gemotiveerd 
en gaat langs bij interimkantoren, poetsdiensten, 
winkels, bakkerijen, … om te vragen of zij werk voor 
haar hebben. Ik maak samen met haar een CV die ze 
daarbij kan afgeven. Daarnaast zoeken we samen 
 wekelijks op de website van de VDAB naar  vacatures. 
Ik maak voor haar een e-mailaccount, omdat de 
meeste sollicitaties via deze weg moeten  gebeuren.  
Gezien zij zelf geen internetaansluiting heeft, 
 overlopen we samen ook wekelijks op mijn laptop de 
binnen gekomen e-mails. Het resultaat blijft uit.  Als 
er al een antwoord komt, is dat negatief. Momenteel 
zijn er –ondanks de beschikbare vacatures– geen 
 plaatsen vrij. Heel af en toe komt het goede nieuws 
dat zij wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 
Telkens krijgt zij het antwoord dat zij onvoldoende 
Nederlands kent. Ik besluit het anders aan te pakken. 
Ik bereid mogelijke sollicitatievragen voor, die ik twee 
keer per week met haar doorneem. Ik merk dat zij het 
moeilijk heeft om op de juiste woorden te komen en 
stuur mijn aanpak opnieuw bij.  Ik loop nu met haar 
de woning door en vraag in elke ruimte hoe zij poetst. 
We openen de keuken kast met kuisproducten en lezen 
samen de gebruikersaanwijzingen. Ondertussen blijft 
zij solliciteren. Deze aanpak heeft succes. Ze is al 
enkele maanden aan het werk bij een poetsfirma en 
haar klanten zijn tevreden. Doordat zij een inkomen 
heeft, kan zij een woning huren en zijn haar verblijfs-
documenten in orde. 

verhaal i
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In 2004 traden, naast Cyprus en Malta, de Baltische Staten (Estland, 
Letland en Litouwen) en verschillende Midden- en Oost-Europese (MOE-) 
landen (Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovakije en Slovenië) toe tot de EU. 
Meer dan 70 miljoen mensen kwamen de EU binnengestapt. Bulgarije en 
Roemenië traden toe in 2007 en Kroatië in 2013. 

Voor al deze nieuwe EU-burgers geldt momenteel geen enkele  beperking 
meer in verband met het vrije EU-verkeer. Zij hebben dus het recht 
om zich hier te vestigen en om hier te werken, net zoals elke andere 
 EU-onderdaan. Cyprus en Malta worden meestal buiten beschouwing 
gelaten omdat er van daaruit weinig migratie is. De problemen waarmee 
de nieuwe EU-burgers geconfronteerd worden, alsook de redenen waarom 
ze naar hier komen, zijn verschillend en lopen soms sterk uit elkaar   
(Touquet, 2013).

Gent telde eind september 2015 ongeveer 160 verschillende 
 nationaliteiten (Stad Gent, 2015b). De 3 grootste groepen Gentenaars 
met vreemde nationaliteit zijn Bulgaren, Turken en Nederlanders. Turken, 
Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs zijn de grootste groepen als we naar 
de herkomst kijken (Stad Gent, 2015a). In Gent steeg het totale aantal 
Gentenaars met een nationaliteit van de 12 landen die in 2004 en 2007 
tot de EU toetraden (EU12-landen) de laatste 10 jaar met 12.083. 

Vooral Bulgaren en Slovaken (en in mindere mate Roemenen), waarvan 
heel wat met Rom-etniciteit, vestigden zich op korte tijd in Gent. Dit is 
atypisch in vergelijking met Vlaanderen, waar vooral Polen en Roemenen 
het sterkst vertegenwoordigd zijn (Stad Gent, 2015a). 

De Gentse Slovaken behoren tot de armste groep. Naar schatting is 95% van 
hen Rom. Bij de laatste telling (30 september 2015) registreerde de Stad 
Gent 1.798 Slovaken, waarvan naar schatting 1.708 Rom. De eerste Slova-
ken kwamen al naar Gent in de jaren negentig, toen nog als asielzoeker. 
Na de toetreding van Slovakije tot de EU zochten Slovaakse nieuwkomers 
aansluiting bij de reeds aanwezige Slovaken. 

Bulgaren vormen de grootste IEM-groep in Gent. We schatten dat 60% 
onder hen Rom is. Deze groep is enigszins onzichtbaar, omdat zij veelal 
Turkssprekend is en opgaat in de brede Turkssprekende gemeenschap in 
Gent. Bij de laatste telling (30 september 2015) registreerde de Stad Gent 
7.870 Bulgaren, waarvan naar schatting 4.722 Rom.

Roemenen zijn de kleinste IEM-groep in Gent. We vermoeden dat 95% van 
Rom-origine is. Aangezien een groot deel van de aanwezige Roemenen in 
Gent niet officieel geregistreerd is, zijn hierover geen exacte cijfers voor-
handen. Op basis van ons veldwerk schatten we het aantal  Roemeense 
Roma in Gent op een honderdtal. De 440 Roemenen die in de officiële 
cijfers van 2015 zijn opgenomen zijn voornamelijk studenten.

Op basis van de laatste telling (30 september 2015) gaan we uit van een 
6.800-tal Roma in Gent, waaronder ook Roma afkomstig uit andere landen 
dan Bulgarije, Slovakije en Roemenië.

Deze nieuwe EU-burgers zijn erg kwetsbaar op de Gentse arbeidsmarkt. 
Het merendeel van hen zal in België blijven en hier een leven  opbouwen. 
Zij hebben echter nood aan intensieve begeleiding en aangepaste 
 trajecten richting werk (Gent, stad in werking, 2015). 

>>> de ontdekking van migranten uit midden- en oost-europa in gent:
iedereen is van de wereld... en de wereld is divers
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Tabel 1 >>> overzicht aantal ingeschreven nieuwe EU-burgers (min Cyprus en Malta) in Gent per jaar. (Bron: Stad Gent, 2015a)

Reeds in de jaren ‘90 en 2000 kende Gent een  instroom van  mensen 
uit Midden- en Oost-Europa,  waaronder  mensen met Rom- etniciteit. 
Omdat hun landen van  herkomst toen nog geen EU- lidstaat waren, 
vroegen ze  veelal asiel aan. Nu zijn deze mensen niet langer asiel-
zoekers. Sinds de EU-12 landen toe traden tot de EU maken mensen 
afkomstig uit deze landen gebruik van het recht van vrij verkeer 
van  personen binnen  Europa. Door hun status als EU-burger kun-
nen ze in ons land verblijven op  voorwaarde dat ze niet ten laste 
zijn van de staat. Als hen dat om een of andere reden toch niet lukt, 
krijgen ze  bijgevolg moeilijker toegang tot  rechten dan bv. erkende 
vluchtelingen. 

nieuwe eu-burgers
≠ asielzoekers 11



Grafiek 1 >>> overzicht totaal aantal ingeschreven nieuwe EU-ers (min Cyprus en Malta) in Gent
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Nieuwe EU-burgers hebben de nationaliteit van een van de 12 landen 
die tussen 2004 en 2008 tot de EU toetraden. Deze nieuwe  lidstaten 
noemen we de EU-12 landen: Cyprus, Malta, Estland, Letland, 
 Litouwen, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Bulgarije 
en Roemenië (Kroatië trad toe op 1 mei 2013). 

MOE verwijst naar de regio Midden- en Oost-Europa. MOE-landers 
zijn mensen afkomstig uit deze landen. Niet alle landen uit Midden- 
en Oost-Europa zijn reeds lid van de EU. Hongarije, Polen, Tsjechië, 
Slovakije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië behoren tot de 
EU. Landen zoals Albanië, Macedonië, Servië, Bosnië en Herzegovina 
zijn wel EU-kandidaat lidstaten maar konden nog niet toetreden.

IEM is de afkorting van Intra-Europese Migratie. Het gaat over 
een  fenomeen waarbij Gent op korte tijd geconfronteerd werd met 
een  grote instroom van (nieuwe) EU-burgers. Deze Unieburgers 
 hebben een specifiek verblijfsstatuut als gevolg van het Europees 
vrije  verkeer van diensten en personen. Het gaat dus niet over 
asiel zoekers.  Hoeveel IEM-ers precies in Gent verblijven, weten we 
niet. Een deel van de intra-Europese migranten is niet ingeschreven 
en/of hoeft zich niet te registreren bij de bevolkingsdienst  
(Timmerman, et.al., 2015). 

Een groot deel van de Gentse IEM-ers is van Roma-origine. Roma 
is een overkoepelende benaming om een heel diverse groep van 
 mensen te vatten. Roma (meervoud) betekent  ‘mensen/ mannen’,  
Rom  (enkelvoud) verwijst naar ‘mens/man/echtgenoot’. Een 
 man nelijke vorm van de ‘mens’ is manuš (lees: manoesj), de 
vrouwelijkevormismanušni(lees:manoesjnji).Romňi(enkelvoud)
verwijst naar  ‘vrouw/echtgenote’. De Romagemeenschap heeft een 
eigen hymne, een eigen vlag en een jaarlijks internationale Roma 
Dag (8 april). Hun verre voorgeschiedenis zou in India  liggen.  
De term Roma vervangt de negatief geladen term ‘zigeuners’.                                                         

Roma Unieburgers leven niet nomadisch, op enkele uitzonderingen 
na. De rond trekkende  gemeenschappen in België zijn  Manousjen 
en/of Sinti. Deze woonwagen bewoners verblijven soms op het 
doortrekkers terrein te Gent. Binnen de groep van Roma uit Oost- 
Europa en de Balkan zijn er grote verschillen, onder meer op gebied 
van nationaliteit, taal (niet alle Roma spreken  Romanes), religie, 
het al of niet willen uitkomen voor de etniciteit. Vele  Tsjechische 
en Slovaakse Roma zijn  Christenen (Jehova’s getuigen, Rooms- 
Katholieken, Grieks- Katholieken, Orthodox, Luthers, Evangelisch). 
Roma uit het voormalige Tsjecho slovakije, Hongarije en Polen (delen 
van  Oekraïne) hanteren soms ook Joodse gewoonten. Roma uit 
 Kosovo zijn vaak moslim en Roma uit Roemenië en Bulgarije be-
horen vaak tot de Pinksterkerk, of zijn Orthodox.

nieuwe eu-burgers / moe-landen / iem / roma
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wist je dat...

… krakers niet zomaar uit de woning kunnen worden 
gezet? Enkel de eigenaar van de woning kan naar de 
Vrederechter stappen om een uitzettingsprocedure op 
te starten. De Vrederechter bepaalt wanneer krakers 
de woning moeten verlaten. 

… een EU-burger met legaal verblijf zich kan 
 aan  sluiten bij een mutualiteit? Ook diens kinderen 
ten laste kunnen opgenomen worden in deze zorg-
verzekering (net zoals bij Belgen). De verwantschap 
tussen het kind en de  ouder kan  bijvoorbeeld aan-
getoond  worden via de  geboorteakte; het verblijf van 
het kind kan  gestaafd worden via bijvoorbeeld een 
 schoolattest.



In 1964 werden in Gent de eerste Turkse immigranten in het 
vreemdelingen register ingeschreven. Het ‘Turkije aan de Leie’ was 
 geboren. In 2014 herdachten we niet enkel 50 jaar migratie, het was 
 eveneens de herdenking dat 10 jaar geleden de EU uitbreidde richting 
 Midden- en Oost-Europa. De aanwezigheid van MOE-landers en Roma in 
Gent werd erg gemediatiseerd en vaak geproblematiseerd   
(Wauters, et.al., 2012). 

Reeds in 2007 richtte het Gentse stadsbestuur een officiële vraag aan 
de ministers van de federale en de Vlaamse Regering en aan de Euro-
parlementsleden, naar aanleiding van de situatie van Roma in Gentse 
kraakpanden. Het Gentse stadsbestuur vroeg deze overheden om 
(gecoördineerd) op te treden. Tevens was er de vraag naar steun voor de 
begeleiding en opvang van Roma-families (OCMW Gent, 2011). De media 
besteedden toen niet zoveel aandacht aan deze eerste noodkreet van de 
Gentse overheid. Maar dit zou in de loop der jaren grondig veranderen. 

In 2009 werd de situatie van zowat 40 Roma voorpaginanieuws in alle 
Vlaamse kranten. Ook het Journaal en verschillende  duidingsprogramma‘s 
stonden er uitvoerig bij stil. Deze Roma leefden al zes maanden in 
 erbarmelijke omstandigheden in de vroegere volkstuintjes in de 
 Rabot-buurt. Opmerkelijk was dat dit kamp bij toeval ontdekt werd 
door straathoekwerkers. Titels als “Gentse sloppenwijk doet veel stof 
 opwaaien” (DS), “Als honden in een hok. Roma wonen in sloppenwijk in 
centrum Gent” (Nieuwsblad), “Gent luidt alarmklok over toestroom Roma” 
(De redactie), “Gentse Roma leven in de marge van de  samenleving” 
 (Koppen 12.11.2009) logen er niet om en zorgden voor politieke 
 beroering. Het Gentse stadsbestuur reageerde door nachtopvang uit 
te breiden en vroeg hulp aan het Rode Kruis. De Stad Gent herinnerde 
 nogmaals aan de eerder gestuurde brief aan de Vlaamse, federale en 
Europese overheden om steun te vragen op het vlak van aangepast 
onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg om zo de druk op een aantal 
wijken in de stad te verlichten (De Redactie, 2009).

In hetzelfde jaar (2009) richtte het stadsbestuur een officiële brief aan de 
voorzitter van Europese Commissie (Balthazar, 2009). In deze open brief 
werd gesteld dat Gent, als tweede grootste stad van Vlaanderen, sinds 
2007 vooral geconfronteerd werd met intra-Europese  migratiebewegingen. 
Deze kwamen hoofdzakelijk vanuit Bulgarije, maar ook vanuit Slovakije, 
Roemenië en Tsjechië. Deze nieuwe migratie bewegingen vulden de 
bestaande groep van nieuwe EU-burgers in Gent aan. Er werd bijzondere 
aandacht gevestigd op volgende  samenlevingsproblemen: overlast rond 
kraakpanden, gebrek aan respect voor de regels rond afval en openbare 
reinheid, bedelarij en  indicaties van georganiseerde bedelarij. Concreet 
vroeg de stad financiële  ondersteuning voor projecten rond huisvesting 
en opvang van dak- en thuislozen, onderwijs, taalonderricht, tolk- en ver-
taaldiensten, arbeids bemiddeling en beroepsopleiding, gezinsbegeleiding 
en gezondheidszorg. 

Het armoederapport 2010 van het Gentse OCMW schetste een breder 
plaatje van de situatie van nieuwe EU-burgers in Gent. Het stelde dat – 
voor een goed begrip van de armoede in Gent – het armoededebat veel 
ruimer moest gevoerd worden dan enkel een debat over de situatie van 
de Roemeense Roma die uitvoerig de pers gehaald hadden. Het armoede-
beleid moest niet enkel qua thematiek, maar ook qua doelgroepen 
breder bekeken worden: dak- en thuislozen, senioren, druggebruikers, 
etnisch-culturele minderheden en nieuwe EU-burgers. Het was ook zaak 
dit breder te kaderen. Zoals de toenmalige coördinator van het team  
Samenleven in Diversiteit van de Gentse Integratiedienst stelde: “De 
kern van de problematiek is een groep Europeanen die in pre
caire leef omstandigheden leeft, zowel in de landen van her
komst, als in Gent. Er zijn daarom op Gents niveau niet zomaar 
beleidsoplossingen te  bedenken. Precies daardoor leeft de grote 
vrees dat het nemen van sociale maatregelen ten aanzien van 
deze groep op lokaal vlak een aanzuigeffect zal creëren”  
(Lamaire in OCMW Gent, 2010). 
 

>>> van het turkije aan de leie 
tot aan het bulgarije aan de leie
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…EU-burgers niet zomaar een leefloon van het OCMW 
kunnen krijgen? Zonder geldige verblijfspapieren 
heeft niemand recht op een uitkering. Met een 
tijdelijke verblijfskaart (E-kaart) kan een EU-burger 
OCMW-steun aanvragen, maar dit is niet risicoloos 
(de kans op beëindiging van het verblijf is reëel). 
Enkel met een E+-kaart kan men zonder risico een 
leefloon aanvragen. Deze E+-kaart wordt pas toe-
gekend na 5 jaar ononderbroken legaal verblijf in 
België. 

… een EU-burger in België mag werken zonder 
Belgische verblijfspapieren te hebben? Een  geldige 
identiteitskaart uit het EU-thuisland is voldoende. 
Indien een EU-burger een arbeidscontract en een 
 officieel verblijfsadres heeft, kan een verblijfs-
procedure voor verblijf langer dan 3 maanden 
 opgestart worden.

wist je dat...

16



Het leken bijna profetische woorden, want in 2011 kwam het aanzuig-
effect van het Gentse armoedebeleid ten aanzien van de nieuwe EU- 
burgers volop in de media. Aanleiding was een ophefmakende uitzending 
van Panorama met als titel “Bulgarije aan de Leie”. De reportagemakers 
wilden weten waarom Gent zo'n aantrekkingskracht had op Bulgaren. Het 
ophefmakende – althans als men de reacties op de uitzending bekijkt – 
schuilde in het feit dat de reportagemakers ook de aandacht vestigden 
op mensenhandelaars, huisjesmelkers en malafide werkgevers die de 
bestaande arbeidswetgeving misbruikten om deze mensen uit te buiten. 
Tegelijkertijd werd het debat geopend over de grenzen van een humaan 
sociaal beleid.  

Burgemeester Termont verwoordde dit als volgt: “Daar word je dan 
het slachtoffer van uw eigen goedheid bij wijze van spreken, 
van uw eigen sociale ingesteldheid: dat als je veel mensen 
probeert te helpen, er nog veel meer komen zodat je het op 
den duur niet meer  aankunt (...) Deze migratie stelt Gent voor 
een grote uitdaging. Hoe kunnen we sociaal zijn en tegelijk de 
leefbaarheid in Gent, de wijken, hooghouden?” 
(Termont in Panorama, 2011).

