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WAAROM NU 
STRUCTUREEL 
WERK?

Structureel werken zit het straathoekwerk in de genen. Toen de pioniers 
van het straathoekwerk   hun eerste defi nitie van onze werkvorm op 
papier zetten, was structureel werk al één van de vier pijlers (naast actief, 
positief en integraal werken). Straathoekwerk en structureel werken gaan 
dus hand in hand. Bij eender welke beschrijving van straathoekwerk 
komt signaleren of stem zijn van of voor de doelgroep steeds opduiken. 
Straathoekwerkers moeten dan ook een ijzersterk geloof hebben in de 
democratische politiek en weten dat verandering ten goede kàn. Het 
geloof dat we in onze gasten hebben, moeten we ook naar het beleid 
hebben. Anders verwordt straathoekwerk tot een soort dweilen met de 
kraan open. Dan worden straathoekwerkers straatvegers die ingezet 
worden om palliatieve zorgen toe te dienen aan hen die niemand meer 
wil. En hoewel dat soms een onderdeel is van wat we doen, willen wij 
meer. 

Het straathoekwerk is echter ook een vrij jonge werkvorm en dus 
nog heel sterk lerende. Een eigenschap die we trouwens altijd willen 
behouden. Maar daardoor hebben we niet steeds het structureel werk 
de aandacht kunnen geven die het verdient. Geleidelijk aan was ons 
structureel werk dan ook verengd tot het schrijven van signaalnota’s. Die 
werden dan bij de juiste persoon gebracht waar die maar al te vaak op de 
stapel van andere nog te lezen paperassen kwam te liggen.
Daarom besteedt Vlastrov hier nu meer aandacht aan. Omdat het één 
van onze pijlers is die evenveel aandacht verdient als de andere drie. We 
leven ook in een evoluerende samenleving. En jammer genoeg komt 
die evolutie de voorbije jaren onze doelgroepen niet ten goede. Vlastrov 
promoot dus niet alleen het werken op straat, maar ook het werken met 
het beleid.

Wil dit nu zeggen dat iedereen volop beleidswerk moet gaan doen of 
tegen honderd per uur acties moet gaan organiseren? Verre van. Met 
deze bundel willen we mogelijkheden aanreiken. Maar steeds moet je 
de lokale context bekijken. Het is een moeilijke evenwichtsoefening: de 
job ligt in de eerste plaats bij de mensen op straat maar werken zonder 
structureel werk is geen goed straathoekwerk.

Belangrijk is ook om structureel werk niet direct te gaan bekijken als 
het organiseren van mega acties. Dat is het zeker en vast niét. In je eigen 
wijk netwerken opbouwen met lokale actoren om zo op kleinschalig 
niveau de belangen van je gasten te verdedigen, is ook structureel 
werk. En minstens even belangrijk: ondersteun ook de acties van 
andere organisaties. Ook zij doen aan structureel werk en hen daarin 
ondersteunen is even waardevol als zelf iets organiseren.



7



8



9

DEFINITIES
THEORIE

VISIE



10

DEFINITIES, 
THEORIE EN VISIE

1. DEFINITIES

Voor we kunnen overgaan tot voorbeelden uit de praktijk, is het eerst en 
vooral belangrijk te weten waarover we spreken. Veel van de begrippen 
die aan bod komen, lijken ons duidelijk te zijn. En toch verstaan we er 
vaak andere dingen onder. Eerst komen dus een aantal defi nities aan bod 
om dan over te gaan naar een algemeen kader. Uiteindelijk geven we 
kort ook een stuk visie mee, waarom structureel werk en de invulling 
ervan zo belangrijk zijn in het straathoekwerk.

1.1 Structureel werk

‘BEÏNVLOEDEN VAN HET BELEID VAN ALLE MOGELIJKE 
MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN OVERHEDEN IN HET 
VOORDEEL VAN DOELGROEPEN, VAAK OP BASIS VAN EEN 
SIGNAAL’

Structureel werk is dus het proberen veranderen van de manier waarop 
er gedacht wordt of zaken georganiseerd of uitgevoerd worden binnen 
organisaties of door een bestuur of overheid. Structureel werk duidt dan 
ook op 2 onlosmakelijk verbonden processen:
Enerzijds is er het maatschappelijk debat, de publieke opinie. Een 
samenleving komt niet uit de lucht gevallen maar wordt gebaseerd 
op wat er leeft onder de bevolking. Er wordt steeds gezocht naar een 
consensus waar zo veel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Zo’n 
consensus is altijd tijdelijk want staat steeds ter discussie. Om een zo 
goed mogelijke consensus in een samenleving te vinden, heb je de stem 
van alle burgers nodig. En daar knelt het schoentje. De gasten van het 
straathoekwerk worden zelden gehoord. Het is dan ook de taak van elke 
straathoekwerker om samen met de gast(en) op zoek te gaan om hun 
stem van tel te laten zijn. 
Anderzijds is er het politieke debat dat mee beïnvloed wordt door het 
maatschappelijk debat. Ook hier heeft het straathoekwerk zijn taak te 
vervullen. Belangrijk is dat acties op micro-, meso- en macroniveau 
steeds samenhangen. 
Structureel werk kan dus gaan van heel kleine dingen zoals een 
condoomapparaat ophangen in een jeugdhuis, de toelatingsvoorwaarden 
veranderen in een drughulpverleningscentrum tot het opstarten van een 
nieuw laagdrempelig daklozen opvangcentrum of het veranderen van 
de visie van de federale regering op economische activering. Je kan 
honderden voorbeelden geven van structureel werk. Maar steeds ligt er 
een signaal, geëxpliciteerd of niet, aan de basis van dit werk
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1.2 Signaal

‘ELKE UITING OVER EEN LEEMTE OF PIJNPUNT, DIE IN HET 
NADEEL SPEELT VAN EEN DOELGROEP’

Een signaal is dus steeds een vaststelling van iets dat onze doelgroep(en) 
benadeelt. Dit kan gaan over de manier waarop iets georganiseerd wordt 
waardoor mensen uitgesloten worden (bv derdebetalersregeling die niet 
standaard aangeboden wordt, waardoor onze gasten vaak niet weten dat 
ze er recht op hebben en dus wegblijven bij dokters of bv het weigeren 
van allochtonen in discotheken). Dit kan ook de vaststelling zijn dat 
er iets ontbreekt (bv geen hangplek of sportplaats voor jongeren , het 
ontbreken van een spuitenruil project in een stad waar veel gebruikers 
zijn…) maar een signaal kan ook gaan over de manier van denken (bv 
het arbeidsactiveringsdenken waarbij het beleid vindt dat elke werkloze 
uiteindelijk aan regulier werk moet geraken zonder in te zien dat dit voor 
sommige mensen niet mogelijk of wenselijk is).
Een signaal kan dus heel wat inhouden. Je moet wel met een aantal 
zaken rekening houden. 
. 

Eerst en vooral is het belangrijk om te zien of een signaal geen • 
individueel voorval is. Het is niet omdat één persoon iets meemaakt 
en jou dat vertelt, dat het over een signaal gaat. Belangrijk is om uit 
te zoeken of andere gasten hetzelfde meemaken. Een signaal moet 
steeds over een doelgroep gaan en niet over één persoon.
Anderzijds is het voor straathoekwerkers ook belangrijk dat het • 
signaal uit de doelgroep komt. Het kan zijn dat jij als werker een 
signaal ziet maar dat je gasten dit niet zo ervaren. Wij werken met 
mensen, niet voor mensen. Een heel belangrijk verschil. Wij zullen 
steeds de belangen vertegenwoordigen van onze gasten. Maar het 
zijn wel de gasten die beslissen wat die belangen zijn. Het signaal 
moet wel gedragen worden door de gasten én de werker.
Ook moet je steeds kijken hoe ver jouw signaal reikt. Dat is • 
belangrijk voor het niveau waar je het gaat aankaarten. Bij het 
lokale OCMW gaan klagen over de voorwaarden van het leefl oon 
heeft geen zin. Dat is federale materie. (let ook op met klagen. 
Probeer eerder partnerships aan te gaan om samen naar oplossingen 
te zoeken).