Geachte burgemeester,

Het is niet mijn taak en mijn bedoeling een bepaalde groep 
te  viseren maar het is moeilijk anders te zien...    In mijn ogen 
is en blijft de Stad laks. Onderneemt geen actie. Gent is een 
 gastvrije stad, hoor ik dikwijls. Maar moeten er geen  elementaire 
 spelregels gerespecteerd worden?... Het zou me bijzonder 
 plezieren dat de Stad heel wat strenger wordt, en afdwingt dat 
als men hier wil leven dat men rekening moet houden met het 
algemeen belang.

mails van burgers

klachtenmail
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In 2011 stelde de Vlaamse Regering het Actieplan MOE (Roma)- migranten 
2012-2015 voor. Dit Vlaams Actieplan gaat over Midden- en Oost- 
Europese (MOE) migratie, maar focust op Roma in Vlaanderen, zonder 
een specifieke set van maatregelen uit te werken voor Roma. Het Vlaams 
Actieplan was een rechtstreeks gevolg van de Europese verplichting een 
Nationale Roma Integratie Strategie op te stellen. 

De inzet van het Actieplan was "om de nieuwe instroom van MOE 
migranten, waaronder Roma, via een inclusieve aanpak in goede 
banen te leiden” (Vlaamse Regering, 2011). De Stad Gent sprak uitdruk-
kelijk van een Intra-Europees Migratiebeleid. Men opteerde niet voor een 
beleid op basis van etnie zoals een Roma-beleid, omdat het niet wettelijk, 
wenselijk en zinvol is mensen te registreren of in te delen op basis van 
etnische achtergrond (Stad Gent, 2015c).

De Vlaamse Overheid wou enerzijds inzetten op het lokale niveau om 
de integratie van de aanwezige MOE(-Roma) te faciliteren. Anderzijds 
 streefde Vlaanderen er via het Europese niveau naar om een verdere 
 toename van de instroom in Vlaanderen tegen te gaan (Wauters, et.al., 
 2012). Het  zwaartepunt werd zeer sterk op lokale initiatieven gelegd 
omdat “het lokale niveau het eerst en het meest geconfronteerd 
wordt met de MOE en Romaproblematiek” en aangezien “voor 
het detecteren en beheersen van samenlevingsproblemen lokale 
besturen het best geplaatst zijn” (Vlaamse Regering, 2011). Gent 
koos in 2012 voor een tweesporenbeleid rond Intra-Europese Migratie: 
een sociaal beleid waarin Gent zich ziet als een open en solidaire stad 
met een beleid gericht op het aanpakken van mistoestanden. In 2015 
vertaalde de Stad Gent dit als “ondersteunen én misbruik aanpakken 
(…) de Stad Gent biedt  kansen aan mensen die zich willen inspan
nen om deel te nemen aan onze samen leving en pakt overlast in 
wijken en misbruiken inzake verblijf of werk aan” (Stad Gent, 2015c).

Een vernieuwend element in het Vlaamse Actieplan (2012-2015) was 
de beslissing om 15 Buurtstewards aan te werven in Gent, Sint-Niklaas, 
Antwerpen en Brussel. Ze zouden ingezet worden in die wijken waar 
het samenleven het felst onder druk staat en ze zouden optreden als 
bemiddelaar tussen stad (stadsdiensten, inwoners, ...) en Roma-families. 
(Bourgeois, 2011; Touquet, 2013). Het Actieplan liet de vraag open of 
deze Buurtstewards-projecten zouden gecontinueerd worden na augustus 
2016.

Het Vlaams Actieplan omschrijft de taak en het doel van de Buurt-
stewards als volgt: “[Buurstewards] bemiddelen en sturen in het 
 samenleven in bepaalde straten, wijken en buurten, maar 
hebben met name een preventieve taak. Ze doen dit door in 
dialoog te gaan met de nieuwe en oude bewoners en in af
stemming met de reeds bestaande sociale initiatieven en de 
 reguliere stads en politiediensten. Doelstelling is het bevor
deren van het samenleven tussen de oude en nieuwe bewoners 
in bepaalde straten, buurten en wijken van deze centrumsteden” 
(Vlaamse Regering, 2011). 

Concreet gingen de Buurtstewards “de straat op gaan en de 
 problematiek bij de wortel aanpakken door zowel controle
rend, gedrag sturend, bemiddelend en begeleidend te werken. 
De Buurtstewards zullen zich onder de mensen begeven en de 
 Romagezinnen op de spelregels van onze samenleving wijzen. 
Dat betekent dat ze overlast kordaat aanpakken, maar evengoed 
dat ze de wooninspectie inschakelen als huisjesmelkers deze  
gezinnen in krotwoningen onderbrengen. De Buurtstewards 
zullen fungeren als aanspreekpunt en het gezicht zijn van de 
stedelijke overheid in de wijken. Zo kunnen ze de verstandhouding 
tussen oude en nieuwe bewoners in onze stadswijken bevorderen.”  
(Bourgeois, 2011).

>>> het antwoord vanuit vlaanderen:
de buurtstewards worden aangekondigd in 2012
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Geachte Burgemeester,

Volgens een artikel uit de Tijd van vandaag, zou een 
EU-land andere EU-burgers (waaronder Roma's dus) 
kunnen het land uitsturen, als duidelijk is dat ze niet 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. (?) Is dit al 
getoetst of dit klopt voor onze Roma's in Gent? Klopt 
dit artikel?
Ook zou elke lidstaat moeten werken (sinds maart) 
aan een plan tot inburgering van de Roma's.  
Zijn er daartoe al plannen? Op Nationaal niveau, op 
Vlaams niveau?
Ik vond wel een motie van 2011 ingediend in 
het Vlaams Parlement rond de aanpak van de 
Roma-problematiek.

mails van burgers

buurtbewoners hebben vragen
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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 ken 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 huur contract 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 toe-
gewezen kregen. Ondanks dit nieuws, was de zaak nog niet 
 afgerond. Er stelde zich immers het probleem van de huur  opzeg-
ging. 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 het Vredegerecht. 
Er werd aangetoond dat de woning zich sinds de aanvang van het 
huur contract in slechte staat bevond en er  sindsdien geen schade 
is aangebracht door de huurders. Uiteindelijk besliste de rechter tot 
een verbrekings vergoeding 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 budget begeleiding, de VDAB voor 
werk, het Huis van het Nederlands, het JAC en de vakbond. Het doet 
deugd dat ik hen nu blij zie.

de ene huisbaas is de andere niet 

verhaal i i
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De grootste groep die we anno 2015 bereiken is de Bulgaarse groep. 
Naar schatting is 60% Rom, maar zij verzwijgen vaak hun etnie. Dit 
komt door hun ervaringen met verregaande en openlijke concrete 
 discriminatie in hun land van herkomst. Deze discriminatie verklaart 
eveneens  gedeeltelijk waarom ze naar hier komen. Daarnaast spelen ook 
economische redenen een rol (zie ook inleefreizen). De Bulgaarse Roma 
(vooral mannen) vertrekken meestal vanuit de idee geld te verdienen in 
het buitenland om daarna terug te keren en het geld te investeren in het 
thuisdorp. Gent is een aantrekkelijk alternatief vanwege de mogelijk-
heden binnen de Turkse netwerken. Een deel van de Bulgaarse groep leeft 
van ‘grijze’ jobs in de Turkse gemeenschap. Soms wonen ze ook in bij de 
werkgever, waardoor ze erg afhankelijk zijn. Ze komen dus vaak terecht in 
een dubieuze zone tussen illegaal en regulier werk. Ze ambiëren werk, ze 
willen inkomsten verwerven maar de realiteit is vaak dat ze terechtkomen 
in situaties van schijnzelfstandigheid, illegale tewerkstelling of flexibele 
en tijdelijke arbeid zoals interim jobs, dienstenchequesystemen, enz.  
Qua huisvesting bestaat de Bulgaarse groep die wij bereiken hoofd-
zakelijk uit huurders, maar vaak zijn ze slachtoffer van huisjesmelkers. 

De tweede grootste groep IEM-ers in Gent zijn Slovaken. We  schatten 
dat 95% Rom is. In tegenstelling tot de Bulgaarse groep zijn de 
 meeste  Slovaken trots op hun etnische origine. Een aanzienlijk deel 
van de  Gentse Slovaken is afkomstig uit Oost-Slovakije (Košice).                         
Ze  ontvluchtten niet alleen een land met weinig kansen op werk en 

economische  welvaart, maar ook zware vormen van historische en actuele 
 discriminatie. In  tegenstelling tot de Bulgaarse groep vertrekken de 
 Slovaakse Roma  eerder onvoorbereid met de volledige grote familie.  
Ook zij hopen een  beter leven te vinden dan in hun herkomstland en 
ook zij willen inkomsten verwerven. De Gentse Slovaken behoren tot de 
armste groep. De realiteit leert dat ze zich veelal moeten beroepen op 
liefdadigheid, hulp van Kras-diensten* en vrijwilligersorganisaties en op 
inkomsten uit tijdelijke jobs.

De derde en kleinste groep IEM-ers die we in Gent bereiken zijn 
 Roemenen. We vermoeden dat 95% Rom is. Ze zijn het meest visueel 
 aanwezig in het straatbeeld, onder meer vanwege het bedelen. Ze  
verwerven veelal inkomsten uit het verrichten van allerlei klusjes.  
Ze ambiëren vaak slechts de meest elementaire behoeften: het hebben 
van een dak boven hun hoofd, een bedelplaats, water en een kookfornuis 
en ondersteuning bij medische kosten.

* Kras staat voor een gestructureerde samenwerking tussen een 500-tal vrijwilligers in 
groot-Gent. Kras-diensten reiken basishulp aan, gericht op het creëren van betere levens-
perspectieven voor mensen in armoede. Voorbeelden van Kras-diensten zijn vzw Werkgroep 
Vluchtelingen, de Tinten, vzw SIVI, ....

>>> als wij momenteel spreken over intra-europese migratie (iem), 
over wat en over wie hebben we het ?
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Van de Gentenaars afkomstig uit de EU-12 landen is 1 op 2 legaal 
tewerkgesteld, tegenover bijna 3 op 4 Gentenaars van Belgische 
herkomst (Gent, stad in werking, 2015). Nieuwe EU-ers werken 
dikwijls deeltijds of onregelmatig. Als nieuwe EU-ers werkloos 
worden, hebben ze niet altijd voldoende uren/dagen gewerkt om 
een werkloosheidsuitkering te krijgen. Bovendien werken ze vaak 
op het laagste job-niveau (d.i. elementaire beroepen en bedienings-
personeel van machines). Vooral bij vrouwen is dit het geval. Indien 
ze werk vinden, is dat meestal als poetshulp (Haemels en Marx in 
Timmermans, et.al, 2015). 70,6% van de Gentse nieuwe EU-ers heeft 
een loon tussen 0 en 100 euro, terwijl ‘slechts’ 22,2% Gentenaars van 
Belgische afkomst tot deze dagloonklasse behoort.

In Gent is ruim 2 op 3 van de werkzoekende Bulgaren laaggeschoold, 
bij de Slovaakse werkzoekenden is dit ruim 4 op 5. 17% van de 
 Bulgaren in Gent is werkzoekend, bij de Gentse Slovaken is dit 34% 
(Gent, stad in werking, 2015).

Een aantal nieuwe EU-ers is illegaal tewerkgesteld. Dit betekent 
dat de werkgever de wettelijke voorschriften niet naleeft. Voor de 
werknemer betekent dit meestal slechte arbeidsomstandigheden 
en een heel laag ‘loon’. Wie in dit arbeidscircuit werkt, heeft alleszins 
weinig vooruitzicht op een stabiel inkomen en geraakt niet in orde met 
de inschrijving in de gemeente, nationaal nummer, enz. Zij zijn niet 
verzekerd voor ziekte, werkloosheid en bouwen geen pensioen op.

Heel wat nieuwe EU-ers werken als zelfstandige. Een aantal 
 daarvan kan beschouwd worden als schijnzelfstandige. In dergelijk 
geval levert men als zelfstandige diensten tegen betaling, terwijl het 
in de feiten om een arbeidsovereenkomst gaat. Nieuwe EU-ers zijn 
zich vaak niet bewust over de problemen verbonden aan dit 'statuut'. 
Zo heeft men weinig tot geen rechten t.a.v. de ‘werkgever’ en is men 
dus erg kwetsbaar. Indien deze schijnzelfstandigheid gecombineerd 
wordt met het inwonen in een woning van de ‘werkgever’, is de 
afhankelijkheid zeer groot.

legaal tewerkgesteld 
illegaal tewerkgesteld

schijnzelfstandige

Z. is een Bulgaarse man die ik toevallig leerde  kennen. 
Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Gent 
maar spreekt geen Nederlands. Z. werkt bij een Turkse 
baas in een vleesverwerkend bedrijf. De baas liet hem 
inschrijven als zelfstandige. Hij krijgt elke maand een 
loonfiche met een vast loon van 1.400 euro, maar dit be-
drag wordt zelden betaald. Z. moet elk kwartaal sociale 
bijdrage te betalen. De baas belooft dat die kost voor 
hem is en dat Z. zich geen zorgen hoeft te maken.

Z. wordt echter ziek en ondergaat een spoedoperatie.  
De mutualiteit is wel in orde, maar hij valt volledig 
zonder inkomen tijdens de ziekteperiode. De sociale 
bijdragen worden niet meer betaald door de baas. De 
schulden stapelen zich op. Na een tijdje staat een deur-
waarder aan de deur. Z. heeft geen keuze meer: de job is 
te nemen of te laten. In het reguliere circuit vindt hij geen 
werk en het volgen van Nederlandse les bezorgt hem 
geen inkomen om z’n gezin te  onderhouden.

schijn bedriegt

verhaal i i i
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hoofdstuk 2  >>>
buurtstewards in de praktijk
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het functieprofiel

Beste,

Wij wonen in de X-straat.
Graag hadden we hulp gekregen met het volgend 
probleem dat zich voordoet in mijn straat.
Rechtover ons is er een leegstaand pand.
Dat huis is ongeveer een 2 jaar geleden gekraakt door 
Oost-Europeanen. Sindsdien zien we altijd andere 
gezichten, kinderen en rare gewoontes.
Ik had een jaar geleden al de melding gedaan bij mijn 
wijkagent dat ik rare gewoontes zag.
Kan u deze situatie bekijken en eens zien met uw 
collega ‘s indien nodig?
Alvast bedankt, en wacht op uw antwoord.

mails van burgers

buurtbewoners zijn bezorgd



Het Gentse project Buurtstewards ging van start in september 2012. 
We startten evenwel niet van nul. Reeds vanaf juli 2011 hadden twee 
 consulenten van de Integratiedienst een basiswerking uitgebouwd met 
het oog op de aanpak van samenlevings problemen in het kader van de 
Intra-Europese Migratie in Gent. Via deze IEM-consulenten en later de 
Buurtstewards, werd gaandeweg expertise opgebouwd rond het opzetten 
van  trajecten met IEM-families. 

De functie waarop men kon solliciteren werd vaag en in  ‘officiële’ taal als 
volgt omschreven: 

“Als buurtsteward slaat u een brug tussen groepen van intra 
Europese migranten in de wijken en de diensten/organi saties op 
het terrein. U geeft hiermee invulling aan de  regisserende rol van 
de Stad Gent, van de Integratiedienst in het bijzonder en aan de 
realisatie van het beleid etnisch culturele diversiteit van de Stad 
Gent. U werkt hierbij pro actief en reactief” (Stad Gent, 2012:5).

In mensentaal: de Buurtstewards moesten huisbezoeken afleggen bij 
IEM-families en bij buurtbewoners met  klachten. De Buurtstewards 
 moesten tevens afspraken maken met  verschillende diensten en 
 organisaties om overlastklachten op te lossen.

Tussen september 2012 en maart 2013 werden 6 Buurtstewards 
 aangesteld “om het samenleven in diversiteit met betrekking  
tot  IntraEuropese Migratie (IEM) mee mogelijk te maken”  
(Stad Gent, 2012:6). 

buurtsteward: “Ik vond dat een heel interessante vacature. Daar 
zat alles in wat je maar kon bedenken dat je als  sociaal werker 
kunt doen: je doelgroep leren kennen, maar ook plaatsen in 
de maatschappelijke context; de brug functie waarmaken naar 
buren en naar mensen die  problemen  ervaren; samenwerken met 
diensten; met diensten en mensen leren omgaan en methodie
ken uitwerken. Ik vond dat heel interessant, het leek enorm veel, 
maar het was zeer uitdagend voor mij.”

In de beginperiode was het een beetje zoeken naar de juiste methodiek en 
soms ging dit gepaard met vallen en opstaan.

buurtsteward: “Dat deel over overlast vond ik boeiend, avontuur
lijk en ook wel spannend om nieuw volk te leren  kennen. In het 
begin had ik zoiets van: moet ik nu aan  iemand zijn deur gaan 
bellen en zeggen van ik ben X van het stad Gent? (…) In het 
begin ben ik wel een paar keer buiten gevlogen. Ik kwam binnen 
van: kan ik jullie helpen? Ik kan wel iets doen voor jullie maar 
eerst moet ik jullie rijksregisternummer hebben! Nu doe ik het 
helemaal anders”. 

>>> een project dat ook wil werken rond overlast 
en families in uiterst moeilijke omstandigheden ?
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maandag

08u30 >>> Ik ga langs op een school om de ingevulde  documenten, 
nodig voor het medisch onderzoek van één van de kinderen, af 
te  geven. Het gezin verblijft in kraakpanden en verhuist daardoor 
 geregeld. Voor de school is het dus moeilijk om de papieren op te 
sturen naar de ouders. 

09u00 >>> Huisbezoek. Ik contacteer het kinderbijslagfonds om na  
te vragen hoever het dossier staat. Ik bespreek met de moeder ook 
de aanwezigheden van de kinderen op school. Het zou goed zijn als 
de kleintjes regelmatig naar de kleuterklas zouden gaan.

11u00 >>> Ik vertrek naar de volgende afspraak. Samen met dit 
 gezin stel ik een brief op voor de opzeg van de huurovereenkomst. 

12u00 >>> Ik vertrek naar bureau: Ik beantwoord een mail van een 
betrokken buurtbewoner die een oogje in het zeil houdt. Verder doe ik 
een telefoontje naar een werkgever i.v.m. diens foutieve loon fiches, 
vraag ik een tolk aan voor een gesprek met een nieuw gezin, …

14u00 >>> Ik kom aan bij een gezin. Vader is gaan werken. Ik be-
spreek met de moeder een aantal praktische zaken rond de opvoe-
ding van de kinderen: vrijetijdsbesteding tijdens de vakantie, voor-
komen van lawaaioverlast voor de buurt, … Als de tiener kinderen 
thuiskomen van school, praten we nog even over de schoolprestaties 
en hun toekomstplannen. Om 16u30 vertrek ik huiswaarts. 

een dag uit de werkweek

van de buurtstewards
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de inleefreizen
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… je beter niet op de bodem roert van een tas 
Slovaakse koffie!

… Gentse EU-burgers waarmee de Buurtstewards 
werken niet altijd de naam van de diensten/organi-
saties kennen? Vragen of zij bepaalde personen 
kennen, helpt om zicht te krijgen op het netwerk  
rond een familie.

… het administratief centrum aan de Zuid in de spreek-
taal van vele IEM-ers de  “commune” is?

wist je dat...
>>> een buurtsteward gaat ter 
plekke kijken wat er aan de hand is… 
en het team buurtstewards nam dit 
letterlijk

Buurtstewards werken zowel preventief (vooraleer er 
overlastmeldingen binnenkomen) als reactief (als reactie 
op overlastklachten). In dit verband leggen we contact 
met IEM-families, wat in de praktijk vaak neerkomt op 
huisbezoeken afleggen. 

Maar hoe kan je met een groep mensen werken als je niet 
weet van waar ze komen, als je niet zelf met je voeten in 
de modder gestaan hebt? De Vlaamse klei was ons bekend 
gezien de vroegere werk- en vrijwilligerservaring, maar 
hoe voelt de Oost-Europese klei aan? 

In maart 2013 en in mei 2014 trokken we vijf dagen 
naar het thuisland van de Gentse Slovaken en Bulgaren 
om te zien en te ervaren waar een groot deel van de 
 doelgroep vandaan kwam. Hieronder volgt een weergave 
van onze  opgedane ervaringen en indrukken tijdens deze 
 inleefreizen.
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>>> inleefreis naar slovakije:
hoe is dit nu mogelijk in europa ?!

In maart 2013 trokken we vijf dagen naar Košice in Slovakije waar we 
enkele Roma-nederzettingen bezochten.

In Košice bezochten we de barakkenkampen Za Teskom en Ned Jazerom, 
en het appartementencomplex Lunik IX. Lunik IX huisvest meer dan 
6.000 mensen, waarvan de overgrote meerderheid Roma. Verschillende 
appartements blokken zijn volledig ontmanteld. Er is geen elek triciteit. 
Slechts twee keer per dag is er water. Er ligt enorm veel afval. De 
 controle over de blokken is volledig weg. Bijna niemand heeft er een 
huurcontract. 

Verder bezochten we in de omgeving van Košice wooneenheden in Jasov 
en illegale woningen in Krásnohorské Podhradie. 

In de regio van Presov bezochten we een barakkenwijk in Jarovnice en de 
nederzetting in Svinia.

Uit de verhalen van de mensen in Gent en de berichtgeving in de media 
was vooral bekend dat de situatie ter plekke precair was, maar de abo-
minabele toestand met de eigen zintuigen waarnemen maakte een nog 
sterkere indruk.

Svinia (nabij Prešov en beter bekend van de documentaire The Gypsies 
of Svinia uit 1998) is een nederzetting zonder water- en elektriciteits-
aansluiting. De bewoners (bijna allemaal Roma) halen water uit twee 
waterputten. Tijdens de wintermaanden bevriest het water, met alle 
 gevolgen van dien. De straten zijn onverhard en modderig, wat de 
 toegang tot en het verlaten van de nederzetting bemoeilijkt. Omdat 
de kinderen  daardoor vaak erg vuil aankomen op school, zouden de 

 leerkrachten hen terug naar huis sturen. Ook de slechte huisvesting 
maakt het moeilijk voor kinderen om school te lopen. Zo hebben ze thuis 
niet de mogelijkheid om schoolwerk te doen. Elke familie in de neder-
zetting heeft een eigen buitentoilet dat gedeeld wordt met alle gezinnen 
van de familie. Wie niet tot de familie behoort, mag geen gebruik maken 
van het toilet.

In het Roma-kamp in Nad Jazerom wonen de mensen in barakken, 
gemaakt uit houten platen. Zelf zeggen zij het meeste problemen te 
hebben met de politie. De sociale diensten doen volgens hen niets. 
Deze komen enkel kijken – onder politiebegeleiding – of er voldoende 
eten is voor de  kinderen en of het binnen warm genoeg is. Er waren zes 
kinderen  geplaatst in pleeggezinnen. De bewoners vertelden dat de 
politie hun identiteitskaarten meenam om er zaken op krediet mee te 
kopen.  Niemand uit het barakkenkamp had werk. De mensen ontvingen 
een  kleine sociale premie. Het kamp was illegaal gebouwd, maar werd 
gedoogd.

Eenmaal terug in Gent stelden we ons de vraag wat we van deze inleefreis 
konden meenemen in het dagelijkse werk. We begrepen alvast bepaalde 
gewoonten en ideeën van de Slovaakse Roma-gezinnen beter. We konden 
de opgedane ervaring ook praktisch inzetten om een vertrouwensband op 
te bouwen.

buurtsteward: “Het maakte heel veel indruk op de gezinnen toen 
ik  vertelde dat ik in Košice was geweest: Heb jij dat gedaan?! 
Vroegen ze. Omdat zij merkten dat ik interesse toonde om te 
zien vanwaar zij kwamen, begonnen de mensen gemakkelijker te 
praten.”
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SLOVAKIJE

We kwamen echter ook terug met een gevoel van onbehagen. We hadden 
met onze eigen zintuigen de grote armoede waarin de Slovaakse Roma 
leefden, gezien en gevoeld. Ook de gebrekkige huisvesting op verwaar-
loosde en sterk vervuilde plaatsen trof ons. We hadden verhalen gehoord 
over feitelijke apartheid, over racisme door de verschillende (overheids-) 
vertegenwoordigers, over het misbruik of oneigenlijk gebruik van de 
massale financiële middelen die de EU ter beschikking stelt aan  Slovakije, 
over corruptie door projectleiders en lokale bestuurders en over het 
gebrek aan nationale en Europese controle van deze financiële middelen 
voor Roma-inclusie. We stelden vast dat het verbeteren van de situatie 
van de Roma niet als prioriteit beschouwd werd door sommige lokale 
gezagsdragers. 

We begrepen met andere woorden de uitzichtloosheid van de situatie van 
de Slovaakse Roma in hun land van herkomst. We waren verontwaardigd 
en vol ongeloof. 

buurtsteward: “Wat mij vooral duidelijk geworden is, was waarom 
mensen weggaan en naar hier komen. Mijn haar kwam recht als 
ik zag hoe mensen daar leefden. Het was niet zozeer compassie, 

veeleer een gevoel van: is dit Europa?! En dat gebeurt in Europa 
en dan ben je bezig over wetten en regels?! (…) En dat racisme 
was echt zo voelbaar! Als je ziet van waar die mensen komen,  
kun je een groot deel van het gedrag hier wel begrijpen.  
Allez, goedkeuren is nog iets anders, maar wel‚ begrijpen”.

Na dit werkbezoek aan Slovakije verstonden we heel goed waarom deze 
mensen uitweken naar Gent. Tegelijkertijd deed ook een respect volle 
 verwondering zijn intrede. De gastvrijheid waarmee we ontvangen 
werden in Gent als we aanbelden bij de mensen was des te opmerkelijker 
gezien de negatieve ervaringen die Slovaken hadden met vertegen-
woordigers van de overheid in hun thuisland. Men zou eerder een 
 argwanende en afwijzende houding kunnen verwachten. 

buurtsteward: “Het is ongelooflijk hoe vaak dat zij hun deur 
 onmiddellijk open doen en zeggen: Kom binnen. Koffie?  
Ze  hebben gewoon de nood dat iemand luistert naar hún verhaal. 
(…) Ik verschiet er ook wel van hoe vlug mensen zelfs heel hun 
privé op tafel smijten, zodanig dat ik me soms afvraag :  
amai, zou ik dat wel doen?”
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Kosiče, zoals toeristen het zien.



Kosiče, zoals roma het beleven.



>>> inleefreis naar noordoost bulgarije:
een vergeten uithoek van de europese unie

In mei 2014 trok het Buurtstewards team vijf dagen naar het herkomst-
land van de Gentse Bulgaren. We bezochten negen dorpen, steden of 
arrondissementen in het noordoosten van het land. In tegenstelling tot de 
situatie in Slovakije was ons voor de aanvang van deze reis weinig bekend 
over de situatie ter plaatse. We konden in ieder geval onze ervaringen 
uit Slovakije vergelijken met de eerste indrukken van ons bezoek aan 
Bulgarije. 

Intussen hadden we ook al meer dan anderhalf jaar werkervaring 
en  hadden we in Gent in toenemende mate contact met Bulgaarse 
 gezinnen. Zo was het ons al opgevallen dat Bulgaren, in tegenstelling tot 
 Slovaken in Gent, veelal verzwijgen dat ze Rom zijn. In een gesprek met 
de Bulgaarse organisatie Integro (die werkt aan empowerment van de 
Roma) hoorden we hiervoor meerdere verklaringen. Zo zouden Bulgaarse 
Roma minder traditioneel zijn door onder andere de Turkse bezetting 
die vijf eeuwen duurde (15-19e eeuw). Daarnaast was ook de assimilatie 
van Roma tijdens de communistische periode strenger dan in andere 
Oostbloklanden. Bulgaarse media, het beleid en het Bulgaars onderwijs 
berichten bovendien op een erg negatieve manier over Roma. Bijgevolg 
zijn Bulgaarse Roma minder geneigd aan te geven Rom te zijn uit schrik 
minder kansen te krijgen. 

We kregen door de inleefreis een beter zicht op de doelgroepen waarmee 
we in Gent werken. Slovaken en Bulgaren hebben met elkaar gemeen 
dat de uitzichtloze armoede in hun thuisland hen wegduwt uit hun 
 geboorteland. Uit de Bulgaarse ervaringen leerden we verder dat racisme 
niet altijd een kwestie was in de bezochte streek (er waren bijvoorbeeld 
gezamenlijke dorpsfeesten), maar bij de Bulgaarse stadsdiensten was er 
wel degelijk sprake van openlijk racisme.

 
 

Tijdens onze inleefreis stootten we ook op knelpunten in de  werking van 
een aantal Bulgaarse diensten. Zo stelden we vast dat veel  Bulgaarse 
Roma zich niet registreren als werkloze vanwege de lage sociale 
 uitkeringen (in 2014 bedroeg de werkloosheidsuitkering 25 euro per 
maand op voorwaarde dat men 14 halve dagen per maand werkte). We 
hoorden eveneens dat veel Bulgaarse Roma geconfronteerd worden met 
hoge medische facturen omdat ze niet verzekerd zijn. De kosten voor 
 medische zorgen moeten vooraf worden afgerekend en ook de ziekte-
verzekering moet de laatste drie jaar betaald zijn. Dit is voor velen on-
betaalbaar, waardoor ze in problemen komen wanneer medische zorgen 
nodig zijn. Er is wel een nationaal gezondheidsprogramma dat voorziet 
in een gratis mobiel dokterskabinet. Maar dit aanbod van het middenveld 
(hulpverlening, sociaal werk, ngo’s) is duidelijk veel minder kwaliteitsvol 
dan wat we in Gent kennen.

De ervaringen uit beide inleefreizen konden we meenemen in de 
 contacten met Slovaakse en Bulgaarse families in Gent. De opgedane 
indrukken kleurden onze manier van kijken naar hun situatie. Hierdoor 
konden we onze communicatie beter afstemmen op deze van de IEM- 
families. We wisten situaties (en onze brugfunctie) ook beter te kaderen 
naar stadsdiensten, organisaties en buurtbewoners en konden hen zo een 
ruimer perspectief bieden.

buurtsteward: “Ik heb uit onze inleefreizen echt veel opgestoken. 
Ik begrijp nu veel beter bepaalde zaken die de gezinnen zeggen. 
Ik slaag er  bijvoorbeeld zelden in om jonge Bulgaarse mama’s toe 
te leiden naar Nederlandse les of naar werk of zo. Ze willen altijd 
thuisblijven om bij hun baby te blijven totdat die naar school kan. 
In Bulgarije hoorden we dat mama’s 2 jaar zwangerschapsverlof 
krijgen terwijl Belgische mama’s na 3 maanden al terug moeten 
gaan werken. Ik keur hun beslissing niet goed, maar ik kan ze nu 
wel in het juiste perspectief plaatsen.”
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“Mooie foto’s”, zeg ik, terwijl ik naar de kast wijs.  
L. neemt de kaders en toont mij één voor één wie op de 
kiekjes staan. Het grootste deel van de mensen ken ik. Zij 
wonen allemaal in hetzelfde huis. Ik neem mijn smartphone 
en zoek enkele foto’s van mijn familie. “Dat is mijn zus”, toon 
ik haar. “Woont zij bij jou?”, vraagt L. “Nee”, zeg ik, “Zij woont 
in een ander huis.” “Heb je nog zussen?”, informeert ze ver-
der. Ik vertel dat ik nog een broer heb, die met zijn vrouw in 
Antwerpen woont. “En jouw ouders, wonen die bij je zus of je 
broer?”, wil ze weten. “Neen”, zeg ik, “Die wonen apart in een 
ander huis.” “Wat heb jij een grote familie.”, zegt ze. Ik  ervaar 
dat het voor haar moeilijk is te vatten dat wij met zes mensen 
gespreid over vier huizen wonen. In haar  perceptie lijkt dat 
enorm. Vier huizen, dat moet een grote familie zijn, terwijl we 
eigenlijk maar met zes zijn.  

L. daarentegen woont met de hele familie in één woning, 
waarbij elk gezin een kamer betrekt. “Ben je getrouwd en 
heb je kinderen?”, vraagt ze door. Als ik meegeef dat ik alleen 
woon, kijkt ze me verward aan. “Hoe oud ben je?”, wil ze 
graag weten. “Ik ben zesendertig.”, antwoord ik. Ook dit kan 
ze moeilijk begrijpen. “Waarom ben je niet getrouwd en heb 
je geen kinderen? Dat is toch niet goed?” Ik probeer haar uit 
te leggen dat het leven soms zo loopt en dat het geen bewuste 
keuze is, maar dat ik best tevreden ben met mijn leven. Maar 
het mag niet baten. Ze raadt me aan een goede man te zoeken 
om mee te trouwen en kinderen te krijgen. “Dat zal ik doen.”, 
zeg ik om haar gerust te stellen. Ze schenkt me daarbij een 
tevreden glimlach, neemt mijn handen vast en knikt nog eens 
bevestigend.

een wereld van verschil

verhaal i v



een dag uit de werkweek

van de buurtstewards

09u00 >>> Mijn eerste huisbezoek van de dag. Deze vrouw belde 
mij gisteren op om langs te komen. Ze heeft problemen met haar 
afbetalingsplannen. Ik ga langs om de brieven te bekijken. Ik bel een 
aantal instanties voor meer informatie en om samen met de cliënte 
een aantal afspraken te maken.  

10u30 >>> Ik kom toe op het volgende huisbezoek. Hier regel ik de 
afspraken met het Eco-werkhuis voor het bestrijden van kakker-
lakken. Ook help ik met het invullen papieren. 

 12u00 >>> Op bureau. Tijd om e-mails af te handelen en enkele 
telefoons te doen voor het middageten.  

14u30 >>> Tijdens dit huisbezoek regel ik een aantal administratieve 
vragen. De belastingteruggave van dit gezin werd niet gestort. Na 
contact met het belastingkantoor blijkt dat zij het geld verkeerdelijk 
hebben overgemaakt aan de schuldbemiddelaar. De schulden-
bemiddeling werd echter enkele maanden geleden succesvol 
afgerond. Ik contacteer de schuldbemiddelaar en daarna opnieuw de 
belastingdienst zodat de teruggave correct kan worden afgehandeld.

16u00 >>> Ik ga langs bij een nieuwe case. Niemand doet open,  
dus zet ik aan naar het volgende huisbezoek.  

16u30 >>> Samen met het gezin bekijk ik de papieren voor het 
aanvragen van een sociale lening bij de sociale huisvestings-
maatschappij. Daarnaast spreken we ook over de medische situatie 
van de jongste zoon. Ik maak gebruik van een telefoontolk en nadien 
communiceren we verder via google translate.

dinsdag
de werkwijze van het 
team buurtstewards

“Niet alles kan zomaar even geregeld worden, niet overal 
zijn eenvoudige regels op van toepassing, niet in elke 
 situatie helpt het om met de vuist op tafel te slaan. Het 
gaat niet om  objecten die  opgeruimd moeten worden, het 
gaat om  ménsen, hoe  problematisch hun gedrag soms 
ook is... Kordaatheid zonder mededogen wordt repressie. 
De kunst is om kordaatheid en mededogen met elkaar te 
combineren... Die werkelijkheid draait om armoede, om 
onvermogen, om isolement, om onkunde, om onwetend-
heid en onnadenkendheid, en – jazeker – vaak ook om 
onwil.“  
(Van der Lans, 2010).