1.3 Netwerken

‘SIMPEL UITGELEGD WIL DIT ZEGGEN: MENSEN LEREN KENNEN. 
MAAR DAAR BLIJFT HET NATUURLIJK NIET BIJ’

Aangezien netwerken een (klein) onderdeel van je werk is, moet het 
natuurlijk wel professioneel relevant zijn. Je netwerk moet het in 
de toekomst mogelijk maken om je structureel werk (of dat van de 
dienst) te verbeteren. Met een stevig netwerk kan je vaak je signalen 
makkelijker bij de juiste mensen brengen en ervoor zorgen dat er 
effectief iets met het signaal gedaan wordt. Netwerken kan je op heel 
veel manieren doen. Er is wel duidelijk een onderscheid te maken 
tussen formeel en informeel netwerken. Formeel netwerken gaat 
over participeren aan op overlegstructuren, vergaderingen, raden en 
dergelijke. Informeel netwerken gaat dan eerder over contacten leggen 
met spilfi guren op recepties, werkfeestjes, cafés… 
Toch wel opletten voor twee zaken: Ten eerste moet je steeds proberen 
de contacten ‘vast te leggen’. Het heeft weinig nut één keer met iemand 
op een feestje te praten als je die achteraf niet af en toe nog eens 
contacteert. En ten tweede, overdrijf niet in netwerken. Anders wordt 
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netwerken niet werken. Je job is nog steeds voornamelijk op straat 
tussen de gasten. Daar moet er gewerkt worden (60% van je tijd). Voor 
coördinatoren is dat natuurlijk iets anders. Bij hen zal netwerken een 
groter gedeelte van hun tijd in beslag nemen.
Er zijn heel wat gelijkenissen tussen netwerken en werken met gasten: 
ook met je netwerk moet je op één of andere manier positief in contact 
komen, moet je tijd steken in het opbouwen van een relatie, kan je op 
een bepaald moment positief confronteren… Dit wil ook zeggen dat 
netwerken een werk van lange adem is. Als je een signaal hebt en je 
moet dan nog aan netwerken beginnen, zal het ook heel lang duren eer je 
praktisch met het signaal aan de slag kan gaan

1.4 Sociale actie

‘EEN SOCIALE ACTIE IS EEN INITIATIEF DAT OFWEL MENSEN 
MOBILISEERT OM OP TE KOMEN VOOR GEDEELDE BELANGEN 
OFWEL MENSEN WIL OVERTUIGEN VAN EEN SIGNAAL, MET DE 
BEDOELING EEN VERANDERING TEWEEG TE BRENGEN’

Dit is geen gemakkelijke defi nitie. Eerst en vooral wijst het woord 
initiatief op het feit dat er iets georganiseerd wordt. Er komt dus een 
voorbereiding aan te pas. Hoe summier ook.
Ten tweede gaat het over mensen mobiliseren of overtuigen. Het gaat 
dus over meer dan de organisatoren alleen. 
Ten derde betreft het gedeelde belangen: de organisatoren en de mensen 
die gemobiliseerd worden hebben één of meerdere belangen die ze 
samen willen aankaarten. Er wordt dus steeds vertrokken vanuit een 
signaal.
En ten laatste wil men een verandering teweeg brengen. Bijvoorbeeld bij 
de publieke opinie, het beleid, de regelgeving…
Een vrij uitgebreide defi nitie en verklaring voor iets wat evident lijkt. 
Echter, hier valt meer onder dan je op het eerste zicht zou denken. 
Het duidelijkste voorbeeld is een betoging. De rakettenbetogingen uit 
de jaren tachtig werden georganiseerd door een aantal organisaties 
(waaronder VAKA). Ze mobiliseerden mensen die een standpunt 
innamen tegen de uitbreiding van het raketten arsenaal. De doelgroep 
was de regering om hen te overtuigen een non-proliferatieverdrag uit te 
vaardigen of te ondertekenen. Dit voorbeeld spreekt voor zich.
De kraker in Brussel die zijn voet vast metselde in een gebouw om de 
mensen te doen nadenken over het woonbeleid, is ook een voorbeeld 
van een sociale actie.
Een laatste voorbeeld is: gasten die samen met de straathoekwerker een 
activiteit in de wijk organiseren voor de buurtbewoners en het beleid om 
aan te tonen dat iedereen kan en wil participeren aan een leuke buurt.

1 Stafmedewerker preventie POW

2 Goris, P. & Burssens D. & Mielis, B. & Vettenburg, N., 2007.  Wenselijke preventie 
stap voor stap, Antwerpen-Apeldoorn, Garant.

3 Stafmedewerker CAW De Kempen en coördinator straathoekwerk Turnhout
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participeren aan onze samenleving. En de doelgroep die men wil 
veranderen is dan de personen die zich inschrijven voor deze dag.

2. THEORIE

Deze 4 begrippen geven ons al een beeld van wat structureel werk 
inhoudt. Het geeft echter nog geen manier van werken aan. Het geeft 
nog geen richting aan ons organisatieproces. Daarvoor hebben we toch 
een stukje theorie nodig. Begin 2008 kwam Peter Goris  spreken op 
het coördinatorenoverleg over wenselijke preventie  (gevolgd door een 
praktijkvoorbeeld van Lieve Hendrickx ). Opnieuw een begrip dus dat 
om uitleg vraagt: preventie:: 

‘INITIATIEVEN DIE DOELBEWUST EN SYSTEMATISCH EEN 
PROBLEEM VOORKOMEN’

Ik ga bij deze defi nitie niet woord voor woord alles uitleggen aangezien 
deze qua inhoud sterk overeenkomt met de defi nitie van structureel 
werk. Het grote verschil tussen deze defi nitie en onze manier van aan 
preventie doen, is dat er hier wel aan preventie op individueel niveau 
kan gedaan worden waar het straathoekwerk eerder gaat kijken naar 
signalen die voor een hele doelgroep gelden. 
Belangrijker echter is dat preventief werken in dit kader een aantal 
kenmerken meekrijgt die ons richting kunnen geven in ons structureel 
werk. De auteurs spreken over 5 kenmerken die hieronder kort 
besproken worden. De auteurs spreken dan over wenselijke preventie als 
de strategie aan volgende kenmerken voldoet:

2.1 Radicaliteit

Deze term komt van het Latijnse woord radix dat wortel wil zeggen. Je 
moet dus proberen een probleem zo dicht mogelijk tegen de wortel aan 
te pakken. Alleen proberen voorkomen dat een probleem erger wordt, 
zonder ook aandacht te geven aan hoe het probleem ontstaat, is dweilen 
met de kraan open. Let wel op, dit wil bijvoorbeeld niet zeggen dat 
bijvoorbeeld Harm Reduction niet nuttig is. Radicaliteit zou in dit geval 
willen zeggen dat er naast HR ook strategieën zouden moeten zijn naar 
beginnende gebruikers en naar mensen die nog niet gebruiken. Voor 1 
probleem zijn er dus vaak verschillende zaken nodig. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat straathoekwerk deze allemaal uitvoert, maar 
nadenken over de voor ons meest radicale strategie is natuurlijk wel 
steeds een interessante denkoefening.

2.2 Offensiviteit

Preventieve doelstellingen kan je bereiken met 2 soorten van 
acties: defensieve en offensieve. Defensieve acties beperken de 
keuzemogelijkheden van de doelgroep en offensieve breiden die 
keuzemogelijkheden uit. Wenselijke preventie kiest voor uitbreiding 
van de  keuzemogelijkheden. Waarom? Omdat ze vertrekken vanuit het 
emancipatie ideaal. De mogelijkheden van mensen vergroten, doet hen 
groeien in emancipatie. Hun keuzes beknotten beperkt hun emancipatie. 
Je kan er bijvoorbeeld naar streven om alle alcohol te verbieden maar 
de vraag is of dit mensen sterker en beter maakt. Hen de keuze laten, 
geeft mensen kans tot groei. Dit komt ook overeen met de individuele 
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bestaansethiek, die één van de drie pijlers is van de straathoekwerk visie.
Wil dit daarentegen zeggen dat je altijd tegen een verbod moet zijn? 
Nee, natuurlijk niet. Elk probleem moet apart bekeken worden, maar we 
streven toch steeds naar zo veel mogelijk emancipatie en dat doe je niet 
door mensen te dwingen een bepaalde keuze te maken.

2.3. Integraliteit

Dit gaat over het onderscheid tussen persoonsgerichte en 
structuurgerichte acties. Persoonsgerichte acties streven veranderingen 
na binnen een persoon en structuurgerichte acties willen wetten, 
organisaties, instituten… veranderen. Vanuit het begrip integraliteit is 
het belangrijk steeds voor beide aandacht te hebben. Bijvoorbeeld: als 
we schuldenoverlast willen voorkomen is het belangrijk mensen beter 
te leren omgaan met geld, maar tegelijk moet er aandacht zijn voor het 
inperken van agressieve en misleidende kredietsystemen.

2.4. Participatie

Binnen het straathoekwerk is dit een begrip waar we soms weinig 
aandacht voor hebben. Vertrekkende vanuit de emancipatie gedachte 
is het belangrijk bij preventie de doelgroep te betrekken. Van bij het 
vastleggen van het signaal tot het einde van het proces. Dit mag echter 
niet leiden tot het verplichten van de doelgroep in het meewerken. 
Mensen de keuze geven tot participatie wil ook zeggen dat ze mogen 
kiezen om niet te participeren. Maar ze moeten wel de keuze krijgen. En 
het moet een echte keuze zijn, met andere woorden het proces moet op 
die manier vorm krijgen dat ze kunnen deelnemen.

2.5. Democratisch karakter

Preventie moet ervoor zorgen dat iedereen met de actie bereikt wordt. 
Preventie van bepaalde problemen is te belangrijk om er mensen 
van uit te sluiten. Een preventieve maatregel moet dus voor iedereen 
gelden en mag voor een bepaalde groep bijvoorbeeld niet te duur of te 
moeilijk zijn. Zo zie je bijvoorbeeld dat heel wat voordelen onze gasten 
niet bereiken omdat de administratieve rompslomp te moeilijk of te 
ondoorzichtig is. Dat zijn voorbeelden van slechte preventieve acties. 
Dit wil niet zeggen dat een preventieve actie geen bepaalde doelgroep 
mag hebben. Dit is een kenmerk dat voor het straathoekwerk minder 
van tel is omdat wij nu net vaak preventieve acties organiseren naar die 
doelgroepen die bij alle andere acties uit de boot vallen. Bijvoorbeeld 
het pleiten voor het optrekken van uitkeringen beoogt die doelgroep die 
door de jobkorting niet bereikt wordt.

Dit zijn 5 criteria die ons kunnen helpen in het nadenken over structureel 
werk. Als we bijvoorbeeld een sociale actie willen organiseren, zijn dit 
zaken waaraan we moeten denken. Geeft dit ons een handleiding hoe we 
zo’n actie moeten organiseren? Nee, dat niet. Daarvoor zijn er te veel 
verschillende initiatieven mogelijk, afhankelijk van wat je wil bereiken 
en hoe veel energie je er in wil steken.
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3. VISIE

Maar waarom steekt straathoekwerk eigenlijk energie in structureel 
werk? We zouden ons kunnen beperken tot het werken met gasten 
op straat. En toch doen we dat niet. De reden hiervoor is onze visie 
op sociaal werk. Daarom nodigden we begin 2009 Dr. Filip Coussée 
(UGent) uit op het coördinatorenoverleg en op de Verenigde Straten. 
Hij wist ons het volgende mee te geven over sociaal werk

Je kan het sociaal werk indelen in drie categorieën, al naargelang de 
manier van omgaan met het cliënteel en de samenleving.

3.1 Niet-pedagogisch of methodisch handelen

In deze manier van handelen dient het sociaal werk om de uitstoot van 
de samenleving op te vangen. Dit klinkt heel negatief maar er wordt 
zeer veel op deze manier gewerkt. Sociaal werk is dan het opvangnet 
van de samenleving en stelt zich dus ook geen vragen bij de organisatie 
en mechanismen van onze samenleving. Het ziet sociale uitsluiting als 
een gegeven en de opvang van de uitstoot als opdracht. Eigenlijk een 
beetje vergelijkbaar met de Caritas gedachte. Je geeft uit medelijden en 
omdat je vindt dat het je plicht is.

3.2 Individueel pedagogisch handelen

Dit handelen vertrekt vanuit de tekortkomingen en sterktes van het 
cliënteel en probeert hen zo veel mogelijk bij te leren, aan te passen, 
zodat ze kunnen doorstromen. Het is werken met individuen om deze 
beter af te stemmen op de samenleving en zijn vereisten. Als er analyses 
gemaakt worden, zijn dat vaststellingen van de mankementen en 
sterktes bij de doelgroep die hun (re)ïntegratie kunnen bemoeilijken of 
vergemakkelijken. Er wordt ook steeds naar individuen gekeken en niet 
naar groepen. Uitsluitingsprocessen ontstaan dan bij de tekortkomingen 
die mensen hebben. Hun doel is mensen te versterken zodat ze terug 
kunnen inschakelen of beter meedraaien in onze samenleving. Merk op 
dat hier nauwelijks over groepen gesproken wordt. Het is steeds een 
individueel verhaal.

3.3 Sociale pedagogiek

Binnen dit werken, waar vorige 2 vormen onderdeel van kunnen zijn, 
wordt er stilgestaan bij de uitsluitingsprocessen en de politieke aard 
ervan. Men creëert hier een beleid over uitsluitingsprocessen en niet 
over uitgeslotenen. Centraal staat het analyseren van de samenleving en 
hoe het sociaal werk, de groepen en het individu zich daartoe verhoudt. 
Ons structureel werk zou daar een uiting aan moeten geven. Het gaat 
hier dus niet alleen over het vaststellen van signalen, maar ook over het 
kijken naar onze samenleving die uitsluiting creëert. Dat is dan ook de 

4 Nederlands televisiepresentator en politiek journalist
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boodschap die Filip Coussée ons meegeeft: individuele hulpverlening 
en signaalfunctie zijn belangrijk, maar dit kan niet zonder het grotere 
plaatje te zien en ons ook daar te laten horen. Onze samenleving creëert 
uitsluiting en het is ook aan ons om op dat vlak tegenvoorstellen te doen. 
We moeten het individuele kunnen overstijgen.

Vlastrov wil het straathoekwerk meer motiveren om aan sociale 
pedagogiek te doen. Vroeger werd onze opdracht strak afgebakend tot 
het brengen van signalen en niet meer. Toen een correcte beslissing. 
Maar we kunnen er niet omheen dat de samenleving verandert (en wij 
dus ook). De verzorgingsstaat is afgebrokkeld en we leven nu meer in 
een actieve welvaartsstaat. Individualisering staat centraal nu. Er worden 
kansen aangeboden en wie die niet grijpt, heeft het dan maar zelf 
gezocht. Solidariteit met de sociaal overbodigen is ‘not done’. En we 
gaan daar allemaal soms in mee.
Vroeger kon het straathoekwerk meer rekenen op een sterk middenveld 
met een zeer sterk sociale en solidaire visie. Onze signaalfunctie voldeed 
toen. Tijden zijn veranderd en ook het middenveld hanteert steeds meer 
een individualistisch perspectief. Het straathoekwerk kan daarom niet 
blijven steken bij het louter signaleren. Dat zou al te gemakkelijk zijn 
en weinig opbrengen voor onze groepen. Ook wij moeten nu een visie 
verkopen. En dat vergt tijd en vooral heel wat denkwerk buiten de 
kaders die we meekrijgen.
Nieman  schreef in 2008 volgende zinsnede die ik jullie niet wil 
onthouden:

“HOE KUNNEN WE MENSEN ZO OPVOEDEN DAT WE IDEEËN 
OVER WAT MOGELIJK IS NIET LATEN BEÏNVLOEDEN DOOR 
IDEEËN OVER HET WERKELIJKE”

Luister naar je gasten en wees creatief.

4. ZELF EEN INITIATIEF 
ORGANISEREN

Wat kunnen we nu zelf doen? Binnen het straathoekwerk zijn er heel 
wat mogelijkheden, gesteld dat je project daar de ruimte voor heeft. 
Structureel werk is echter een deel van straathoekwerk zoals buizen 
leggen een deel van loodgieterij is. Zoek dus naar mogelijkheden.
Om het voor jullie in de toekomst wat makkelijker te maken, hebben we 
de acties van de voorbije 2 jaar opgelijst. Daarna vind je per actie een 
fi che met daarop de praktische info. Als jullie zelf in de toekomst iets 
willen organiseren, kan je hier steeds naar terug grijpen voor inspiratie, 
of om een actie van een ander project te herhalen bij jullie.

Weet goed wat je doelstelling is, wat je wil bereiken. Daarvan hangt • 
je strategie, doelgroep en media af.
Het is belangrijk om het effect dat je nastreeft niet te overschatten: • 
Soms duurt het heel lang alvorens men aandacht heeft voor je 
signaal. En als de aandacht er dan is, wil dat nog niet zeggen dat er 
snel resultaat zal zijn en dat het resultaat goed zal zijn.
Probeer zo veel mogelijk de doelgroep te betrekken. Als je • 
emancipatie nastreeft, wil dat zeggen dat je gelooft in hun krachten 
en mogelijkheden. Ondersteun hen in het proces van structureel 
werken. Alleen al het feit dat mensen zich rond een thema gaan 
verbinden is al een positief resultaat. Maar bereid hen ook voor op 
het lange werk en creëer geen foute verwachtingen.
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Gebruik straatverhalen en cijfers uit de registratie om je signalen • 
kracht bij te zetten. Die dingen dienen daar voor, gebruik ze dan 
ook. Ook een jaarverslag kan dienen om signalen te verspreiden.
Let steeds op de beschikbare tijd en wie zich over het structureel • 
werk ontfermt. Werk maken van een signaal kan veel tijd in beslag 
nemen. En een straathoekwerker dient in de eerste plaats op straat te 
zijn. Spreek goed af met je coördinator en je partners wie wat doet.
Probeer zo veel mogelijk partners te mobiliseren. Samen met • 
anderen wordt je actie krachtiger en groter. Je kan taken verdelen 
en zij schakelen ook hun netwerken in. Met meerdere organisaties 
krijgen acties ook een grotere gedragenheid.
Een actie moet zeker niet altijd grootschalig zijn. Structureel werk • 
zit vaak in kleine dingen. Elk niveau is van even groot belang.