Diensten en organisaties kunnen cases aanmelden via 
de coördinator van het project Buurtstewards. Dit kan 
via verschillende en diverse kanalen: dienst Preventie 
Voor Veiligheid, dienst Milieutoezicht, dienst  Ontmoeten 
en Verbinden, Straathoekwerk, vrijwilligersorganisaties, 
politie,  Gemeenschapswachten, Kind en Gezin, brug-
figuren van scholen,  Agentschap Jongerenwelzijn, sociale 
diensten van de ziekenhuizen, enz.

We werken enkel op basis van aanmeldingen van diensten 
en organisaties. Met andere woorden, ons aanbod is niet 
rechtstreeks toegankelijk voor de doelgroep en burgers.

38



We werken outreachend. Dit betekent dat we de baan opgaan en actief 
contact leggen met de doelgroep en (indien nodig) met buurt bewoners. 
We doen dit door middel van huisbezoeken, maar we gaan ook mee naar 
diensten. Via de huisbezoeken geven we vorm aan een aantal basis-
principes om het samenleven in diversiteit te bevorderen.

buurtsteward: “Die mensen hebben af en toe nog wel iemand 
 nodig die mee gaat hé: naar hun huis gaan kijken, hoe zit dat 
hier, papieren lezen in hun huis, kortom meegaan hé.  
Veel diensten doen dat niet”.

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 heeft als voordeel dat het ontlastend kan 
werken voor andere diensten.

medewerker 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 naar
toe 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 dienst wonen stad gent: “In de woonwinkel geven we 
informatie en advies, maar we komen er niet altijd toe – dat 
heeft vooral met tijdstekort te maken! – om die mensen ook heel 
concrete ondersteuning op maat aan te bieden. (…) Soms lukt het 
niet om zonder aanklampende opvolging tot resultaten te komen. 
Dat kan zijn omdat bepaalde administratie niet in orde is, of 
omdat men te laat is op bepaalde afspraken. Dan is het heel  

belangrijk dat er aanklampend gewerkt wordt zodat zij ook de
zelfde resultaten en dezelfde rechten  want daar komt het toch 
op neer, kunnen benutten zoals elke andere burger die wel beter 
georganiseerd is of die wel beter op lange termijn kan denken. Ik 
denk dat daar onder meer het belang van die Buurtsteward ligt”.

Als er een nieuw dossier wordt aangemeld, analyseert het team eerst de 
aanmelding aan de hand van drie richtvragen:

1. Is er sprake van een klacht en gaat die klacht over overlast?

2. Is er een duidelijke vraag?

3. Is er misschien nood aan verdieping over het fenomeen IEM bij 
bepaalde diensten of organisaties?
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“Helo buurtsteward dan kju wor me papire da je me 
Helo buurtsteward dan kju wor me papire da je me he 
help  [Hallo buurtsteward, dank je wel dat je me helpt 
met de papieren]

Dag jej maken papir naar sosiale dinst dat is papir 
voor iten en ik heb in vrag ik muet nog enkir maken 
die papir en ik kvietniet vaar. [Dag, wil jij een papier 
opmaken voor de sociale dienst voor eten. Ik heb 
ook een vraag: ik moet nog eens een papier indienen, 
maar ik weet niet waar]

buurtsteward nog alteet niet komt die papir van patron.
[buurtsteward, ik heb de papieren van de patroon nog 
altijd niet ontvangen]

buurtsteward vandag kom een papir naar post van 
maein verk. [buurtsteward, vandaag kwam er een 
papier van de post van mijn werk]

buurtsteward ikep die papir en he vulen kom je mishin. 
[buurtsteward, ik heb die papieren om in te vullen.  
Kom je misschien]

fonetisch lukt ook

buurtstewards krijgen 
veel vragen over papieren



Sommige diensten en organisaties melden samenlevingsproblemen naar 
aanleiding van klachten over overlast (zoals nachtlawaai) die geuit zijn 
door buurtbewoners. Andere aanmeldingen gebeuren door diensten die 
bezorgd zijn over het welzijn van een IEM-gezin of een bepaald IEM- 
gezinslid.

Indien het gaat over overlast – meer bepaald over complexe overlast-
meldingen – wordt deze geregisseerd door de dienst Preventie Voor  
Veiligheid. Als het samenlevingsprobleem gelinkt is aan de Intra- 
Europese Migratie wordt ons team ingeschakeld. De dienst Preventie  
Voor  Veiligheid is de belangrijkste aanmelder voor wat overlast betreft.

medewerker dienst preventie voor veiligheid: “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.”

In het geval van samenlevingsproblemen gaan we bij alle betrokkenen 
langs. Bij de aanmelders proberen we op zijn minst een luisterend oor te 
bieden zodat deze mensen hun verhaal en de bijhorende spanningen kwijt 
kunnen. We willen er ook voor hen zijn en nemen graag de tijd om de 
klachten te begrijpen. We zijn echter geen burenbemiddelingsproject.  
Het is immers niet onze eerste betrachting beide partijen rechtstreeks 
met elkaar in gesprek te brengen of rond de tafel te krijgen naar aan-
leiding van een conflict.
 

buurtsteward: "Een echte bemiddelingsdienst zijn we niet: wij gaan 
nooit 2 partijen bij elkaar zetten. Hoe ik het meestal aanpak is 
als volgt: we krijgen iets binnen van een melder, vaak is dat een 
mail naar de burgemeester, dat wordt vervolgens via een dienst 
doorgestuurd naar ons. Wij nemen contact op met die melder. We 
gaan er langs, we gaan praten maar we gaan vooral luisteren wat 
het probleem is. Soms is het probleem daarmee al opgelost maar 
soms zit dat inderdaad al zo hoog, dat wij dan met de mensen die 
de overlast plegen contact opnemen. Dat is niet altijd eenvoudig 
want soms kennen we ze, maar soms kennen we ze ook niet en 
dan is het echt wel vertrouwen proberen te krijgen. Als we voelen 
dat er conflictbemiddeling nodig is, gaan wij met Burenbemidde
ling contact opnemen.”

Naast deze ondersteuning proberen we tegelijkertijd alle betrokkenen 
 gericht te informeren over de geldende wettelijke regelingen en over 
ieders rechten en plichten. We proberen deze informatie  eveneens te ka-
deren binnen de ervaringswereld van de  betrokkenen. Daarbij krijgt zowel 
de zorg voor het welzijn van de vermeende  veroorzaker(s) als de zorg 
voor de melder een plaats. Soms volstaan praktische oplossingen nadat 
men het gesprek aangegaan heeft met de betrokken gezinnen en families. 
Soms is er meer nodig.

buurtsteward: “Als dat over afval gaat bv. is dat vaak opgelost 
mits ze recht hebben op verblijf om een aantal zaken in orde  
te maken. Ik denk dan aan de verhoogde tegemoetkoming 
waar bij je dan elk jaar uw rol vuilzakken krijgt. De afvalkalen  der 
 meebrengen als je langs komt, effectief eens helpen met sorteren, 
afspraken maken met IVAGO om groot huisvuil te komen ophalen. 
Dat kan soms heel praktisch opgelost worden.”

>>> is er sprake van een klacht 
en gaat die klacht over overlast ?
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vrijwilliger vzw werkgroep vluchtelingen gent: “Je merkt dat de 
mensen heel gevoelig zijn voor kleine praktische zaken omdat 
je met kleine dingen aantoont dat je ze ziet! (…) Meerwaarde 
van de Buurtstewards is dat er nu een team bestaat waar je met 
 problemen rond deze burgers kan komen, die meedenken, mee 
naar  oplossingen zoeken, op de hoogte zijn van de nieuwste regel
geving, als tussenpersoon bij de andere stadsdiensten komen en 
signalen kunnen doorgeven.”

Indien het om complexe samenlevingsproblemen gaat, is een welzijns-
gerichte ondersteuning nodig. Dit behelst veel meer dan het verschaffen 
van informatie en het maken van praktische afspraken met gezinnen. In 
dergelijke situaties proberen we een proces op gang te brengen met het 
betrokken gezin. Op die manier leidt reactief optreden (naar aanleiding van 
een melding) tot preventief werken aan een beter welzijn van het  gezin en 
aan het voorkomen van bijkomende meldingen. In functie daarvan zal ook 
de brug gemaakt worden naar andere diensten. 

Samenlevingsproblemen zijn vaak complex omdat ze verbonden zijn 
met andere problemen, zoals armoede en slechte huisvesting. Het 
betreft  dikwijls situaties waarbij mensen dicht op elkaar leven in slecht 
 onderhouden woningen (en waar men soms de huishuur cash betaalt 
zonder geldig betalingsbewijs). Naast de woonproblematiek kunnen 
 complexe samenlevingsproblemen ook gaan over gezinsproblemen, 
problematische opvoedingssituaties, gezondheidsproblemen, psychische 
klachten,  justitiële problemen, werkloosheid en slechte arbeidscontracten 
(soms zelfs over uitbuiting door werkgevers), schooluitval en problemen 
op school, vrijetijdsbesteding en geen aansluiting vinden bij het bestaande 
vrijetijdsaanbod, verblijfs vergunningen, rechten, gunsten en plichten, ...

Danku buurtsteward! Super türkish shrejven.  
[Bedankt buurtsteward. Je hebt het bericht super in het 
Turks geschreven]

Geljuki nivi 2015! Alles gut komen nar ye!  
[Gelukkig nieuwjaar 2015. Dat het goede naar jou mag 
komen]

Ok hyi yikent [Ok, goed weekend]

fonetisch lukt ook

appreciatie van de gezinnen voor 
de buurtstewards 
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GEEN
SOCIALE RECHTEN, 
ONMOGELIJK OM 
EEN BANK-
REKENING 
TE OPENEN

GEEN
VERBLIJFS-
DOCUMENTEN

GEBREK AAN DRAAG- EN 
DAADKRACHT

GEEN WONING
KUNNEN HUREN

GEEN
DOMICILIE
ADRES

GEEN
INKOMEN

GEEN
WERK

Situaties zijn niet altijd eigen aan cultuur, maar hebben bijvoorbeeld te 
maken met leven in armoede. We leggen aan diensten en buurtbewoners 
dan ook uit dat ook deze doelgroep hulp nodig heeft om verdere stappen 
te kunnen zetten in een traject.

medewerker woonteam caw oost-vlaanderen: "De problemen waar de 
IEMers mee geconfronteerd worden, zijn grofweg gesteld ook 
eigen aan de dakloze Gentenaar. Maar je zit met die taalbarrière, 
met dat verblijfsstatuut en dat maakt het misschien allemaal wat 
moeilijker. (…) Daarnaast vormt het grote aantal kinderen een 
groot verschil. Dat was nieuw voor mij. Ik begeleidde voordien 
meestal koppels of alleenstaande ouders, maar nooit gezinnen 
met 9 kinderen en dan daarbovenop nog inwonende familie. Dus 
vooral de complexiteit van de problemen en het aantal kinderen 
per gezin is sterk verschillend van niet IEMers in armoede."

Complexe samenlevingsproblemen is als een vicieuze cirkel: alles hangt 
met elkaar samen en alle levensdomeinen haken in elkaar. Het  doorbreken 
van deze vicieuze cirkel is niet alleen een hele opdracht, in de   praktijk 
blijkt de echte uitdaging ervoor zorgen dat de IEM-gezinnen en de ge-
zins leden er niet meer in hervallen! Om deze vicieuze cirkel te kunnen 
doorbreken, vertrekken we vanuit de – vaak complexe – individuele noden 
van het gezin.
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Y. verblijft sinds 2009 in België. Als jonge gast van 15 jaar kwam hij 
met z’n Slovaakse ouders en 11 broers en zussen naar België.  
Door taalachterstand en een verstandelijke beperking kwam hij in 
het buitengewoon onderwijs terecht. Hij trok op met ‘foute vrienden’ 
en belandde in de criminaliteit. Y. werd meermaals opgepakt door de 
politie en belandde in de gevangenis. Daarna wou hij niet terug naar 
zijn oude leven. Hij wilde vooruit: werken, een goede vriendin vinden 
en instaan voor het onderhoud van toekomstige kinderen. Enige tijd 
later kon Y. deelnemen aan het jeugdwerkplan van de VDAB.  
Hij kwam in aanmerking voor een GTB traject: aangepast werk voor 
mensen met een arbeidshandicap. Vanaf mei 2014 werkt Y. in een 
beschutte werkplaats; een opstap voor een betere toekomst!  
Of toch niet? 

Eind mei zal Y. zijn eerste loon ontvangen op een persoonlijke 
bankrekening. Y. en de Buurtsteward contacteren dus banken om 
een rekening te openen. Dit blijkt een probleem, want Y. heeft geen 
officieel adres. Hij woont namelijk, samen met zijn ouders en broers 
en zussen, in een kraakpand omdat hij – zonder inkomsten – geen 
huishuur kan betalen. De beschutte werkplaats mag het loon alleen 
maar uitbetalen op de persoonlijke rekening van Y. Hetzelfde doet 
zich voor bij de mutualiteit. Ook voor het afsluiten van een ziekte-
verzekering wordt een domicilieadres gevraagd, hoewel de werk-
gever RSZ en Y. sociale bijdragen betaalt. Werken zonder uitbetaald 
te kunnen worden en zonder een ziekteverzekering te kunnen 
afsluiten? Het lijkt irreëel. 

Y. bleef echter niet bij de pakken zitten. Samen met zijn vader en 
oudste broer vond hij acht maanden later een huurwoning. De 
Buurtsteward en Y. konden aan de slag om het domicilieadres en de 
mutualiteit in orde te brengen. De nodige bewijsstukken van tewerk-
stelling en de huurovereenkomst konden worden voorgelegd. Drie 
maanden later ontving Y. een E-kaart, een tijdelijke legale verblijfs-
kaart voor EU-burgers. Hij ontmoette ook zijn levensgezel en zelfs 
zijn kinderwens ging in vervulling. Was de vicieuze cirkel eind april 
2015 doorbroken?

Helaas, nu Y. in regel is met zijn verblijfsdocumenten speelt zijn 
verleden op: onbetaalde boetes en achterstallige rekeningen komen 
toe op zijn gloednieuwe verblijfsadres. Y. heeft de laatste tijd veel 
last van stress. Hij vraag regelmatig om te praten met de Buurt-
steward, hij is onzeker over zichzelf en zijn job. Hij zou graag alleen 
gaan wonen met zijn vriendin. Maar de loyaliteit naar zijn familie is 
zeer groot en hij weet dat hij ze niet kan achterlaten. Ook op het werk 
loopt het niet vlot, door de financiële crisis moet hij vaak stempelen. 
Het stempelgeld bedraagt slechts 65% van zijn loon. Financieel wordt 
het moeilijk om alle rekeningen betaald te krijgen. Dit verhoogt de 
stress. Y. krijgt maagpijn en moet vaak naar de huisarts.  Zal hij zijn 
werk kunnen behouden? Of belandt hij na al deze inspanningen toch 
terug in de vicieuze cirkel… ?

op zoek naar stabiliteit

verhaal v
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Als er een duidelijke vraag is van een dienst kijken we wie al onder -
steuning biedt in dat gezin. De vragende dienst wordt  verzocht om met 
dat gezin te bespreken of ze extra  ondersteuning willen. Dan kijken 
wij intern wie wat opneemt. Soms betekent dit dat we samen met de 
medewerkers van  andere diensten op huisbezoek gaan. Zo’n eerste 
huisbezoek dient eveneens om de aanvankelijke vraag te verhelderen. 
Er wordt bekeken welk netwerk al aanwezig is rond het gezin en wat onze 
rol als Buurtsteward kan zijn. Soms hebben de  diensten geen goed zicht 
op wie reeds rond de tafel van het gezin gezeten heeft en wie er ont-
breekt. Vaak gaat het om een ondersteuningsvraag waarvoor er bin nen 
de reguliere dienstverlening niet genoeg aanbod is. Met andere woorden, 
 Buurtstewards vullen vaak de ‘gaten’ in het bestaande aanbod.

buurtsteward: “Toen ik de familie leerde kennen, gingen zij niet 
naar het wijkgezondheidscentrum. Pas als de gezondheids
toestand van de man zeer ernstig was,  gingen zij naar het 
 ziekenhuis voor een spoedopname. Hun  medische kaart was  
niet in orde, wat tot problemen leidde. Na de  toeleiding naar  
het OCMW voor de medische kaart en naar het wijkgezondheids
centrum voor een vaste huisarts, vonden zij zelfstandig hun weg 
tot daar. Doordat ik geregeld contact heb met deze mensen, kan 
ik hen op tijd vragen hoe het loopt en, indien nodig, de betrok
ken diensten contacteren om af te stemmen. Die weten dat ik de 
vertrouwenspersoon van dit gezin ben, en contacteren mij ook 
bij vragen, of als zij de mensen niet kunnen bereiken. Doordat 
ik vaak op de baan ben, weet ik hen – en zij mij – wel altijd te 
vinden“.

Bij de gezinnen die we al langer kennen en waarbij er niet altijd meer een 
duidelijke vraag is van een bepaalde dienst of  organisatie, wordt bekeken 
hoe we een meerwaarde kunnen  bieden in het netwerk rond het gezin. 
Wat we doen kan heel ruim, maar evenzeer heel beperkt en praktisch zijn. 
Het hangt ook af van welke diensten al ondersteuning bieden in dat gezin 
en welke ondersteuning er nog ontbreekt. We werken steeds in overleg 
met het gezin en met de betrokken diensten (brugfiguren van scholen, 
vrijwilligers, trajectbegeleiders, Gemeenschaps wachten, medewerkers 
van Eco-werkhuis, …). Dit is onze brugfunctie. We zijn geen expert op elk 
thema en wij kunnen ook niet altijd alle regels, alle wetten, alle rechten 
en plichten tot in het kleinste detail opsommen. Daarom doen wij ook 
vaak duo-bezoeken. Soms spreken we voordien af welke dienst wat gaat 
doen, zodat iedereen de eigen expertise ten volle kan inbrengen in een 
concrete situatie.

In bepaalde gezinnen fungeren we als aanspreekpunt voor zowel de 
IEM-familie als de diensten. Dit betekent dat we de vertrouwens persoon 
zijn naar de IEM-familie toe, alsook de contactpersoon zijn voor de 
 anderen die op de familie  betrokken zijn.

Deze manier van werken biedt twee grote voordelen: het  preventieve 
effect en de ondersteuning van andere  professionals. 

Met betrekking tot het preventieve effect bestaat onze kracht erin dat 
wij integraal kunnen werken en dus actief zijn op verschillende domeinen 
tegelijkertijd zoals huisvesting, tewerk stelling, scholing, gezondheid, enz.  
 
 
 

>>> is er een duidelijke vraag? 
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In verschillende dossiers hebben we vastgesteld dat indien er rust en 
duidelijkheid is over deze verschillende domeinen, er minder tot geen 
overlastklachten gemeld worden. In deze zin werkt het team Buurt-
stewards zeer preventief.

buurtsteward: “Preventief is dat sommigen mensen een dossier 
hebben bij de VDAB dat niet enkel geopend maar ook opgevolgd 
wordt; dat sommigen de vakbond kennen wat vroeger niet het 
geval was; dat de oudste kinderen misschien misgelopen zijn 
maar waar de jongere kinderen niet meer mislopen; dat mensen 
misbruiksituaties qua huisvesting herkennen en dit beseffen; 
enz.”

Een tweede voordeel is het ondersteunen van andere diensten. De 
Buurtstewards fungeren als contactpersoon voor andere diensten 
en  organisaties die met de familie werken. Dit creëert een zekere 
 gemoedsrust bij de frontlinieprofessionals.

medewerker loket migratie: “Ik weet dat er af en toe 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, of beter: ik vind het handig voor mij. Wij leggen 
immers heel vaak hetzelfde uit aan een loket. Soms gaan wij 
nogal snel over iets omdat dat voor ons relatief ‘simpel’ is. Maar 
wat misschien voor ons simpel lijkt, is dat voor de mensen totáál 
niet. Buurtstewards zeggen niet per sé andere dingen maar de 

zaken gewoon eens herhalen en dit blijven doen, dat maakt het 
vaak wat gemakkelijker. Dat helpt echt wel en je ziet ook dat de 
mensen rustiger zijn aan het loket (…). Je ziet soms aan hun blik 
dat ze 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.”

Daarnaast vormen we soms ook een klankbord voor de frontlinie 
 professionals waardoor interpretaties van situaties bij elkaar afgetoetst 
kunnen worden. Dit werkt versterkend aan beide kanten (zowel voor de 
Buurtsteward als de medewerker van de dienst).

medewerker compaan: “Als er een Buurtsteward is, kan je bepaalde 
dingen doorgeven, kan je samenwerken. Alleen werken in een 
Romagezin is soms heel belastend en de crisissen kunnen elkaar 
vaak opvolgen. Het is zeker een meerwaarde om met twee te 
werken. 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 ík 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. (…) Zonder de Buurtstewards zouden wij de gezinnen 
als vreemden blijven bekijken, zouden we soms praten met de 
gezinnen op een andere golflengte. Zonder de Buurtstewards zou 
ik in bepaalde cases niets hebben kunnen doen.“
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Dag Buurtsteward,

De toestand is nog altijd vrij goed, en in elk geval 
een heel groot verschil met hoe het vroeger was. De 
avonden zijn rustig, de nachten stil. Er loopt nog een 
groep adolescenten rond die ’s avonds op het kruis-
punt staat te praten en stoer te doen, maar zonder het 
gejoel en geroep van vroeger. Ik zie enkele van die 
groep ook overdag rondhangen en vraag me af ze niet 
naar school of werk moeten, maar iedereen is vrij om 
te gaan en staan waar hij wil natuurlijk.
Ik heb dinsdag nog wel de politie en ambulance gebeld 
voor het meisje, maar daar weet je waarschijnlijk al 
het fijne van. De zonen zijn hier komen aanbellen met 
de vraag om de politie te bellen en ik ben zelf naar 
buiten gelopen om het meisje te helpen.
Ik ben vandaag de hele dag thuis en andere dagen 
meestal na zes uur à kwart over zes.

Groetjes
Buurtbewoner

mails van burgers

buurtbewoners voelen zich betrokken
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Dag buurtsteward, mijn moeder heeft papier naar werk 
gestuurd maar zij is vergeten die plakker op plakken 
en zo heeft ze da in die roode bus gegooit. Wat moet ze 
nu doen?

Okey buurtsteward vanir ga ik krehen es ta met pozt 
[Ok buurtsteward, wanneer ga ik dat krijgen, is dat via 
de Post?]

buurtsteward sori di briv van sis kart ik kvitni war ik 
kep hestok [buurtsteward sorry die brief van de SIS-
kaart vind ik niet. Ik weet niet waar ik die heb gestopt]

verschillende rollen van 
buurtstewards, de allesweter

fonetisch lukt ook

De Buurtstewards zoeken 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.

Wanneer de Buurtstewards opmerken dat er nood is aan verdieping bij 
 bepaalde diensten en organisaties, wordt met deze contact opgenomen 
met het voorstel hierover bijeen te zitten. We maakten een PowerPoint 
presentatie waarin de bredere context van de drie groepen waarmee 
hoofdzakelijk gewerkt wordt (Slovaken, Bulgaren en Roemenen) geduid 
wordt: reden van migratie, grootte en situatie in Gent van de groep, 
 knelpunten, …. Aan de hand van de presentatie wordt in dialoog gegaan 
met de betreffende dienst of organisatie. 

coördinator dagcentrum letha: “De uiteenzetting van de Buurt
stewards was heel boeiend: er was een duiding van de ver
schillende groepen, waardoor we beter zicht kregen op wie de 
intra Europese migranten zijn en hoeveel er in Gent verblijven. 
 Doordat de Buurtstewards in de landen van herkomst geweest 
zijn,  kregen we ook een realistische kijk op de leefsituatie van 
IEMers. Het  fotomateriaal was een grote meerwaarde! Wat me 
vooral is bijgebleven, is dat het over Europese burgers gaat, en 
dat tewerkstelling een heel belangrijke rol speelt in hun rechten 
hier. De presentatie leerde me dat IEMers in vele gevallen slacht
offer worden van uitbuiting bij tewerkstelling.”

>>> is er misschien nood aan  
verdieping over het fenomeen iem  
bij bepaalde  diensten en organisaties? 
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08u45 >>> Ik vertrek met de fiets om twee Roemeense vrouwen en 
hun dochters op te halen. Beide moeders hadden een vraag i.v.m. 
hun dochtertje. Omdat beide kinderen nog geen 2,5 jaar oud zijn,  
heb ik een afspraak gemaakt bij Kind en Gezin (K&G). Het ene meisje 
heeft vaccinaties nodig, de moeder van het andere meisje vraagt 
raad i.v.m. de eetproblemen van het kind.  

09u00 >>> Ik arriveer bij de moeders thuis. Ik word warm onthaald 
en krijg meteen koffie aangeboden. Vermits onze afspraak al om 
9.30u staat gepland, wil ik graag snel vertrekken. Verscheidene 
familieleden willen me echter nog van alles vragen, de kinderen 
moeten nog worden aangekleed…  

 09u20 >>> Met zijn vieren vertrekken we naar de tram: het kindje 
dat moet worden gevaccineerd, diens vijftienjarige zwangere mama, 
de grootmoeder en ikzelf. De mama van het kindje dat slecht eet, wil 
niet meer mee. Ik verplicht haar niet.  

10u00 >>> We komen een half uur te laat toe bij K&G. Doordat er twee 
afspraken geboekt waren is er nog tijd om de peuter te  vaccineren. 
Ik plan om intussen in de wachtzaal enkele mails te lezen, maar de 
mama vraagt me mee naar binnen. Hier en daar  probeer ik zaken 
anders te verwoorden of te herformuleren  zodat  alles duidelijk is. 
We maken een volgende opvolgingsafspraak  waarbij K&G aan huis 
zal komen. Ook maken we een nieuwe  afspraak voor de vaccinaties, 
tegen dan zal het tweede kindje al  geboren zijn en kan de opvolging 
van beide kindjes samen gebeuren.

11u00 >>> We vertrekken te voet terug richting de woning van de 
familie. Mijn fiets staat er nog voor de deur. Ik geraak in  tijdnood 

 vermits ik om 11.30u al een nieuwe afspraak heb. Ik wijs de Roe-
meense vrouwen de weg naar huis en beloof later mijn fiets op te 
halen en even binnen te komen.   

11u30 >>> Ik kom toe in AC Zuid. Ik zie al meteen de Bulgaarse vrouw 
met wie ik een afspraak heb. Haar ex-man heeft een volmacht van 
toestemming bezorgd om hun gezamenlijke dochters bij de mama 
te laten verblijven. Deze documenten moesten vertaald worden 
naar het Nederlands. We nemen een ticketje en wachten op onze 
beurt bij het Infopunt Migratie. Het overhandigen van de vertaalde 
 documenten gebeurt vlot en snel.

12u00 >>> We gaan meteen naar het B-gebouw in AC Zuid, waar 
we een afspraak hebben bij het Loket Migratie. Hier dienen we de 
 vertaalde documenten in. Er zijn nog enkele wachtenden voor ons. 
We bevestigen dat we aanwezig zijn, krijgen een nummertje en moe-
ten dan onze beurt verder afwachten. Tijdens het wachten lees  
ik enkele e-mails op mijn werktelefoon.

13u00 >>> Ik arriveer op bureau. Boterhammen opeten in het park.

13u30 >>> Teamvergadering. Een aantal complexe cases  worden 
besproken. We overlopen en verdelen ook een aantal nieuwe 
 meldingen.

15u30 >>> De teamvergadering is afgelopen. Het geplande huis-
bezoek om 15u45 werd daarnet afgebeld. Ik haal mijn fiets op bij de 
Roemeense mama ’s en luister nog even naar hun ervaringen en 
vragen. Iets na 17u00 vertrek ik huiswaarts.

een dag uit de werkweek

van de buurtstewards

woensdag
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BUURTSTEWARDS STRAATHOEKWERK

Doelstelling:
bevorderen samenleven in diversiteit

(maatschappijgericht)

Doelstelling:
bevorderen welzijn 
(doelgroepgericht)

Doelgroep:
IEM-gezinnen in precaire leefsituaties

Doelgroep:
alle mensen in een kwetsbare positie

(daklozen, drugverslaafden, personen met dubbel diagnose, eenzame 
mensen, …)

Categoriaal:
afgebakende doelgroep 

Buurtsteward volgt het gezin ongeacht de wijk waar het woont = 
doelgroep volgend

Territoriaal:
geografisch afgebakend werkgebied

Specialistisch
(gespecialiseerd in IEM)

Generalistisch
(geen specialismen)

Aanmeldingen
via diensten en organisaties

Casefinding:
Straathoekwerkers gaan actief op zoek naar mensen in kwetsbare 

situaties

Bij samenlevingsproblemen:
managen van de situatie op het veld,

trachten het probleem op te lossen door contacten met veroorzakers 
en melders

Bij samenlevingsproblemen met
1.    gekende gasten:

sensibiliseren vanuit een vertrouwensrelatie
2.    ongekende gasten:

startpunt van een werkrelatie

Interventie Presentie

Aanmeldingen worden wekelijks met het team bekeken en verdeeld onder 
de Buurtstewards. Deze verdeling gebeurt niet volgens wijk.  

Buurtstewards werken verspreid over gans Gent en zijn in tegenstelling 
tot Straathoekwerkers niet gelinkt aan een bepaalde buurt. 

kortom, we zijn niet ‘al’ 3 jaar bezig.  
integendeel, we zijn nog ‘maar’ 3 jaar bezig.

>>> Voornaamste verschillen tussen Buurtstewards en Straathoekwerk
Samen met de Straathoekwerkers, het Project OpStap en de Schoolspotters is het Project Buurtstewards ingebed in de 
 Dienst Outreachend Werken (DOW). De voornaamste verschillen tussen de werkwijze van het Project Buurtstewards en 
 Straathoekwerk kunnen schematisch als volgt voorgesteld worden:
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De verdeling van aangemelde cases tussen de Buurtstewards gebeurt op 
basis van de complexiteit en omvang van de case, ongeacht de buurt, en 
rekening houdend met de beschikbare tijd van de verschillende Buurt-
stewards.

Vanuit een welzijnsperspectief kozen we ervoor om te werken met de 
meest kwetsbaren. Daarom worden geïndividualiseerde trajecten opgezet, 
waarbij vertrokken wordt van de huidige situatie van het gezin.  
Het uitwerken van dergelijke geïndividualiseerde trajecten is onze troef, 
maar de aangegane partnerschappen (zie samenwerking) evenzeer.  
Uit ervaring leerden we dat enkel inzetten op overlast niet werkt.  
 
Wanneer er overlast gemeld wordt, is het van belang ook te luisteren naar 
de familie die de overlast veroorzaakt, te bekijken welke hulpvragen de 
familie heeft en op welke manier we hieraan tegemoet kunnen komen 
(doorverwijzen, actief toeleiden naar bestaande hulpverlening, enz.).  
Door de levens omstandigheden van de familie in kwestie te verbeteren, 
wordt eveneens gewerkt aan de overlastmelding.

Dit komt omdat overlast dikwijls te maken heeft met de precaire levens-
omstandigheden: er is bv. geen geld om vuilniszakken te kopen, waardoor 
afval opgestapeld wordt. Door deze  benaderingswijze ontstaat een ver-
trouwensband tussen de Buurt steward en de familie. Hierdoor verloopt 
ook de onderlinge communicatie en de samenwerking met de familie 
vlotter. Door de precaire levens omstandigheden aan te pakken, zijn ook 
(mogelijke) overlast meldingen beter hanteerbaar.

buurtsteward: "Ik heb het initiatief genomen om tijdelijk een ping
pongtafel te plaatsen in een parkje in de hoop het ontmoeten 
en de vrijetijdsbesteding op straat aangenaam te laten verlopen. 
(…) En ik heb gezien – van jong tot oud, mannen en vrouwen, 
meisjes en jongens, .... – dat pingpongen een veel  gemakkelijkere 
 universele sport is en mensen bij elkaar brengt. De mama's en de 
oma's zitten op de banken daarrond te  babbelen bijvoorbeeld."

>>> De cijfers 
Niet bij elke case was er sprake van overlast. Daar waar dit wel het 
geval was waren de meest voorkomende overlastmeldingen: afval 
(30%), lawaaihinder (20%), sluikstorten (20%) en een combinatie 
van verschillende problemen (20%). Geen enkele buurt sprong hier-
bij in het oog, de meldingen waren verspreid over Gent.

Meest voorkomende 
overlastmeldingen 

Periode:
09/2011 – 08/2013

afval 30% van de cases
lawaaihinder 20% van de cases
sluikstorten 20% van de cases

Combinatie van  
verschillende problemen 20% van de cases

>>> Tabel 2: cases n.a.v. overlastmeldingen: indeling per soort periode 09/2011-08/2013
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Wekelijks komen er bij het team gemiddeld twee nieuwe aanmeldingen 
binnen. We spreken per jaar over een honderdtal aanmeldingen. Omwil-
le van de veelvuldige verhuisbewegingen van de doelgroep betekent 
een nieuw adres niet altijd een nieuw gezin, maar kan het om een 
nieuwe buurtcontext gaan. Het aantal actieve adressen (dit noemen we 
onze  ‘cases’) slaat op het aantal adressen waar op een gegeven moment 
gewerkt wordt. In september 2015 betrof dit 92 gezinnen. Dit beteken-
de een gemiddelde caseload van vijftien gezinnen per Buurtsteward.

Situatie in  
augustus 2013

Situatie in  
september 2014

Situatie in  
september 2015

Totaal aantal adressen:  
260

Totaal aantal adressen:  
424

Totaal aantal adressen:  
589

Actieve adressen: 75 Actieve adressen: 103 Actieve adressen: 92

Sinds de opstart van het project Buurtstewards eind 2012 tot en met 
 september 2015 werden 232 actieve adressen afgesloten. Met 232 
 gezinnen wordt intussen dus niet meer gewerkt, al is een nieuwe vraag 
van een dienst/organisatie steeds opnieuw mogelijk. Van de afgesloten 
cases waren er 120 met en 112 zonder overlastcomponent. De overlast-
cases worden afgesloten indien de overlast gestopt is en er geen klach-
ten meer zijn. De cases zonder overlastcomponent kunnen afgesloten 
worden op vraag van het gezin of op initiatief van de Buurtstewards.

Op basis van nationaliteit hebben de Buurtstewards het meest contact 
met Slovaakse gezinnen. Het aantal Bulgaarse dossiers neemt echter 
toe en ook contacten met Roemeense kumpania’s*  stijgt. Tot de huidige 
actieve adressen behoren een tiental grote Slovaakse families waar-
van de kinderen gekend zijn bij de Integrale Jeugdhulpverlening. Deze 
families zijn reeds lange tijd gekend bij de Buurtstewards en noodzaken 
een  intensieve opvolging (zie hoofdstuk 4).

Gezien het gestegen aantal cases, het grote aantal actieve adressen en 
het aantal afgesloten actieve adressen – met een zelfde aantal Buurt-
stewards wel te verstaan – kan met een gerust hart gezegd worden dat 
het project Buurtstewards op volle toeren draait. Wekelijks blijven ook 
nieuwe aanmeldingen binnen komen. We zijn niet 'al' 3 jaar bezig zijn. 
Integendeel: we zijn nog 'maar ' 3 jaar bezig! Er blijven nog vele uitda-
gingen die we zouden willen en moeten aangaan (zie ook hoofdstuk 4).