De gevoerde acties in 2008/2009:
Campagne De hangman (VZW LiSS)• 
Fototentoonstelling rondhangende jongeren (VZW LiSS)• 
Debat veiligheids- en welzijnsdenken (VZW LiSS)• 
Vorming De Lijn (VZW LiSS)• 
Begrafenis sans-papiers (VZW JES Brussel)• 
De Onderkrant (VZW JES Brussel)• 
Participatie rondhangende jongeren aan overlastbeleid (shw • 
Turnhout)
Straatdag shw Antwerpen (shw CAW Metropool en VZW Free • 
Clinic en BoysProject)
Kartonnen Dozen (met shw Sint-Niklaas)• 
Studiedag ‘de strijd aan de onderkant wordt bitser’ (shw Gent)• 
Ebay veiling straathoekwerkers (shw gent)• 
Samen-leven in de hoogte (shw gent)• 
Kraakklassen (met shw Kortrijk)• 
Inleef- en studiedag rond shw en activering (shw Oostende)• 
Wandeltocht bij nacht (shw Oostende)• 
Publicatie en betoging ‘de strijd aan de onderkant wordt bitser’ • 
(Vlastrov)
Kerststalactie (Vlastrov)• 
Elektronische banners• 
Lezersbrieven en opiniestukken• 

Wat staat er in een fi che?
Naam van de actie• 
Wat is het• 
Wat is de doelstelling(en)• 
Voor wie is het• 
Met wie werd het georganiseerd• 
Welk communicatiekanaal werd er gebruikt• 
Hoe organiseer je dat?• 
Hoe evalueer je dat• 
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FICHE CAMPAGNE 
DE HANGMAN

1. WAT IS HET?

Campagne De Hangman is begonnen vanuit VZW LiSS als een 
overleggroep tussen verschillende partners met als doel de kijk van de 
samenleving op rondhangende jongeren te verbeteren en het rondhangen 
van jongeren te kaderen als een waardevolle vrijetijdsbesteding. Men 
wilde de negatieve beeldvorming op rondhangen veranderen naar 
een meer positieve insteek. Uiteindelijk kreeg de projectgroep (de 
verschillende partners dus) een goedkeuring van hun project bij het 
kabinet van Jeugd (Anciaux). Met dat geld werd een campagne gestart 
om steden en gemeenten aan te zetten iets te organiseren voor, met of 
over rondhangende jongeren. Daarvoor werd door het kabinet geld ter 
beschikking gesteld. Ongeveer 40 steden of gemeentes tekenden in..

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De doelstelling was om de kijk op rondhangende jongeren positiever 
te maken, zowel in de pers als bij steden en gemeentes. Een tweede 
doelstelling was ook de positieve kijk benoemen op de verschillende 
niveaus (algemeen, lokaal beleid, … ). Vanuit het beleid wordt er vaak 
nogal paniekerig gedaan over rondhangen en de pers stelt deze jongeren 
zeer vaak in een negatief daglicht. Twee tendensen die men wou 
beïnvloeden. Bij de eerste samenkomsten had men trouwens nog geen 
fl auw idee hoe men dat eigenlijk zou moeten aanpakken..

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

De doelgroep is drieledig (wat de actie ook wat ingewikkelder maakt om 
te organiseren):

de besturen van steden en gemeentes• 
de pers• 
de bevolking• 

Dit zijn ook zeer ruime doelgroepen waardoor de in te zetten 
communicatiekanalen ook niet de minste mogen zijn.
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4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Het initiatief kwam van VZW LiSS maar al van bij het begin werd 
er een denkgroep (projectgroep) opgericht die heel het proces mee 
ondersteund en uitgevoerd hebben. De volgende partners waren erbij:

Steunpunt Jeugd• 
Vlaamse Jeugdraad• 
Arktos• 
VVJ• 
Uit de Marge• 
Kind en Samenleving• 
Vlaams Minderheden Centrum VZW• 
Vlastrov• 
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen• 
Liss• 

Een heel aantal organisaties, voornamelijk ook koepelorganisaties, maar 
dat is nodig voor een project met zo’n doelstelling. De organisaties 
zorgen voor een achterban, een gedragenheid en natuurlijk ook 
communicatie en reclame eens het project goedgekeurd is.

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Visietekst over rondhangen• 
persconferentie in Mechelen met minister Anciaux als start voor de • 
campagne
Website voor de geïnteresseerde, de jongere en de professional • 
(www.dehangman.be). Op deze website is natuurlijk een positieve 
visie over rondhangen terug te vinden. 
Op deze website kan je ook een project indienen als professional of • 
als jongere. Bedoeling is mensen in hun eigen stad of wijk aan te 
zetten om iets te organiseren met jongeren en de buurt. Eind 2009 
wordt er dan ook 1 project als winnaar gekozen en die krijgt een 
BBQ georganiseerd op hun favoriete hangplek.
Op die website is ook een draaiboek terug te vinden voor iedereen • 
die een actie wil organiseren (ook voor ons dus heel interessant).

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Rond het idee ‘rondhangen is iets positiefs’ werd een denkgroep • 
opgericht met belanghebbende partners (zie hierboven).
Deze projectgroep schreef een visietekst uit.• 
Op basis van die visie werd gebrainstormd over mogelijke • 
strategieën
Uiteindelijk koos men voor een wedstrijd rond het organiseren • 
van initiatieven met jongeren en de buurt. Maar een wedstrijd 
organiseren vraagt reclame maken en ook een prijs. Dat kost geld, 
zeker als je het op Vlaams niveau wil aanpakken.
Er werd dus een subsidiedossier uitgeschreven voor het kabinet van • 
Jeugd.
Na goedkeuring werd iemand aangeworven bij VVJ om alles op • 
te volgen en te coördineren. Ook werd iemand gezocht om een 
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layout te ontwerpen (kaartjes, stickers, algemeen als basis voor de 
website…) en iemand om de website te ontwerpen.
Er werd een mailing verstuurd naar alle pers (die adressen moet • 
je dus hebben, Vlastrov heeft er een aantal) met een uitnodiging 
voor een persvoorstelling met minister Anciaux (een BV is heel 
belangrijk als je de pers wil halen).
Door de persconferentie kreeg men reclame in heel wat geschreven • 
pers over de visie, de website en de oproep tot het organiseren van 
initiatieven
Voor meer info: www.dehangman.be of contacteer Erik Vreven • 
(VZW LiSS)

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aangezien deze actie zo ruim opgevat is, zijn er natuurlijk verschillende 
zaken waar je naar moet kijken.
Ik som er enkele op:

Wat is er in de media verschenen over de campagne?• 
Zijn berichten in de media achteraf rondhangvriendelijker dan • 
ervoor?
Hebben er veel projecten deelgenomen aan de wedstrijd?• 
Waren er veel projecten bij ingediend door professionelen?• 
Waren er veel projecten bij ingediend door rondhangers zelf?• 
Zijn er positieve reacties gekomen op de campagne vanuit steden • 
en gemeentes?
Zijn er positieve reacties gekomen op de campagne vanuit het • 
jeugdwerk?
…• 

Er zijn er natuurlijk nog veel te bedenken, maar dit geeft reeds een 
aantal algemene maar belangrijke toetsstenen aan.
.
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FICHE FOTO-
TENTOONSTELLING 
RONDHANGENDE 
JONGEREN

1. WAT IS HET?

Samen met de straathoekwerkers en jongerenwerkers namen jongeren 
in Limburg zelf foto’s van hun hangplekken en wat zij daar doen. 
VZW LiSS verzamelde deze foto’s, kaderde ze in, hing ze allemaal 
op aan ballonnen  (de foto’s hingen dus zelf rond) en voorzag elke 
foto van commentaar. Ofwel was dat een quote van de jongeren zelf, 
ofwel stukken tekst uit allerhande literatuur of bedenkingen van het 
straathoekwerk. Deze foto’s werden tentoongesteld in het Provinciehuis 
van Limburg. Tijdens de tentoonstelling werd er ook een stuk van een 
documentaire getoond over rondhangen en was er een ‘kippenstok’ 
voorzien, een soort van houten tuig waarop jongeren kunnen zitten en 
hangen. De tentoonstelling kan achteraf door steden en gemeentes in 
Limburg gehuurd worden.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De doelstelling was om een positieve blik om rondhangen te tonen. Een 
positieve kijk, niet alleen van buitenstaanders maar ook van de jongeren 
zelf die zo hun leefwereld konden tonen..