* Een woord in het Romanes dat slaat op een groep van Roma die samen reizen of samen 
wonen op basis van een economische en sociale verbondenheid.

>>> Tabel 3: aantal actieve adressen t.o.v. totaal aantal adressen periode 08/2013-09/2015

52



Tabel 4 >>> momentopname huisvestingssituatie families begeleid door Buurtstewards (Bron: Stad Gent, 2015d: 34)

>>> Huisvestingssituatie Gentse IEM-families. 
Het aantal verhuisbewegingen blijft hoog bij de Roemeense groep. Door het toegenomen aantal huurovereenkomsten verhuist de 
Slovaakse groep steeds minder. Bij de Bulgaarse groep was en is er nauwelijks sprake van kraak- en rondzwerfgedrag. Het aantal IEM-ers 
dat in een kraakpand woont neemt af. Zo betrof het elf kraakpanden op de 96 adressen die we in juni 2015 opvolgden, tegenover eenen-
dertig kraakpanden op 72 adressen in 2012.

De tabel toont dat er ondertussen veel meer begeleide families huren en er dus minder gekraakt wordt. Dat wijst erop dat de huisves-
tingssituatie van groepen in een precaire situatie stukje bij beetje verbetert, al kunnen we in de meeste gevallen nog niet spreken over 
een stabiele en kwaliteitsvolle huisvestingssituatie. Gegevens over de aard, kwaliteit en betaalbaarheid van de gehuurde woningen zijn 
niet beschikbaar.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

huren kraken kamperen (op 
braakliggend 

terrein)

logeren bij 
familie

projecten dakloos alternatief 
(zelfge-
maakte 

woning,...)

ongekend niet van 
toepassing

totaal

2015 73 11 0 0 4 1 3 0 4 96

2012 19 31 3 3 0 4 0 7 5 72
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hoofdstuk 3  >>>
basisprincipes in het werken met iem-families
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Mein mama niet komen danport mein mama goven 
naar dokter

Okey buurtsteward ik ha dar zen om 17 55 zo ic ok guje 
vik for jov [Ok buurtsteward ik ga daar zijn om 17u55,  
ik ook goeie vakantie voor jou]

buurtsteward haje me vah ten in sinpiters sdasion 
[buurtsteward ga je op me wachten in St. Pieters 
station]

Okej tot sibit 

buurtsteward ik ben an mek donal benen 5 minut 
[buurtsteward ik ben aan de Mc Donalds binnen 5 
minuten]

Dag buurtsteward mein gsm is niet normal sory. Heb 
jej teid jej komt naar mee [Dag buurtsteward, mijn GSM 
doet niet normaal. Heb je tijd en kom je naar mij?]

buurtsteward ik gaa naar vinkel en op 20 min ben naar 
thuis [Dag buurtsteward, ik ben naar de winkel en ben 
over 20 minuten thuis]

Kben niet thuis sori.

Ek ni hus

fonetisch lukt ook

buurtstewards spreken  
via gsm af met een gezin 

Met de start van de IEM-consulenten, later 
de Buurtstewards, werd gaandeweg expertise 
opgebouwd rond het opzetten van trajecten 
met IEM-families. Twee doelstellingen staan 
daarbij centraal: (1) het verbeteren van het 
samenleven in diversiteit en (2) het verhogen 
van de zelf redzaamheid van de doelgroep. De 
Buurt stewards houden hierbij steeds drie basis-
principes voor ogen:

1. Vertrekken van de individuele noden van 
het gezin

2. Niet werken voor de doelgroep, maar met 
de doelgroep

3. Uitwerken van geïntegreerde trajecten
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Aangezien ieder gezin een eigen omvattend verhaal heeft en omdat 
een melding kan gepaard gaan met vele problemen op verschillende 
 domeinen, vraagt de concrete invulling van de rol van een Buurtsteward 
doelgericht maatwerk. Een draaiboek dat stap voor stap voorschrijft 
welke rol moet opgenomen worden in een specifieke situatie en welke 
de best passende oplossing is, bestaat niet. Elke Buurtsteward moet dus 
creatief en flexibel zijn.

buurtsteward: "Ik weet nog dat ik in het begin een paar keer ben 
mee gelopen met een collega. Kort daarna kreeg ik mijn eerste 
'eigen' case. Ik vroeg aan de coördinator: 'Wat moet ik doen?  
Wat zijn de verwachtingen?'. Zij antwoordde: 'Geen verwach
tingen. Ga er naartoe. Luister, kijk wat er gebeurt en ga er mee 
aan de slag. Eigenlijk kan je niets verkeerd doen. Je kan enkel 
maar beginnen en uitzoeken en op die manier ga je het ook 
leren'. En achteraf bekeken is dat ook wel zo: het is maar door 
effectief zelf zaken te doen dat je inzicht verwerft en bijleert. 
Er is ook geen  eensluidend antwoord op vragen als: 'Hoe pak je 
het aan? Wat doe je?'. De situaties zijn zodanig individueel en 
complex per gezin, en zelfs verschillend per persoon binnen die 
situatie. Eigenlijk is het nu nog altijd een kwestie van uitzoeken 
en zoeken naar een mogelijke aanpak om samen met de gezinnen 
plannen te maken."

Welke concrete rol een Buurtsteward zal opnemen hangt af van de 
situatie, van de betrokken personen en hun specifieke context en van de 
manier waarop Buurtstewards en de aanmelder elkaar kunnen aanvullen 
in een concrete situatie. Bovendien neemt een Buurtsteward geen kern-
taken over van de bestaande diensten en organisaties. Soms zijn wij het 
manusje-van-alles, maar wij zijn vooral brugfiguren die ervoor zorgen dat 
de communicatie gemakkelijker kan verlopen.

buurtsteward: "Ik kreeg net een vraag binnen. De verblijfplaats, 
een Bulgaar en een Rus. Dat is alles wat ik weet. Ik ga daar straks 
naartoe en vanaf dan kun je beginnen kneden aan alles. Zo van: 
OK, verstaan we elkaar? Kunnen we het vinden met elkander? 
Kunnen we hier iets opbouwen dat we kunnen gebruiken om dan 
stappen te zetten om dingen in orde te maken?"

Daarenboven, hoe een Buurtsteward de eigen rol vervult en hoe een 
IEM-familie of buurtbewoner deze rol percipieert, kan nogal eens uit 
elkaar lopen. 

buurtsteward: "We zijn van alles hé: de ene dag ben ik absoluut 
de kwaaie flik voor dat gezin, de volgende dag ben ik de beste 
 vriendin, de volgende dag ben ik de surrogaatmoeder, ...  
Je  posities wisselen constant."

>>> vertrekken van de individuele noden van het gezin 
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donderdag

09u00 >>> Ik kom toe op bureau. Ik vul mijn agenda aan, doe wat 
administratie en lees en beantwoord e-mails. 

10u00 >>> Overleg met de IEM-brugfiguren. We stemmen af over wie 
welke taken zal opnemen.

11u30 >>> Ik vertrek op huisbezoek. Papa doet open…hoe komt 
het? Niet gaan werken? Hij was ’s morgens vertrokken maar keerde 
terug van het werk, want had heel wat pijn in de buik. We maken een 
afspraak bij de huisarts. Om 15u mag hij langs gaan. Ook de mama 
en het dochtertje zijn thuis en ook de broer van de papa is er, zoals 
meestal.  

13u00 >>> Het volgende huisbezoek. Het gezin zit met veel vragen 
over hun financiën. Het loon van de moeder wordt blijkbaar niet 
integraal gestort naar de schuldbemiddelingsadvocaat. Ik bel voor 
meer informatie. Ik krijg te horen dat de dossierbeheerder me deze 
namiddag nog zal terugbellen. De familie heeft intussen nog tal van 
andere vragen: we bekijken de loonfiches van de vader, de kinderen 
ten laste staan er niet op vermeld, hoe kan dat? Ik geef hen uitleg 
over loonvoorheffing.

14u30 >>> Mijn telefoon rinkelt, de dossierbeheerder. Ik zet de  
GSM op luidspreker zodat het gezin kan meeluisteren.

15u15 >>> Het huisbezoek is afgerond en ik vertrek. Mijn telefoon 
rinkelt opnieuw. Het is de zieke papa van het huisbezoek deze 
 voormiddag. Hij heeft veel kopzorgen. De dokter zegt dat het stress 
is, laat hij weten. Hij vraagt me wat hij nu moet doen. Ik luister naar 
zijn bezorgdheden. Op het einde van het gesprek wens ik hem een 
goed herstel.

15u40 >>> Ik fiets snel naar het CAW voor een overleg met een 
gezin over collectieve schuldenregeling. Het gezin wil dit niet. De 
 advocaten van de schuldeisers worden gecontacteerd. Zo krijgt 
iedereen direct dezelfde informatie en vallen de puzzelstukjes in 
elkaar. Door dit overleg wordt duidelijk waarom het gezin geen 
 collectieve schuldenregeling wou, hoe de situatie in elkaar zit en 
welke misvattingen leefden bij alle betrokkenen. Rond 17u00 stap  
ik met twee opgeluchte mensen buiten bij het CAW. 

een dag uit de werkweek

van de buurtstewards
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De doelstelling van elk traject is het verhogen van de zelfredzaamheid. 
Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor de gezinnen is zelf-
redzaamheid vaak een kwestie van kunnen én van willen. Tussen zwart  
en wit zit veel grijs. 

buurtsteward: “Wat ik moeilijk en tegelijk ook interessant vind, 
is hun 'overlevingsstrategie', hoe ze op elkaar steunen en clans 
vormen. Ik vind dat moeilijk want je ziet daar enerzijds de voor
delen van in: moesten ze niet op elkaar terugvallen, waar zouden 
ze dan staan? Maar je merkt daarnaast ook hoe ze elkaar naar 
beneden trekken, hoe de lasten wegen op iedereen. Ik heb eens 
de verschillende domeinen in kaart gebracht, geanalyseerd hoe 
ze met elkaar verbonden zijn en zag toen dat het vergelijkbaar 
is met een 'sociaal zekerheidssysteem': terwijl de ene met veel 
moeite gaat werken, is de andere zijn huis aan het kuisen. En 
als ze koken, koken ze meteen voor vijf andere erbij, de kin
deren lopen overal binnen en buiten, de boodschappen worden 
samen gedaan, een auto wordt door de hele familie gebruikt. 
Het is eigenlijk cohousing hé. Maar spijtig genoeg lukt het niet 
altijd op die manier omdat ze ook elkaars problemen delen! Dit 
is moeilijk uit te leggen aan hen, met ons idee van voor zichzelf 
zorgende kerngezinnen kunnen ze ook niet meer terugvallen op 
hun familie.”

Wat kan of moet een Buurtsteward doen als een gezin oordeelt dat het 
voortaan alleen en autonoom verder kan, terwijl de Buurtsteward denkt 
dat er nog een hele weg af te leggen is? Werken mét de doelgroep, vanuit 
een vertrouwensband, betekent in principe dat een Buurtsteward niets 
doet wat een gezin niet wil. Een Buurtsteward doet met andere woorden 
wat hij of zij kan doen in de mate dat hij of zij het mag doen van een 
gezin, en steeds op het tempo van het gezin.

buurtsteward: “Wat ik daarbij moeilijk vind is – en dat geldt niet 
voor alle gezinnen – dat sommige gezinnen afhankelijk blijven, 
maar alleen zien die gezinnen dat zelf niet zo. Ze zien zichzelf als 
zeer autonoom: 'wij hebben het hier gemaakt, wij kunnen hier 
onze plan trekken'. Dat zij wekelijks om voedselpakketten gaan, 
dat zij bedelen voor een Buzzy Pazz bij vrijwilligersorganisaties 
en dat ik er elke week langskom, dat nemen zij niet mee in reke
ning. Dat maakt het wel heel moeilijk om hen te doen inzien van 
'mannen, je kan het niet', daar komt het eigenlijk op neer. 'Willen' 
willen ze allemaal, maar ze kunnen het niet altijd'. Dat is zoals ik 
het zie. En dat 'kunnen' heeft verschillende oorzaken. Soms is dat 
de taal maar soms is dat ook de verstandelijke mogelijkheden, 
het redeneringsvermogen, het relativeringsvermogen, enz.  
Maar ik doe niets wat de gezinnen niet willen dat ik doe”. 

Betekent dit dan ook dat een Buurtsteward niet kordaat mag zijn? 
Helemaal niet, de kunst is om kordaatheid en mededogen te combineren. 
Daarbij gaat het evenzeer om het verschaffen van correcte informatie en 
transparantie. Dit betekent niet alleen talloze keren dezelfde boodschap-
pen overbrengen, maar gezinnen ook blijvend positief ondersteunen en 
telkens opnieuw naar hun krachten zoeken: empowerend én aanklampend 
werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> niet werken voor de doelgroep maar met de doelgroep 
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buurtsteward sori dakek sturen noh kane me belen 
[buurtsteward sorry dat ik een bericht stuur, kan je me 
bellen]

buurtsteward alas e norde nee nodig ei kom nar post 
bank Mersi [buurtsteward, alles is in orde. Het is niet 
nodig dat je naar de Post bank komt. Merci]

Morgen kom? Hulat? [Kom je morgen? Om hoe laat?]

Chuje morchen buurtsteward vanir khomen [goeie 
morgen buurtsteward. Wanneer kom je?]

Dag buurtsteward ik heb nuve planink van internet 
vanir heb jej betje teid [Dag buurtsteward, ik heb een 
nieuwe planning van internet. Wanneer heb je een 
beetje tijd?]

Oki ik vachten naar jej tot moregn [Ok, ik wacht op je. 
Tot morgen]

Wanir hepje tejt… [Wanneer heb je tijd?]

fonetisch lukt ook

buurtstewards helpen  
enkel als een gezin dat wil

buurtsteward: "Ik heb er geen problemen mee als mensen  dingen 
niet doen of anders doen, ook al denk ik soms vooraf: 'Oei, 
ik weet niet of het zo gaat lukken?'. Ik informeer de mensen zo 
goed mogelijk en deel mijn eerdere ervaringen met hen over 
wat wel werkte en wat tot nu toe niet werkte in de begeleiding 
van  andere gezinnen. Ik geef hen de mogelijke gevolgen van hun 
 acties mee. En soms doen ze zaken waarvan ik denk: 'je gaat jezelf 
in de problemen werken'. Dan ben ik daar achteraf om naar hen 
te luisteren naar hoe het is geweest, wat er is gebeurd en wat de 
gevolgen zijn. Van daaruit bekijk ik opnieuw met hen hoe ze het 
nu kunnen aanpakken. Wat denken ze zelf? Ik probeer heel alert 
te zijn om niet te veel over te nemen van mensen en hen ook die 
boodschap te geven."

De kunst om kordaatheid en mededogen te combineren is niet enkel een 
verhaal van kunnen en willen, het gaat evenzeer over geven en nemen 
tussen Buurtsteward en gezin. Binnen het team Buurtstewards betekent 
dit bij elkaar te rade kunnen gaan en samen overleggen of een begeleiding 
stopgezet kan worden, een langdurige begeleiding aangevat kan worden, 
enz. Dergelijke keuzes maken is een moeilijke evenwichtsoefening. 

buurtsteward: “Er zijn begeleidingen die al gezegd hebben: 
 bedankt voor de voorbije jaren, maar het is niet meer nodig.  
We kunnen voort. Dan zeg ik ook van: OK, succes. Maar daarbij 
denk ik: jullie probleem is eigenlijk nog altijd even groot en mis
schien sta je hier binnenkort wel weer terug? Maar ja, wie ben ik 
om dan te zeggen dat het eindpunt nog een stuk verder ligt?”
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Mensen inzicht doen krijgen in hun eigen situatie en 
in hun eigen verantwoordelijkheden is eveneens een 
belangrijke taak van Buurtstewards. Dit is niet enkel een 
kwestie van kunnen en willen, van geven en nemen maar 
ook een kwestie van 'mandaat'. Enkel indien een gezin 
de Buurtsteward vertrouwt, kan deze invloed  uitoefenen. 
 Beïnvloeding op basis van vertrouwen betekent het 
krijgen van een mandaat en maakt intrinsieke motivatie 
en blijvende verandering bij een gezin mogelijk. Ook dit 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan en het leidt soms tot 
moeilijke keuzes in de praktijk. 

buurtsteward: “Het is bijvoorbeeld niet altijd een 
mislukking als een kind op een bepaald moment 
geplaatst wordt in een internaat of zorginstelling. 
Integendeel. Eigenlijk is dat een vooruitgang in 
onze begeleidingen, met name het feit dat wij 
sommige mensen zo ver gekregen hebben dat ze 
zich laten helpen om hun kinderen een veilige, 
gezondere leefomgeving te bieden. In de hoop dat 
zoiets tijdelijk is en dat hun woon en leefsituatie 
zal verbeteren.”



R. ziet het niet meer zitten. Ze is moe en depressief. Haar huis ligt 
onder de rommel, waardoor de kakkerlakken vrij spel hebben. 
 Terwijl ik in de woonkamer zit, zie ik ze over de muren kruipen.  
Als ik een schep melkpoeder uit het potje wil nemen, komt een 
dode kakkerlak boven. Even een rilling, maar ik schuif hem - of 
haar  (hebben kakkerlakken eigenlijk een geslacht?) - opzij en doe 
alsnog een schep in mijn koffie. Daarvan ga je niet dood, denk ik,  
en ik wil de moeizaam opgebouwde vertrouwensband behouden.  
De eerste malen dat ik bij dit gezin langskwam, liet R. mij niet 
binnen. Ze  opende enkel het raampje in de deur en stond mij kort 
te woord. Volgens de Gezondheidsdienst was dit de koning der 
kakkerlakken cases in Gent. Ik moest dus binnen geraken. Nu mag 
ik dus binnen. En ik mag terugkomen. Het lukt om een afspraak met 
het Eco- werkhuis te maken voor een bestrijding van de kakkerlak-
ken.  
Ik leg een moment vast waarop ik zelf kan aanwezig zijn, zodat de 
bestrijding vlot verloopt. Maar ook na meerdere bestrijdingen blijft 
het ongedierte volharden in dit – voor hen paradijselijk – huis.  

“We moeten de rommel aanpakken”, zeg ik tegen R.  
“Zo kan het niet verder”. “Ik weet het”, zegt ze, “maar het lukt me niet”. 
R. ziet geen begin aan de opkuis.  
Daarnaast maken fysieke  beperkingen dat zij geen zware 

 inspanningen kan doen.  
Ik overtuig haar om alvast de keuken aan te pakken. “Laat geen 
etensresten liggen en stop alles in  afgesloten dozen of bokalen”, 
raad ik haar aan. De volgende weken pakt R. vastberaden de keuken 
aan. Ze vraagt me zelfs wekelijks langs te komen om te tonen 
hoe ze haar best doet. “Ik wil wel bokalen kopen in de kringloop-
winkel”, vertelt ze me, “maar ik heb geen geld en moet daarvoor 
eerst  sparen.” Tussen het glas zie ik enkele lege verpakkingsbokalen 
staan. “Waarom was je deze niet uit, zodat je ze kan gebruiken om 
je eten afgesloten in te bewaren? Die kosten niets en je hebt ze hier 
staan.” Dat vindt ze een goed idee, en de  volgende weken toont ze 
me trots hoe de familie hergebruikte bokalen in de keukenkasten 
aangroeit. Op geregelde tijdstippen blijven de mannen – en vrouwen 

 – van de Gezondheidsdienst langskomen om de  beestjes uit te roeien. 
Door de opgestapelde rommel blijven deze echter overleven. Tijd dus 
voor een grondige aanpak. Ondertussen is R. blij dat ik langskom 
om haar te helpen. Via het OCMW komt een opkuisfirma de woning 
 grondig leegmaken, opkuisen en ontsmetten. R. kan de kosten 
 aflossen via afbetalingen. Ik zie R. opfleuren. Ze is rustiger en heeft 
terug energie om haar woning gezellig te maken. Enkele muren 
komen één voor één in een kleurtje en er komen nieuwe gordijnen. 
Ik kan nu scheppen in de melkpoeder zonder verrassingen.

de strijd tegen de kakkerlakken

verhaal v i
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Integraal werken betekent dat we werken op verschillende levens-
domeinen zoals samenleven, huisvesting, tewerkstelling, scholing en 
 gezondheid (zie ook vicieuze cirkel). We vertrekken van de (vaak com-
plexe) individuele noden van het gezin om de vicieuze cirkel te kunnen 
doorbreken. Aangezien elk gezin een eigen verhaal heeft, over eigen 
daad- en draagkracht beschikt en elk gezinslid eigen levenservaringen 
heeft, is elk traject anders. Elke Buurtsteward werkt daarom steeds  
samen met de betrokken familie en stippelt samen met hen het geïn-
tegreerde traject uit. Geïntegreerd werken betekent eveneens dat we 
trachten samen te werken met alle nodige diensten en organisaties 
(zonder hun kerntaken over te nemen). Integraal én geïntegreerd werken 
vergt denken in termen van partnerschappen op lange termijn. 

medewerker dienst wonen stad gent: “De Buurtstewards gaan 
ook de voordelen van bepaalde zaken benadrukken en die 
 voordelen worden meer gezien omdat die vertrouwensrol er 
is. Die ver trouwensrol is er omdat er tijd geïnvesteerd wordt in 
mensen, omdat er tijd genomen wordt om de mensen te leren 
kennen en niet enkel hun problemen. (…) Veel methodieken 
en dienst verleningsmodellen gaan uit van: dit is uw probleem, 
dus dat zal uw oplossing zijn. Maar mensen worden niet graag 
 geproblematiseerd. Mensen zijn meer dan een probleem alleen 
en veel diensten kijken vooral vanuit de organisatie: voor dat 
probleem kan je hier terecht, voor het ander probleem kan je op 
die dienst terecht. De Buurtstewards gaan de volledige situa
tie en alle problemen mee in kaart brengen. De Buurstewards 
 pakken de hele mens en het hele menselijke verhaal mee op in 
hun  dienstverlening”. 

We ondersteunen de betrokken frontliniemedewerkers in hun contact 
met onze doelgroepen. We trachten hen meer inzicht te verschaffen in 
onze doelgroep en in de ruimere problematiek waar de case misschien 
een uiting van is. Door ons 'vast te bijten' in die gezinnen, hen te blijven 
opvolgen en door hen ondersteuning op maat aan te bieden, werkt dit 
ontlastend voor andere diensten. Het versterkt daarenboven de betrokken 
medewerker: de zorg over de situatie wordt gedeeld en samen wordt men 
sterker in het zoeken naar oplossingen.

consulent sociale dienst jeugdrechtbank gent: "Ik denk dat we 
 samenwerkingsafspraken hebben op dit moment waarbij we 
weten wat we aan elkaar hebben en dat is goed. Het is ook een 
heel moeilijke doelgroep en ik denk dat iedereen probeert wat 
hij kan. De Buurstewards kunnen ook op praktisch gebied die 
gezinnen helpen, wat wij niet kunnen en waar die gezinnen héél 
veel vragen rond hebben".

Wij willen vooral de brug zijn en zorgen dat de communicatie gemak-
kelijker kan verlopen. Deze brugfunctie is niet altijd evident en neemt 
de meest uiteenlopende vormen aan in de praktijk. Het betekent dat we 
soms minderjarigen bijstaan tijdens de voorleiding bij de jeugdrechter en 
dat we gezinnen bijstaan als de advocaat van de huiseigenaar hen voor 
de vrederechter heeft gedaagd. We denken en zoeken ook met andere 
diensten mee naar oplossingen voor een probleem en geven hen signalen 
door.

>>> uitwerken van geïntegreerde trajecten 
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buurtsteward ik moet buiten van woning nimamd kan 
mij helpen en ik ga niet naar op vangcentrum uitgepun

buurtsteward die menir neit maken di afsprak jej seh 
ik muet hier naar doktor gaan en die doktor is andere 
doktor hah ik nie bechrep ik kvitniet vaar muet asprak 
maken [buurtsteward die meneer legt de afspraak niet 
vast. Je zegt dat ik hier naar de dokter moet gaan, 
maar het is een andere dokter. Ik begrijp het niet.  
Ik weet niet waar ik een afspraak moet maken]

Goejemorgen, kmoet noen r ocmw vat moet doen, 
hebje gebeld nrde advocaat.Dar moet hantekening 
doen, das its nenormaal [Goeie morgen, ik moet naar 
het OCMW. Wat moet ik doen? Heb je gebeld naar de 
advocaat? Er moet daarop een handtekening, dat is 
niet normaal].

Halo buurtsteward, de papieren is al opgestoert 
nr kinderbijslg. Kan je aub belen of is enorde de 
 kinderbijslag? [Hallo buurtsteward, de papieren zijn al 
opgestuurd naar de kinderbijslag. Kan je aub bellen of 
is dit in orde.]

buurtsteward avsprak es om 5ur pe te toktor [buurtste-
ward, de afspraak is om 5u bij de dokter]

fonetisch lukt ook

verschillende rollen  
van buurtstewards

parketmagistraat gent: "Tijdens de voorleiding bij de jeugd rechter 
van een minderjarige die een misdrijf pleegde, kwam er een 
Buurt steward ook 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".

medewerker ocmw: "Jullie staan dichter bij de mensen, er is immers 
altijd een drempel en de vertrouwens relatie is belangrijk, het is een 
eerste stap om de mensen in beweging te krijgen. Naar het OCMW 
komen is bijvoorbeeld al niet gemakkelijk. Communicatie is daarbij 
een belangrijk punt".

Onze brugfunctie betekent in de praktijk ook dat we met de gezinnen 
 meegaan naar het Loket Migratie naar aanleiding van een admini stratief 
probleem of dat we meegaan naar de VDAB als ze werk  zoeken of een 
 opleiding willen volgen. Het kan inhouden dat ouders ons  aanspreken 
om een bericht door te willen geven aan de brugfiguur van de school of 
 omgekeerd. We komen hieraan – in de mate van het mogelijke –  tegemoet. 
Met andere woorden, soms fungeren we als (laatste)  go-between tussen 
diensten en het gezin, soms zijn we manusje-van-alles. 

brugfiguur basisschool buitengewoon onderwijs gent: "Soms is de papa 
mij wel iets komen zeggen dat hij aan de Buurtsteward wou 
 doorgeven en dan heb ik de Buurtsteward gebeld als de papa 
bij mij stond. Of omgekeerd: ook eens een boodschap van de 
 Buurtsteward door gegeven aan de ouders. Dat ging heel vlot en 
was ook heel  praktisch."
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hoofdstuk 4  >>>
mogelijkheden op het vlak van samenwerken
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Zoals reeds vermeld, bestaat er geen draaiboek dat aangeeft welke rol 
een Buurtsteward moet innemen in een bepaalde situatie. Er is eveneens 
geen vast aanbod naar de IEM-families. Evenmin bestaat er een draaiboek 
dat voorschrijft hoe een samenwerkingsproces verloopt, gaande van het 
simpelweg organiseren van 'het kleine ontmoeten' tussen Buurtstewards, 
dienstmedewerkers en het gezin tot het uitwerken van duurzame geza-
menlijke projecten. 

Doorheen de jaren stellen we vast dat bepaalde diensten en medewerkers 
baat hebben bij een vertrouwensfiguur die de verbinding maakt tussen 
hun cliënten en hun dienst. Dit zegt iets over de complexiteit van de 
situatie van gezinnen in een precaire leefsituatie, maar het geeft ook aan 
dat niet alle diensten over de mogelijkheden beschikken om outreachend 
te werken: niet alle medewerkers hebben de tijd en ruimte om toegang te 
zoeken tot het gezin in hun eigen vertrouwde omgeving, hoe graag ze dit 
ook zouden willen doen. 

medewerker dienst wonen stad gent: “Ik kan niet genoeg 
 benadrukken dat wij zeker in deze crisistijden heel veel 
 problemen binnen krijgen waar we niet altijd de tijd hebben om 
mensen meer aanklampend op te volgen. Liefst van al zouden 
wij met heel veel mensen de straat op gaan, mee zoeken, mee 
denken. Het is een onmisbaar element dat Buurtstewards dat  
wel kunnen doen. (…) De Buurtstewards kunnen de vicieuze  
cirkel doorbreken (…). [Zo] kunnen we misschien binnen 10 jaar 
een andere generatie creëren die wél ingebed is.”

We ondersteunen deze diensten en stimuleren continue uitwisseling en 
feedback met medewerkers op vlak van kennis van de doelgroep, aanpak 
en methodiek.

medewerker woonteam caw oost-vlaanderen: “Wat vooral heel 
 interessant is in de casus die ik samen met de Buurtsteward 
doe, is samen te bekijken welke stappen er ondernomen kunnen 
worden en af te wegen: zijn de cliënten open en eerlijk? Welke 
positie nemen wij in? Hoe gaan we om met gevoelige  informatie? 
Bijvoorbeeld: de aanpak van huisjesmelkerij tegenover het 
verliezen van je woonst. Of: het kortetermijndenken van de cliënt 
versus langetermijndenken van de hulpverlener. Hoe pak je dit 
aan? Welke positie neem je in? Hoe ver ga je hierin?”

Deze expertisedeling is enkel mogelijk doordat we contact hebben met 
zoveel families verspreid over gans Gent en dankzij het langzaam en 
 zorgvuldig opgebouwd outreachend veldwerk. Door de vragen van de 
IEM-gezinnen en de antwoorden van de diensten met elkaar te  verbinden 
en op elkaar af te stemmen, slaan we de brug tussen intra-Europese 
migranten in de Gentse wijken en de diensten en organisaties. Op die 
manier kunnen we als Stad Gent onze bruggenbouwers rol op het terrein 
waarmaken. 

brugfiguur basisschool buitengewoon onderwijs gent: “Wat ik deed 
tot hiertoe was aan de coördinator een mailtje sturen met een 
overzicht van de kindjes die bij ons zaten die IEM waren. Dan 
werd er door jullie aangeduid of die gezinnen opgevolgd werden 
en dan werkten we samen wanneer kinderen niet voldoende naar 
school kwamen. Bij afwezigheid of stijgende afwezigheid heb 
ik vaak een beroep gedaan op een Buurtsteward omdat je dan 
korter op de bal kunt spelen. (…) Of als er andere zorgen waren, 
als ze niet in orde waren voor school en andere praktische zaken 
bijvoorbeeld, dan kon dat ook gemakkelijk aan de Buurtsteward 
meegegeven worden.”
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consulent sociale dienst jeugdrechtbank gent: “Het is een samen
werking 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: maar allez, probeer het zo 
of doe het zo”. 

Terugkijkend op drie jaar samenwerken met diensten en organisaties in 
functie van Intra-Europese Migratie in Gent, merken we uit jaarverslagen 
van verschillende diensten dat ze (en hun medewerkers) aanmerkelijk 
meer open staan voor samenwerking met ons dan voor de aanvang van 
het project. 

Het Evaluatieverslag 2015 van CAW Oost-Vlaanderen noteert het 
 volgende over de samenwerking met de Buurtstewards: "In het begin 
was er wat weerstand of angst bij de hulpverleners omwille 
van het onbekende (...). De drempelvrees bij de hulpverleners 
om met deze groep te werken is overwonnen en heeft plaats  
gemaakt voor openheid en empathie." ( CAW Oost-Vlaanderen, 
2015:8).

We zoeken steeds de samenwerking met het OCMW en het CAW indien 
mogelijk. Verder werken we samen met het Infopunt Migratie, vzw  
Werkgroep Vluchtelingen en andere Kras-diensten, de brugfiguren in  
de scholen, de trajectbegeleiders en mobiele jeugdwerkers van vzw  
Jong, Habbekrats, de wijkagenten en andere politiële diensten, het parket, 
Jongerenwelzijn, Gemeenschapswachten, de Straathoekwerkers, dienst 
Wonen, de verschillende arbeidscoaches, dienst Ontmoeten en  Verbinden, 
Kind en Gezin, de inloopteams, dienst Milieutoezicht, Eco-werkhuis, 
 sociale diensten van de verschillende ziekenhuizen,...
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Naast de reguliere samenwerkingen zetten we ook gezamenlijke 
 projecten op. In het begin investeerden we vooral op gemeen schap-
pelijke  projecten rond huisvesting. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
we  aanvankelijk  relatief vaak geconfronteerd werden met families in 
kraakpanden. 

Het eerste project waar we 'instapten' was een proefproject op basis  
van het Housing First-principe (november 2013), genaamd “Instapwo-
nen”. Housing First gaat uit van het principe dat mensen die dakloos 
zijn of zich in een precaire woonsituatie bevinden, tijdelijk gehuisvest 
worden. Op die manier wordt een stabiele huisvestingssituatie gecreëerd 
als solide basis om aan andere levensdomeinen te werken. Instapwonen 
is geen definitieve woonvorm, maar een tijdelijk ondersteunend traject 
van zes tot maximum achttien maanden. Er werd gekozen om te starten 
met intra-Europese migranten, aangezien hiermee werd ingespeeld op de 
actualiteit binnen de stad: gezinnen die als stedelijke nomaden van kraak-
pand naar kraakpand trokken of in de handen vielen van huisjes melkers. 
Het Instaphuis werd bewoond door een Slovaakse en een Bulgaarse 
familie. We engageerden ons om de begeleiding van deze gezinnen op 
te nemen. Voor het Slovaakse gezin hadden we reeds in het verleden 
 bemiddeld naar aanleiding van samenlevingsproblemen met buurt-
bewoners en hadden we reeds cliëntoverleg opgestart tussen de ouders 
en alle betrokken diensten. Via Instapwonen werkten we verder aan het 
schoolgaan van de kinderen en hun vrijetijdsbesteding, aan admini-
stratieve en opvoedingsondersteuning. Het Bulgaars gezin was eveneens 
gekend, naar aanleiding van schuldproblemen en huisjesmelkerij. In het 
kader van Instapwonen focuste de begeleiding op het leren van de taal 
en inzicht krijgen in het maatschappelijk systeem, om hen zo opnieuw te 
leren het eigen leven zelf in handen te nemen en te houden. 

coördinator de sloep: “Het grote voordeel van  werken met de Buurt
stewards 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 één been in de stad staan. 
Hierdoor krijg je andere mogelijkheden en invalshoeken.”

Zes maanden na de opstart van het project Instapwonen had de  Slovaakse 
familie een administratief legaal verblijf in België, was het aantal af-
wezigheden op school fors afgenomen en was de vader aan het werk.  
Het Bulgaarse gezin, dat voordien het slachtoffer was van uitbuiting door 
malafide werkgevers en huisjesmelkers, had opnieuw een positieve kijk op 
de toekomst, zag het belang in van legale tewerkstelling als bescherming 
tegen uitbuiting en engageerde zich volop voor het leren van Nederlands. 
In juni 2015 stroomden deze twee gezinnen succesvol uit het project. 

coördinator straathoekwerk: “In dit Instapwonenproject, 
 weliswaar speciaal uitgeschreven naar IEMers, 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.”

De betrokken organisaties stelden vast dat, om resultaat te boeken, er 
zeer intensief en gelijktijdig op heel wat vlakken (hygiëne, taal,  onderwijs, 
opvoeding, werk, attitude, …) moet worden gewerkt. Het  positieve effect 
daarvan op het gezinsleven van de betrokken families en het leven in 
de stad is fundamenteel. Hun vooruitgang heeft ook een  gunstig effect 
op hun eigen netwerk. In de toekomst zullen de experimenten indien 
 mogelijk verdergezet en uitgebreid worden, mits er financiering en 
een woonaanbod en voldoende begeleiding kan voorzien worden. Er is 
 absoluut nood aan meer specifieke begeleiding rond alle woonaspecten 
(een huis zoeken, rechten en plichten als huurder, woonattitude,…).