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

De doelgroep van dit initiatief is drievoudig
De bezoekers van de tentoonstelling• 
de pers• 
de steden en gemeenten die de kans kregen om deze tentoonstelling • 
in te huren

• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

De tentoonstelling was een samenwerking tussen VZW LiSS en 
de jongeren zelf, met steun van de Provincie Limburg en de Fortis 
Foundation..
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 5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Om de tentoonstelling onder de aandacht te brengen, werd voornamelijk 
via mailings gewerkt.

Nieuwsbrief en website Vlastrov• 
Nieuwsbrief LiSS• 
Mailing via eigen adressenbestand• 
Mail naar de pers voor het persmoment met toespraak van VVJ en • 
député voor jeugd van de provincie Limburg Hilde Claes. . 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Project uitdenken en uitschrijven om sponsoring te krijgen • 
(Provincie Limburg en Fortis Foundation)
Via straathoekwerkers de jongeren foto’s laten maken• 
Plaats zoeken voor tentoonstelling en inkleding voorzien • 
(ballonnen, teksten, documentaire, kippenstok…)
Persmoment organiseren en sprekers voorzien om dit moment op te • 
luisteren.
Catering voorzien voor persmoment en persmailing versturen.• 
Reclame maken om tentoonstelling te verhuren aan andere steden • 
en gemeentes

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Niet gemakkelijk om duidelijk te zien hoeveel een tentoonstelling 
invloed heeft op de algemene visie over rondhangen. Het effect is 
redelijk ongrijpbaar.
Toch enkele criteria:

Wat is er in de media verschenen over de tentoonstelling?• 
Zijn berichten in de media achteraf rondhangvriendelijker dan • 
ervoor?
Hoeveel bezoekers zijn er geweest?• 
Wat vonden de jongeren ervan die zijn komen kijken?• 
Wat vonden de jongeren zelf van het trekken van de foto’s en het • 
vertellen over hun belevingen?
Zijn er positieve reacties gekomen op de tentoonstelling vanuit • 
steden en gemeentes?
Zijn er positieve reacties gekomen op de tentoonstelling vanuit • 
partnerorganisaties?
Is de tentoonstelling achteraf nog vaak verhuurd?• 
…• 

8. IN BIJLAGE

In bijlage de uitnodiging
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FICHE DEBAT 
VEILIGH EIDS- EN 
WELZIJNSDENKEN

1. WAT IS HET?

Een debat op basis van een visietekst. Het debat ging over 
de verschillende invalshoeken in het kijken naar omgaan met 
samenlevingsproblemen. Nadat de sprekers hun visie uit de doeken 
gedaan hadden, was er mogelijkheid voor het publiek om vragen te 
stellen of deel te nemen aan het debat.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De toehoorders informatie geven over de verschillende visies die er 
zijn met betrekking tot samenleven. Aangezien het om een debat ging, 
was het niet de bedoeling om mensen te overtuigen van 1 kant van het 
spectrum. Eerder om mensen hun blik te verruimen zodat hun eigen 
keuze kan veranderen of beter geargumenteerd worden.
Het doel is duidelijk mensen te prikkelen, aan te zetten tot een kritische 
mening.

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

De doelgroep van dit debat was tweeledig:
leden van de Algemene Vergadering van VZW LiSS• 
geïnteresseerden• 

• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Dit is een initiatief van de Raad Van Bestuur van VZW LiSS.

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

De uitnodiging werd via mail verstuurd• 
Het debat stond aangekondigd op de website van Vlastrov• 
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6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Thema van het debat vastleggen• 
Sprekers zoeken en vastleggen, alsook een geschikte locatie• 
Sprekers een tekst geven op basis van dewelke het debat zal • 
gevoerd worden
Eventueel sprekers vragen iets neer te schrijven zodat achteraf een • 
(kleine) publicatie kan gegeven worden.
Mailing versturen om reclame te maken en een manier van • 
inschrijven voor zien

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Vonden de organisatoren het debat geslaagd?• 
Waren de sprekers tevreden over het debat• 
Waren de ingeschrevenen tevreden over het debat (eventueel via • 
een evaluatieformulier)?
Heeft het publiek deelgenomen aan het debat?• 

8. IN BIJLAGE

Uitnodiging voor het debat
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FICHE VORMING 
AAN DE LIJN

1. WAT IS HET?

Een vorming aan controleurs van De Lijn in Limburg. Wat maakt dit 
meer dan een vorming? Het gaat hier niet alleen over de controleurs 
leren omgaan met confl icten, het beoogt evenzeer het veranderen van 
hun kijk op de reizigers (meer specifi ek jongeren). Vertrekkende vanuit 
een positieve benadering van de mens, krijgen de medewerkers van de 
Lijn niet alleen praktische handvaten, maar ook een visie van waaruit 
handelen positiever en confl ictvermijdend zal zijn. Tevens zorgt een 
dergelijke vorming voor meer bekendmaking van het straathoekwerk en 
zijn visie.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Medewerkers van De Lijn informeren van een positieve mensvisie• 
Medewerkers van De Lijn handvaten meegeven om met agressie • 
om te gaan
Medewerkers van De Lijn laten kennis maken met straathoekwerk• 
Netwerken: controleurs zijn soms belangrijke fi guren in een wijk • 
(of kunnen dat zijn)

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Controleurs van De Lijn in Limburg• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

De vorming is volledig uitgewerkt door VZW LiSS maar de 
voorbereiding en organisatie was in samenwerking met De Lijn.
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5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Het straathoekwerk had reeds contact met de Lijn naar aanleiding van 
enkele incidenten met bussen van de Lijn in enkele wijken. Na een tijdje 
werd het idee  geopperd om eens een vorming te organiseren voor de 
medewerkers van De Lijn. Een vorming die dus ontstaan is uit contact 
met de organisatie.

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

De Lijn zorgde voor een locatie, catering en inschrijvingen• 
Straathoekwerk maakte de inhoud op en zorgde voor 2 lesgevers.• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Tevredenheid peilen bij lesgevers• 
Tevredenheid peilen bij cursisten (mondelinge evaluatie • 
achteraf, opgedane kennis of vaardigheden testen in rollenspel, 
evaluatieformulier…)
Tevredenheid peilen bij bestuur De Lijn• 
Terugkomdag organiseren en ervaringen peilen• 
Een maand later een evaluatieformulier doorsturen• 

…

8. IN BIJLAGE

Globaal overzicht inhoud vormingsdag.



30

FICHE 
BEGRAFENIS 
SANS-PAPIERS

1. WAT IS HET?

Om de hopeloze situatie van de sans-papiers in Brussel aan te klagen, 
organiseerden de straathoekwerkers van VZW JES een uitvaart, samen 
met vele andere partners. Op deze uitvaart werd de pers uitgenodigd. De 
pers kreeg een overlijdensbericht en kon op de actie zelf foto’s trekken 
van de kist die naar buiten gedragen werd.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Situatie en hoogdringendheid van het probleem van de sans-papiers • 
in de Begijnhofkerk aankaarten
Aandringen bij de regering op snelle actie vanuit humanitair • 
standpunt

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor de pers om het probleem in de media te brengen zodat
de federale regering aangespoord wordt om in te grijpen• 
de bevolking de situatie beter begrijpt en de zaak steunt• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Dit gebeurde vanuit het platform Brussels straathoekwerk (Via-B 
bestaande uit: shw VZW JES, Dune, Diogenes, CAW Mozaïek en CAW 
Archipel) samen met de bewoners van de Begijnhofkerk, andere partners 
uit het Brusselse netwerk en priester Daniel Alliet.

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Een mediagenieke actie waarop de pers werd uitgenodigd. Uitnodiging 
(overlijdensbericht) zit in bijlage.
Op de actie was Daniel Alliet aanwezig die steeds pers aantrekt.
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6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Actie uitdenken en materiaal vervaardigen: uitvaartbericht, • 
doodskist, spandoeken, muzikale begeleiding voor sfeer, …
Partners motiveren om mee aanwezig te zijn• 
Persuitnodiging (overlijdensbericht) doormailen en deze ook • 
opbellen
Actie uitvoeren• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aandacht in de media voor de actie• 
Misschien zelfs het aantal gemobiliseerde partners• 
Reactie van het beleid, hoewel je met een groot signaal als dit je • 
verwachtingen realistisch moet houden. Het federaal beleid trachten 
te beïnvloeden is een werk van zeer lange adem.
Reactie van de bewoners van de Begijnhofkerk• 
…• 

8. IN BIJLAGE

Overlijdensbericht (persuitnodiging)
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FICHE 
DE ONDERKRANT

1. WAT IS HET?

Een krant uitgegeven en verspreid door het straathoekwerk van 
VZW JES. Deze krant is een samengaan van verschillende zaken. 
Eerst en vooral is het een voorstelling van straathoekwerk en van 
het straathoekwerkteam van JES. Ten tweede is het hun jaarverslag 
van 2008 en ten derde is het een bundeling van signalen die het 
straathoekwerkteam aanbracht en die in 2009 zouden worden 
gesignaleerd.  Ook staan er in de krant een aantal kleine bijdragen van 
Brusselse politici. Deze bijdragen gaan over hun appreciatie van het 
straathoekwerk en anderzijds over de signalen.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Uitleggen wat straathoekwerk is• 
Het straathoekwerkteam van JES voorstellen• 
De werking van dat team van 2008 toelichten, het jaarverslag van • 
2008 op een ludieke en originele manier brengen
De signalen van 2008 en de acties van 2009 in de aandacht brengen• 
Politici uitspraken laten doen over straathoekwerk en de signalen• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

voor de pers• 
voor politici• 
voor mensen uit het Brusselse netwerk• 
voor geïnteresseerden• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Deze publicatie werd volledig door het straathoekwerk team van JES 
gemaakt.
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5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

De krant werd voorgesteld op een persmoment in café Kafka in • 
Brussel
De krant werd opgestuurd naar het lokale netwerk• 
Later werd de krant telkens verdeeld bij evenementen waar veel • 
mensen uit het werkveld aanwezig waren.
Geïnteresseerden konden de krant ook verkrijgen door deze bij JES • 
op te vragen. Dit werd kenbaar gemaakt via een artikel in Brussel 
deze Week en via de website van JES.

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Op zoek gaan naar een budget (in dit geval betaalde JES de • 
publicatie)
Op zoek gaan naar iemand voor de layout en een drukker• 
Artikels schrijven en interviews afnemen• 
Locatie zoeken voor persmoment (voorstellingsmoment)• 
Sprekers zoeken voor het persmoment (coördinator, • 
straathoekwerker, politica…)
Mailing versturen• 
Achteraf verder kranten blijven verdelen. Deze werden gebruikt als • 
een vorm van visitekaartje.

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aandacht in de media voor de krant of de signalen• 
Aantal aanwezigen op de voorstelling van de krant• 
Aantal uitgedeelde exemplaren• 
Was de verspreidingsmethode effectief?• 
Reactie van lezers• 
…• 
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FICHE PARTICIPATIE 
JONGEREN 
AAN BELEID 
RONDHANGEN 
TURNHOUT

1. WAT IS HET?

In Turnhout werd er regelmatig klacht ingediend bij de politie (en 
de burgemeester) over rondhangende jongeren op bepaalde plaatsen. 
Aanvankelijk reageerde het beleid vrij repressief waardoor de jongeren 
zich geviseerd voelden. Dit thema kwam ook op de preventieraad aan 
bod aangezien een oplossing op langere termijn noodzakelijk bleek. 
Ook het straathoekwerk werd hierop uitgenodigd maar die wou alleen 
deelnemen indien de jongeren ook vertegenwoordigd mochten zijn. 
Na een gesprek tussen jongeren en de burgemeester mocht vanaf dan 
een vertegenwoordiging van hen aanwezig zijn op de preventieraden 
die over dit thema handelden. Belangrijkste gevolgen hiervan zijn: de 
stad schreef een visietekst waarin ze het recht op rondhangen erkenden, 
de jongeren kregen de mogelijkheid een evenement te organiseren, 
maatschappelijke participatie van jongeren wordt nu gestimuleerd via 
een koplopersproject (Uit De marge), organisaties worden aangespoord 
om meer outreachend te werken en de politie voert meer een politiek van 
aanwezig zijn i.p.v. controle en bestraffi ng.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Jongeren emanciperen• 
Het beleid in contact brengen met de doelgroep waar ze acties voor • 
uitschrijven
Door dit contact wederzijds begrip laten ontstaan• 
Mee helpen aan een effectiever beleid naar jongeren toe gebaseerd • 
op positieve acties

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor het beleid• 
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4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Het initiatief lag bij het straathoekwerk die hier inspeelde op een 
lokaal politieke opportuniteit. Straathoekwerk heeft het proces dan ook 
volledig ondersteund waar tijdelijk veel tijd ingekropen is. In dit proces 
waren echter zeer veel partners betrokken waaronder: de stad, de politie, 
Uit De Marge, het JAC, Akira, de Jeugddienst…

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

overleg: de preventieraad• 
vorming en training: bv. het koplopersproject van Uit De Marge• 
gesprekken op straat door de straathoekwerker met als doel: • 
jongeren inlichten over de stand van zaken, jongeren motiveren 
om aan projecten deel te nemen, met jongeren refl ecteren over de 
gevolgen van het proces…

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Dit is een voorbeeld van inspelen op een lokale opportuniteit. Dergelijke 
zaken zijn niet altijd te plannen of te beïnvloeden. De straathoekwerker 
heeft het debat op de preventieraad als aanleiding gebruikt om de 
jongeren te betrekken. Vanuit een emancipatorisch model van werken 
heeft hij de gasten zelf hun ding laten doen en dit mee ondersteund. 
Wat daaruit voortvloeide was meer dan oorspronkelijk verwacht. Gevolg 
was dat hier zeer veel tijd in kroop die zijn stuurgroep hem gelukkig ook 
gegeven heeft.
Belangrijk bij dit soort werk is partners mee warm maken. De rol van 
organisaties en werkingen als bv. Uit De Marge, het JAC… zijn hierin 
niet te onderschatten. Het straathoekwerk alleen had hier waarschijnlijk 
resultaten geboekt, maar niet zo veel als met al deze partners. Op 
die manier neemt ook iedereen zijn verantwoordelijkheid en wordt 
dit geen kortstondig resultaat dat afhangt van het engagement van 1 
straathoekwerker.

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Evaluatie van de resultaten van het gevoerde beleid door de • 
preventieraad
Evaluatie van de resultaten op straat door de jongeren• 
Evaluatie van de resultaten op straat door de bewoners• 
Evaluatie van het proces en de resultaten door het straathoekwerk• 
…• 
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FICHE STRAATDAG 
STRAATHOEKWERK 
ANTWERPEN 

1. WAT IS HET?

Een dag georganiseerd door de straathoekwerk projecten van de stad 
Antwerpen. Deze dag bestond uit verschillende onderdelen. Eerst 
was er een voorstelling van het straathoekwerk in Antwerpen door de 
coördinatoren en werkers aan de hand van het jaarverslag, cijfers uit de 
registratie, signalen en straatverhalen. Voor de lunch was er een debat 
over het omgaan met samenlevingsverschijnselen, de verschillende 
werkvormen, mogelijkheden tot samenwerking en grenzen daaraan. 
Na de lunch waren er dan workshops over de verschillende aspecten 
van straathoekwerk: signaalfunctie, presentie, onvoorwaardelijkheid, 
grenzen aan straathoekwerk en de praktische invulling van een 
straathoekwerkdag. Alvorens over te gaan tot een receptie werd het 
afsluitend woordje gedaan door Monica De Coninck..

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Straathoekwerk beter bekend maken bij de partners en het beleid• 
Signalen van de straat brengen• 
Het debat voeren over mogelijkheden van en grenzen aan • 
straathoekwerk in samenwerking met andere partners.
Netwerken tussen straathoekwerk en aanwezigen versterken.• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor lokale partners• 
Voor het beleid• 
Voor geïnteresseerden• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Deze dag werd georganiseerd door de 3 straathoekwerk teams van 
Antwerpen: Territoriaal straathoekwerk CAW Metropool, BoysProject 
en straathoekwerk Free Clinic. Sprekers die dag waren: Ludo serrien, 
Cis Dewaele, Iwan Segers, Tom Meeuws en Monica de Coninck
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5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Uitnodigingen werden via mail en post verstuurd• 
De studiedag stond op de website van Vlastrov• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Team samenstellen van organisatoren• 
Op zoek gaan naar een budget • 
Idee uitwerken, thema’s vastleggen, sprekers zoeken• 
Locatie vastleggen met voldoende ruimtes• 
Catering verzorgen voor middageten en receptie• 
Geluidsinstallatie en laptops, beamers en schermen voorzien• 
Mapje voor deelnemers maken• 
Uitnodiging opmaken, versturen en inschrijvingen bijhouden• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal inschrijvingen• 
Tevredenheid deelnemers• 
Tevredenheid organisatoren• 
Aantal nieuwe of verbeterde contacten met netwerk• 
Aandacht van beleid voor straathoekwerk achteraf• 
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma
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FICHE 
KARTONNEN 
DOZEN 