>>> project instapwonen
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Ze loopt naar de kast en neemt een plastiek tas. Daaruit haalt ze een 
stapel papieren. “Nog veel problemen.”, zegt ze. Ik bekijk de stapel 
facturen. “Zijn deze allemaal niet betaald?” vraag ik. “Niet betaald, 
geen geld, kindergeld niet komen.”, vertelt ze me. Ik ga zeer intensief 
aan de slag met dit gezin. Het wordt voor mij een zoektocht door het 
kluwen van de administraties. Het lukt om een collectieve schulden-
bemiddeling te regelen via een pro deo advocaat, en ik zorg voor het 
contact met de schuldbemiddelaar. Daarnaast zoek ik uit hoe het zit 
met het kindergeld. De man wordt als schijnzelfstandige uitgebuit 
door zijn ‘patron’. Het lukt om een arbeidscontract te verkrijgen 
en alle achterstallige betalingen bij de sociale zekerheidskas voor 
zelfstandigen te vereffenen. Het gezin krijgt een ruim bedrag achter-
stallig kindergeld waarmee alle schulden kunnen worden vereffend. 
Vanaf dan krijgen zij ook maandelijks het kindergeld waarop zij recht 
hebben. Nu de schulden zijn afbetaald en het gezin, naast het loon 
van de man, ook kindergeld krijgt, hebben zij net voldoende om rond 
te komen. Om hen wat meer financiële slagkracht te geven, maak 
ik ook de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds in orde en 
leid ik hen toe naar het wijkgezondheidscentrum.  

Daarnaast vullen we de aanvraag voor studietoelage voor de 
 kinderen in. Gezien ik geregeld bij dit gezin kom, zie ik ook de 
 jongste dochter van drie jaar altijd thuis zitten. “Gaat zij niet naar 
school?” vraag ik. Ik merk dat mama nog niet klaar is om de jongste 
spruit naar school te brengen. “Het is belangrijk dat ze naar school 
gaat om Nederlands te leren” probeer ik haar te overtuigen,  “anders 
zal ze het moeilijk hebben als ze naar de lagere school moet.” 
 Telkens ik langskom blijf ik dit onderwerp aansnijden. Na verloop 
van tijd lukt het om een afspraak te maken op een school, die de 
ouders zien zitten, voor een inschrijving, en ga ik met hen mee.  
Ik wil hen verder helpen om hun leven in eigen handen te nemen.  

“Het zou goed zijn dat je Nederlandse les volgt.”, zeg ik tegen haar, 
“zo kan je zelf begrijpen wat op de papieren die je krijgt staat”.  
We zijn samen al langs geweest bij het Huis van het Nederlands,  
maar tot nu toe lukt het niet om haar ook effectief naar de les-
sen te krijgen. Toch blijf ik volhouden en ga geregeld met haar het 
gesprek aan. Voor haar is het een dilemma. Ze wil deeltijds werken 
om meer inkomen te hebben maar daarvoor moet haar Nederlands 
verbeteren.

de overwinning op de schuldenberg

verhaal v i i
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In april 2015 zetten het Woonteam van CAW en de Buurtstewards een 
 project op om vijf dossiers gezamenlijk te begeleiden en op te volgen.  
De begeleiding moest outreachend zijn en in samenwerking met en  
complementair aan het project Buurtstewards (CAW-Oost-Vlaanderen, 
2015).  
Concreet werken CAW-hulpverleners en Buurtstewards samen rond 
 multi-probleem gezinnen via gezamenlijke trajecten met de IEM- 
gezinnen. Er werden tot nu toe (november 2015) acht gezinnen  begeleid 
in het project. Alle cliënten werden aangedragen vanuit de werking van de 
Buurtstewards. Zeven gezinnen werden opgevolgd door  CAW- medewerkers 
van het Woonteam in duo met een Buurtsteward, één gezin werd be-
geleid door een CAW-medewerker van het team Budget- en Schuld-
hulpverlening, eveneens samen met een Buurtsteward. Na zes maanden 
hadden de CAW-hulpverleners merkbaar meer vertrouwen in het eigen 
kunnen verworven, gepaard met een groeiend inzicht in de eigenheid 
van de doelgroep en de complexiteit van de situatie van IEM-ers (CAW 
Oost-Vlaanderen, 2015). De samenwerking met de Buurtstewards werd  
als zeer waardevol en verrijkend ervaren en onze aanpak, kennis en erva-
ring waren complementair aan deze van het CAW.  

De toeleiding door en samenwerking met ons zorgde ervoor dat cliënten 
die via het  regulier onthaal van het CAW onvoldoende bereikt waren, nu 
wel tot bij het CAW geraakten. Onze uitgebreide kennis over het netwerk 
en concrete aanspreekfiguren binnen de (hulpverlenings)netwerken werd 
ten zeerste geapprecieerd door het CAW (CAW Oost-Vlaanderen, 2015). 

caw oost-vlaanderen (evaluatieverslag 2015): “Zowel Buurt
stewards als medewerkers van het Woonteam ervaren door het 
duobegeleiden 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. Het werken in duo 
maakt het mogelijk om een taakverdeling op te maken, zodat 
ieder vanuit de eigen opdracht (en sterktes) kan werken. Op die 
manier wordt het duowerk als heel complementair en als elkaar 
versterkend ervaren” (CAW Oost-Vlaanderen, 2015: 10)

>>> project duo-begeleiding 
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In september 2015 startte een gezamenlijk project gericht op tewerk-
stelling. We vervullen een belangrijke rol in het ESF-project "Arbeidsteam 
Intra-Europese Migratie", het zogenaamde A-TIEM. In dit project gaat 
een team van arbeidscoaches aan de slag om werkzoekenden met Rom 
 etniciteit te begeleiden in een opstart naar werk. In het kader van dit 
project worden nieuwe EU-burgers o.a. aangemeld via de onthaalteams 
(JAC, Transithuis) en inloopcentra. Een onthaalmedewerker gaat in een 
eerste screening na of de werkvraag van de cliënt realistisch is. Hierbij 
wordt een eerste inschatting gemaakt van de bereidheid van de cliënt 
om een (langdurig) traject af te leggen met het oog op een betere positie 
op de arbeidsmarkt. De werking van de Buurtstewards is een ander 
belangrijk toeleidingskanaal naar de arbeidscoaches van het A-TIEM, maar 
de Buurtstewards doen meer dan dat. Een Buurtsteward treedt op als 
contactpersoon naar de familie, bewaart het overzicht en slaat de brug 
naar de betrokken diensten en voorzieningen. Op deze manier kunnen de 
meer gespecialiseerde werkers (zoals arbeidscoaches) grotere successen 
boeken: ze kunnen focussen op hun kerntaak en kunnen deze hierdoor 
veel beter afbakenen. Het slagen van dit project hangt in grote mate af 
van de werking van de Buurtstewards. Als Buurtstewards werken we aan 
randvoorwaarden zodat onze samenwerkingspartners zich meer kunnen 
focussen op hun kerntaken.

medewerker compaan: “Ik herinner me een concrete situatie van een 
meisje waar de Buurtsteward samen met mij als arbeidsconsulent 
op huisbezoek ging. Ik voelde de versterking heel sterk. Het was 
heel verrijkend om dit samen met de Buurtsteward te doen en 
samen de gesprekken te doen met het meisje. Ik vond dat ook heel 
versterkend naar de jongere toe: wat kunnen we samen doen om 
de jongere sterker te maken? Waar leggen we de focus en wie doet 
wat? Om communicatie tussen ons drie beter te laten verlopen, 
zijn we begonnen met een schriftje. Je wordt heel creatief in het 
samenwerken en hoe te plannen We hebben heel duidelijk aan het 
meisje gezegd dat ik er ben voor werk en opleiding en de Buurtste
ward zich meer op de andere terreinen zou focussen. Het was heel 
leuk om te kunnen afspreken met een partner en om de taken 
te kunnen verdelen. Je deelt immers ook de zorg over de situatie en 
je bent samen ook sterker in het zoeken naar oplossingen.”

>>> project a-tiem 
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09u00 >>> Aangekomen op bureau. Ik bel een kinderbijslagfonds 
voor informatie rond het aanvragen van een toelage voor handicap  
en contacteer een sociale huisvestingsmaatschappij voor inlichtin-
gen. Daarna beantwoord ik nog enkele e-mails.  

10u00 >>> Tijd voor een afspraak bij de woonwinkel. Hiervoor heb ik 
vorige week een tolk geregeld. Het gezin heeft een huurcontract voor 
één jaar dat binnen zes weken afloopt. De huisbaas liet mondeling 
weten dat het gezin uit de woning moet. We vragen de  woonwinkel 
informatie over de opzegtermijn en –voorwaarden. Volgens het 
 contract moet de huisbaas drie maanden vooraf aangetekend op-
zeggen, zo niet wordt het contract stilzwijgend verlengd. Door  
de aanwezigheid van de tolk kan het gezin het gesprek zelf voeren  
en begrijpen ze alles wat wordt gezegd.   

 11u15 >>> De fiets op voor een huisbezoek. Het gezin moet 
 binnenkort uit de woning omdat zij de huur niet kunnen betalen.  
Samen met het gezin en een aantal hulpverleners denken we na  
over de toekomstperspectieven. Dit cliëntgesprek wordt geleid 
door onze coördinator. Er worden enkele afspraken gemaakt. Na-
dien blijf ik nog even om van het gezin te horen hoe ze het gesprek 
ervoeren.   

13u45 >>> Terug de fiets op richting bureau. Tussen het 
 administratieve werk door eet ik mijn boterhammen.

16u45 >>> Ondanks de regen alweer de fiets op voor het  volgende 
huisbezoek. De afspraak is geregeld via een telefoontolk. De  men sen 
zijn blij me weer te zien. Ik was het gezin een tijd ‘kwijt’ omdat 
ze vaak verhuisden en hun telefoon kwijt waren. Ik kwam hen 
 toevallig ergens opnieuw tegen. Het wordt een emotioneel  bezoek. 
De  mensen weten niet meer wat doen door hun zeer precaire 
 situatie. We  bespreken de situatie en de –weinige – mogelijkheden. 
Zij  overwegen een terugkeer naar Roemenië. Ik leg uit hoe IOM 
 (vrijwillige terugkeer) werkt en regel nog een afspraak bij de dokter 
van het wijkgezondheidscentrum waar zij zijn ingeschreven.    

19u30 >>> Thuis. Mijn laatste huisbezoek beklijft nog een tijdje.  
Wat heb ik te klagen denk ik, als ik de dagdagelijkse problemen 
ervaar die sommige mensen moeten verduren: te weinig geld 
voor eten, geen geld om – als is het maar een klein kamertje voor 
ons  allen madam – te huren, weten dat het ‘hier in Gent’ niet lukt 
maar niet weten of terugkeer naar het thuisland soelaas brengt, 
 onzekerheid, onzekerheid en nog eens onzekerheid…

een dag uit de werkweek

van de buurtstewards

vrijdag
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Signalen over opvoedingssituaties liggen extra gevoelig. Het zich 
 'bemoeien' met dergelijke familiale kwesties is heel 'indringend' voor de 
gezinnen en het kruipt onder de huid van elke Buurtsteward en al diege-
nen die betrokken zijn op het gezin. Het wordt nog complexer als dergelij-
ke opvoedingssituaties reeds aanleiding gaven tot  justitiële  tussenkomsten 
 en/of als de zaken soms te lang op hun beloop zijn gelaten. 

Het is niet vanzelfsprekend om gezinnen te laten begrijpen dat het zich 
'moeien' met de opvoeding van het kind niet opgevat mag worden als 
ouderlijk falen. Het is een kunst om ouders te doen inzien dat het 'goed' 
is dat ze zich laten helpen en dat andere diensten erbij betrokken worden, 
ook als het over de opvoeding van hun kinderen gaat. Dergelijke samen-
werkingen zijn op zijn zachtst gezegd 'uitdagend', niet vanuit een pater-
nalistische behoefte, maar vanuit een oprechte zorg met inbegrip van het 
respect voor hun autonomie en zelfbeschikkingsrecht en met eerbied voor 
de fundamentele basisrechten van elk gezinslid.  
 
 

In 2016 zal het project “Integrale aanpak problematiek jongeren met 
IEM-achtergrond” worden opgestart. De Buurtstewards zullen samen 
met vzw Jong en de voorzieningen in de integrale jeugdzorg inzetten op 
traject begeleiding en opvoedingsondersteuning. Een belangrijk onderdeel 
van het project zal eruit bestaan om een traject te lopen met de voorzie-
ningen in de Integrale Jeugdzorg en te kijken hoe IEM-ers ook opgenomen 
kunnen worden in hun werkingen.

Het is daarbij belangrijk om in onze communicatie met de diensten, 
 gezinnen en beleidsmakers en om in onze reguliere werking duidelijk te 
maken dat actief zijn rond opvoedingssituaties (hoe gevoelig dit thema 
ook ligt voor alle betrokken) slechts één van de vele levensdomeinen is 
waar we op inzetten. Bezig zijn rond elementaire basisbehoeften, huis-
vesting, tewerkstelling, gezondheid, enz. blijft even prioritair. Integraal 
werken betekent blijvende aandacht besteden aan deze verschillende 
domeinen. Er is in die zin blijvend ruimte nodig om met families aan de 
slag te kunnen.

>>> project integrale aanpak problematiek jongeren met iem-achtergrond
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Reeds in 2010 lanceerde de stad Gent haar eerste beleidsnota Intra- 
Europese Migratie (IEM). Er werd een Permanent Overlegcomité 
 opgericht – bestaande uit stadsdiensten, Politie Gent en OCMW Gent en 
 voorgezeten door de Burgemeester – om beleidsinitiatieven en –acties 
inzake IEM te coördineren. In juni 2015 volgde een nieuwe visienota IEM, 
waarbij wordt ingezet op een tweesporenbeleid: als open en  solidaire 
stad leveren we inspanningen om kansen te bieden aan al wie wil 
 participeren aan onze samenleving. Bij wanpraktijken treedt de Stad  
Gent op, overlast in de wijken en misbruiken inzake werk of verblijf  
worden niet getolereerd.

Sinds september 2012 zijn er in Gent 6 Buurtstewards en 1 coördinator 
actief in het bespreekbaar stellen en verminderen van samenlevings-
problemen en overlastklachten. Ook het toeleiden van IEM-gezinnen naar 
de reguliere hulp- en dienstverlening en het ondersteunen van diensten 
in hun opdracht naar de IEM-gezinnen behoort tot de opdracht van de 
Buurtstewards.

De Europese regelgeving en de Belgische verblijfswetgeving bieden 
weinig hefbomen aan lokale besturen om een gedegen integratiebeleid 
te voeren t.a.v. intra-Europese migranten. De Buurtstewards waren de 
voorbije jaren de succesfactor bij uitstek van de integratiepolitiek t.a.v. 
deze doelgroep. Onze Buurtstewards leveren schitterend werk. De Stad 
ontvangt opmerkelijk minder klachten over overlast door IEM-gezinnen. 
De meest problematische gezinnen zijn erin geslaagd het kraakcircuit te 
verlaten en te huren op de private markt. De kinderen worden naar school 
gestuurd en er worden meer voortrajecten en bemiddeling strajecten 
 inzake werk afgelegd.  

Het wegnemen van (klachten over) overlast vergroot het maatschappelijk 
draagvlak om verder werk te maken van de integratie van de doelgroep. 
Vandaag werken de Buurtstewards niet enkel op basis van klachten 
maar gaan zij ook proactief aan de slag met gezinnen.

De Buurtstewards engageren zich ook in meerdere samenwerkings-
verbanden. Zo werd het project Integrale aanpak problematiek jongeren 
met IEM-achtergrond opgestart, waarbij er ingezet wordt op traject-
begeleiding en opvoedingsondersteuning en waarbij de Buurtstewards 
een noodzakelijke schakel zijn naar de voorzieningen in de integrale 
jeugdzorg. Met het Woonteam van het CAW lopen er 5 intensieve 
duobegeleidingen. Het leren van elkaar staat daarbij voorop en het 
project wordt door de beide teams als een grote meerwaarde ervaren. 
In de Housing First projecten Instapwonen (van de Groep Gent) en 
Project Leegstand (in samenwerking met het CAW) leveren de Buurt-
stewards  intensieve aanklampende totaalbegeleiding, wat een belangrijke 
 voorwaarde is om gezinnen te kunnen toeleiden naar de projecten. 

In augustus 2016 loopt het project Buurtstewards af en het is nog niet 
duidelijk of de Vlaamse Overheid middelen zal blijven voorzien om de 
werking van de Buurtstewards te continueren. Gelet op het vele goede 
werk dat de voorbije jaren door het team Buurtstewards werd geleverd, 
willen we er vanuit Gent voor ijveren dat de Vlaamse middelen voor 
de veldwerkers IEM worden bestendigd en zo mogelijk ook structureel 
worden verankerd. Het betreft een investering die zichzelf uiteindelijk 
 terugbetaalt, niet in het minst door een betere toeleiding van de doel-
groep tot onderwijs, gezondheidszorg en tewerkstelling. 

nawoord
Resul Tapmaz – Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheidsbeleid en Sport
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“Niet alles kan zomaar even geregeld worden, niet 
overal zijn eenvoudige regels op van toepassing, 
niet in elke situatie helpt het om met de vuist 
op tafel te slaan. Het gaat niet om  objecten die 
opgeruimd moeten worden, het gaat om ménsen, 
hoe  problematisch hun gedrag soms ook is... 
Kordaatheid zonder mededogen wordt repressie. 
De kunst is om kordaatheid en mededogen met 
elkaar te combineren... Die werkelijkheid draait 
om armoede, om onvermogen, om isolement, om 
onkunde, om onwetendheid en onnadenkendheid, 
en – jazeker – vaak ook om onwil.”  
( Van der Lans, 2010)
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