1. WAT IS HET?

Een actiedag op initiatief van het straathoekwerk van Sint-Niklaas 
rond het thema wonen met als voornaamste eisen: meer betaalbare 
huurwoningen en een reële huursubsidie.
Diverse organisaties en verenigingen werden uitgenodigd om kartonnen 
huisjes te bouwen op de markt van Sint-Niklaas (eerste deel: van 
15u tot 18u). Op die manier ontstond er een ruime bedrijvigheid en 
betrokkenheid. 
Om 18u startte het offi ciële gedeelte dat voornamelijk draaide rond 
sprekers die de 8 wooneisen* kwamen toelichten en een vraaggesprek 
met 6 politici van de verschillende democratische partijen over hun 
aspiraties betreffende het toekomstige woonbeleid. Deze actie ging door 
1 week voor de Vlaamse verkiezingen. Op het einde van het offi ciële 
gedeelte werd er dan ook een minister van wooncrisis verwelkomd en 
aan het woord gelaten. Deze persoon lichtte de problematiek nog eens 
toe en vatte de strijdpunten samen. Tussen deze ‘offi cials’ waren er 
getuigenissen en strijdliederen.
Na het offi cieel gedeelte werd de aftrap gegeven voor een resem 
optredens zodat de dag echt een evenement werd. Rond 23u werd alles 
afgesloten en bleef een grote groep op de Markt achter om de nacht door 
te brengen in een kartonnen doos.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De woonproblematiek voor de meest kwetsbaren aanklagen• 
8 duidelijke eisen stellen aan het toekomstige (woon)beleid• 
Mensen mobiliseren om mee op te komen voor de • 
woonproblematiek
Een dag organiseren die zowel informatief als recreatief was• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

voor de pers
voor politici• 
voor inwoners, groepen en verenigingen uit het Sint-Niklaas, maar • 
er werd ook op Vlaams niveau gerekruteerd.
Voor de hulpverlening• 
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4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Deze dag kwam er op initiatief van het straathoekwerk, maar werd 
voornamelijk georganiseerd door Opbouwwerk Oost-Vlaanderen en 
Straathoekwerk Sint-Niklaas ondersteund door Decenniumdoelen 2017.

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Er was een persconferentie op voorhand en op de dag zelf was er • 
een persstand
Via mail werden er uitnodigingen verspreid om op de dag aanwezig • 
te zijn
Via het lokale netwerk werden organisaties aangesproken om mee • 
te werken of op die dag aanwezig te zijn (bv. om zelf een kartonnen 
huis te bouwen)
De actie stond op de website van Vlastrov• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Idee voor de actie uitwerken: doel, doelgroep…• 
Groep organisatoren samenstellen• 
Op zoek gaan naar een budget (in dit geval de organisatoren en een • 
oproep tot sponsoring bij andere organisaties)
Op zoek gaan naar een locatie en die vastleggen (hier de Grote • 
Markt). Bij een openbare ruimte dient ook toestemming gevraagd te 
worden aan politie. Ook brandveiligheid is belangrijk dus bekijk dat 
zeker.
Catering voorzien voor overdag (drank- en eettent, brouwer, • 
broodjes, beleg…)
Muziekinstallatie en podium voorzien en eventueel aankleding • 
podium (zowel voor offi cieel gedeelte als voor optredens)
Team van medewerkers samenstellen• 
Locatie zoeken voor persmoment (voorstellingsmoment)• 
Sprekers zoeken voor het persmoment (coördinator, • 
straathoekwerker, politica…)
Organisaties activeren om overdag kartonnen huizen te komen • 
bouwen
Sprekers zoeken voor offi cieel gedeelte en getuigenissen• 
Politici uitnodigen om bevraagd te worden• 
Bands vastleggen voor optredens (contracten, SABAM, • 
toestemming stad…)
Plaats voorzien waar mensen in karton kunnen overnachten• 
Opruim organiseren dag erna• 
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7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aandacht in de media voor de dag• 
Aantal aanwezigen op dag zelf• 
Aantal organisaties aanwezig• 
Aantal aanwezige politiekers (het was voor de verkiezingen)• 
Aantal mensen die meededen overdag aan het bouwen van de • 
huisjes en aantal mensen die bleven slapen
Aandacht achteraf op stedelijk en Vlaams niveau voor de eisen• 
Tevredenheid van de deelnemers• 
Tevredenheid van de organisatoren• 
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma
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ACHT WOONEISEN

VOER EEN ACTIEF WOONBELEID

TOT 1000 HUURHUIZEN BEREID!

SVK’S DAT MOET MEER GROEIEN

PROEFPROJECTEN MOGEN BLOEIEN

IMMO-COWBOYS, WEG ERMEE

HUURSUBSIDIE: KNAP IDEE

VAN KROT NAAR HUIS, EEN GROTE VREUGD

MEE MOGEN PRATEN, DAT DOET DEUGD
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FICHE STUDIEDAG 
‘DE STRIJD AAN 
DE ONDERKANT 
WORDT BITSER’ IN 
GENT 

1. WAT IS HET?

Een studiedag georganiseerd door het straathoekwerk van Gent met als 
centraal thema ‘de strijd aan de onderkant wordt bitser’. Verschillende 
sprekers belichtten vanuit hun ervaring en expertise de strijd aan de 
onderkant. Daarnaast gaven sprekers ook hun visie op de gasten en 
hoe ermee om te gaan. Wat zijn sterktes en waarom wordt er al te zeer 
gefi xeerd op problemen. Gedurende heel de studiedag was er ook een 
tentoonstelling van foto’s getrokken door gasten. Deze foto’s toonden 
hoe zij hun leven ervaren. Deze foto’s werden ook door een jury 
beoordeeld. Afsluitend was er een receptie..

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij het publiek• 
Het publiek duidelijk maken dat de strijd aan de onderkant • 
moeilijker wordt, er is meer sociale uitsluiting
Mensen mobiliseren om vanuit het welzijnswerk meer de straat op • 
te trekken
Aantonen dat uitgeslotenen ook veel in hun marge hebben • 
(fototentoonstelling)

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

voor de pers• 
voor het lokale en brede netwerk• 
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4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Het straathoekwerkteam van Gent met volgende sprekers: Tom 
Balthazar, Ben Wuyts, Filip Coussée, Hans Bodyn,  Kristel Driessens 
en Mark Räkers, Dominique Willaert (fi lm van Victoria deluxe met 
gasten), Jurgen Van Haver en afsluitend woord door de voorzitster van 
het OCMW Gent.

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar de pers en perscontacten aanspreken• 
Uitnodiging voor de studiedag via mail en post• 
Studiedag stond op de website van Vlastrov• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Via straathoekwerkers de gasten voorzien van fototoestellen en hen • 
motiveren om hun leven in beeld te brengen
Jury samenstellen om foto’s te beoordelen• 
Foto’s inkaderen• 
Locatie vastleggen en sprekers voorzien• 
Catering voorzien en geluidsinstallatie• 
Persbericht opstellen en pers contacteren• 
Uitnodigingen versturen• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aandacht in de media voor het thema van de studiedag• 
Aantal aanwezigen op dag zelf• 
Tevredenheid van de deelnemers• 
Tevredenheid van de organisatoren• 
Aantal organisaties die achteraf met het thema bezig geweest zijn• 
Tevredenheid van de gasten over hun foto’s en het proces daartoe• 
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma



44

FICHE E-BAY 
VEILING 
STRAATHOEK-
WERKERS

1. WAT IS HET?

Op Ebay werden alle straathoekwerks van één team voor 2 uur te 
huur aangeboden. Mensen hadden 10 dagen de tijd om te bieden en 
de hoogste bieder kreeg dan 2 uur de straathoekwerker waar hij of zij 
op geboden had. De ontmoetingen moesten doorgaan op een openbare 
plaats alwaar een wandeling of babbel tot de mogelijkheden behoorden.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij het publiek• 
De verhalen van de gasten doorvertellen• 
Signalen van de straat aan de man brengen• 
Mensen hun eigen stad of wijk van onderuit leren kennen• 
De visie van het straathoekwerk op mens en samenleving verkopen• 
Mensen een leuke 2 uur brengen• 
Straathoekwerk op een ludieke manier in de picture zetten• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor de geïnteresseerde bieder op Ebay (Ebay staat open voor • 
iedereen en is snel toegankelijk)

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Zowel het idee als de uitvoering kwam van het straathoekwerk team van 
Gent
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5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar het eigen emailbestand om reclame te maken voor de • 
veiling op Ebay
Reclame via Facebook• 
Veiling werd aangekondigd op de website van Vlastrov• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Een werkgroepje dat het idee uitwerkt en de veiling organiseert: • 
straathoekwerkers motiveren om zich te verhuren, reglement 
opstellen voor de verhuur, profi elen aanmaken om op Ebay te 
zetten, veiling volgen en na de veiling de bieders contacteren om de 
betaling en de afspraken voor de ontmoetingen te regelen.
Er moet dus ook een rekening nummer zijn om het geld op te • 
storten.

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal biedingen op werkers• 
Tevredenheid van de bieders na de afspraak• 
Evaluatie door de verhuurde straathoekwerkers van de contacten • 
met de bieders
…• 

8. IN BIJLAGE

Reglement voor de verhuur van de werkers.
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FICHE STUDIEDAG 
SAMENLEVEN IN 
DE HOOGTE

1. WAT IS HET?

Een 2 daagse georganiseerd door het straathoekwerk van Gent samen 
met partners rond het werken in hoogbouw. Enerzijds was er een 
doorlopende tentoonstelling over pro-actief straathoekwerk. Anderzijds 
was er een lunch met causerie over werken in hoogbouw. Ook was er 
een ijsbar om het geheel op een lekkere manier af te sluiten. De partners 
hadden standjes op de tentoonstelling en er was een kijkstudio ingericht 
door de kringloopwinkel.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij het publiek• 
De partners beter bekend maken• 
Het signaal geven dat er nood is aan het bereiken van mensen in • 
hoogbouw
Het netwerk activeren om meer pro-actief te werken• 
In dialoog gaan over de verschillende mogelijkheden die er zijn om • 
mensen achter de deuren van hoogbouw te bereiken
De deelnemers via eten en ijsbar de mogelijkheid geven om te • 
netwerken

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor het lokale netwerk en geïnteresseerden• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

De dag werd georganiseerd door het team van Gent samen met VZW 
Ateljee en Regent
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5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar het eigen emailbestand • 
Uitnodiging via de post• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Partners zoeken om idee uit te werken en de 2-daagse te organiseren• 
Locatie vastleggen en catering (middagmaal, ijsbar…)• 
Tentoonstelling samenstellen pro-actief werken• 
Andere partners stellen hun standje of materiaal samen• 
Uitwerken vorming/causerie over pro-actief werken• 
Uitnodiging opstellen en versturen• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal deelnemers • 
Tevredenheid deelnemers en organisatoren• 
Doet het netwerk achteraf iets het signaal van werken in hoogbouw• 
Zijn er nieuwe netwerken, samenwerkingsverbanden ontstaan• 
Zijn er tijdens de vorming nieuwe ideeën ontstaan over werken in • 
hoogbouw?
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma
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FICHE 
KRAAKKLASSEN

1. WAT IS HET?

Het straathoekwerk organiseerde samen met een Freinetschool 
kraakklassen in het kader van het aankaarten van de woonproblematiek 
in Kortrijk. Een gebouwtje werd voor enkele dagen gekraakt zodat 
zowel het straathoekwerk als de school er hun ding konden doen. Het 
straathoekwerk organiseerde voor de school contacten met gasten, 
trokken met hen de straat op en organiseerde ervaringsuitwisselingen. 
Daarnaast nodigde het straathoekwerk hun netwerk en geïnteresseerden 
uit om naar verschillende sprekers te komen luisteren. Sprekers die met 
ziel hun werk toelichten en steeds vertrekken vanuit de krachten van 
gasten.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij het publiek• 
Het Freinetonderwijs beter bekend maken• 
De woonproblematiek aan de kaak stellen• 
De leerlingen leren omgaan met andere culturen (moskee bezoek, • 
bezoek nachtwinkels, enz.)
De leerlingen laten kennis maken (op een positieve manier) • 
met kansarmoede: soep maken samen met vrijwilligers in de 
buurtcentra, in Poverello, enz. 
Aan de hand van de daklozengids samen met de leerlingen op zoek • 
gaan naar… 
De visie van het straathoekwerk op mens en samenleving verkopen• 
Het publiek laten kennismaken met een bezielde manier van werken • 
met de doelgroep (o.a. Agnes verbruggen)
Het publiek laten kennismaken met ervarings- en krachtgericht • 
werken (met o.a. Joost Bonte en Luc Lamote)
Het publiek laten kennismaken met sociale activering als aanvulling • 
op of alternatief voor economische actievering (met o.a. Pascal 
Tutteleers)
Het publiek laten kennismaken met het leven op straat door • 
verhalen van iemand die vrijwillig een week dakloos was (Met 
Jurgen Van Haver)
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3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor het brede netwerk• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Het straathoekwerk Kortrijk samen met de Freinetschool de 
Levensboom uit Kortrijk. Zij vroegen volgende sprekers: Joost Bonte, 
Luc lamote, Pascal Tutteleers, Jurgen van Haver en Agnes Verbruggen

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar het eigen emailbestand • 
Wekelijks versturen van teasers via email• 
Persmailing• 
De actie stond op de website van Vlastrov• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Eerst een partner zoeken om samen de woonproblematiek aan te • 
kaarten
Een werkgroep stelt een programma samen: enerzijds een • 
programma voor de leerlingen van de school (activiteiten) en 
anderzijds een programma voor het netwerk van het straathoekwerk 
(sprekers).
Samen op zoek gaan naar een geschikt pand om te kraken. Dit • 
kan zowel illegaal kraken zijn (opletten dat je activiteiten niet in 
het water vallen door uitzetting) of dit kan in samenspraak met de 
stad of de eigenaar een pand zijn dat reeds lange tijd leeg staat. 
Zeker opletten dat het pand beschikt over de voorzieningen die je 
activiteiten vereisen (bv. elektriciteit, water, voldoende of geschikte 
ruimtes, stoelen, toiletten…)
Sprekers vastleggen• 
Uitnodiging opmaken en versturen• 
Teasers uitvinden en wekelijks via mail een teaser versturen.• 
Mailing naar de pers met daarin het programma en het signaal rond • 
de woonproblematiek
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7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal inschrijvingen • 
Aandacht in de pers• 
Tevredenheid van de leerlingen• 
Tevredenheid van de leerkrachten (en directie)• 
Tevredenheid van de ouders• 
Tevredenheid van de deelnemers• 
Aandacht die de stad besteed aan de activiteit en het signaal• 
Aandacht van het netwerk aan het signaal: gebeurt er achteraf iets • 
met de signaal?
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma
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FICHE INLEEF- EN 
STUDIEDAG ROND 
STRAATHOEKWERK 
EN ACTIVERING

1. WAT IS HET?

Een dag georganiseerd door het straathoekwerk van Oostende. ’s 
Morgens gingen de deelnemers op stap met de straathoekwerker en 
gasten door de stad. Het middagmaal ging door in de instuif van het 
straathoekwerk waar ook de gasten mee het eten klaar maakten en ’s 
middags was er een uitéénzetting door Pascal Tutteleers over sociale 
activering.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij het publiek• 
Het publiek de gasten en hun kwaliteiten leren kennen• 
De signalen van de onderkant verspreiden• 
De deelnemers Oostende leren kennen van onderuit• 
De deelnemers sociale activering leren kennen als aanvulling op of • 
alternatief voor economische activering

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD

Voor het brede netwerk van het straathoekwerk in Oostende• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

De dag werd volledig georganiseerd door het team van Oostende

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar het eigen emailbestand • 
Reclame op de website van Vlastrov• 
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6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Een werkgroep samenstellen om de dag te organiseren• 
Een stadswandeling uitstippelen met bijhorende verhalen• 
Catering voorzien voor de deelnemers (in dit geval de instuif met • 
straathoekwerk en gasten die alles voorbereidden)
Spreker vastleggen met locatie en apparatuur (micro, laptop, • 
beamer, scherm…)
Uitnodiging opmaken en versturen• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal deelnemers • 
Tevredenheid deelnemers• 
Tevredenheid straathoekwerkers en gasten• 
Doet het netwerk achteraf iets met de signalen…• 
…• 

8. IN BIJLAGE

Het programma
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FICHE 
WANDELTOCHT BIJ 
NACHT

1. WAT IS HET?

Om de nood van en de uitdagingen voor daklozen aan te tonen werd een 
actie op poten gezet om die problematiek onder de aandacht te brengen 
van het brede publiek. Alle partners die van ver of dichtbij betrokken 
zijn bij het werken met daklozen werden aangesproken en namen deel. 
Het eerste deel van de actie was een voorstelling van de cijfergegevens 
aangevuld met getuigenissen van daklozen.
Dan werd er een avond-inleefspel georganiseerd waar het de bedoeling 
was dat de deelnemers op zoek gingen naar een slaapplaats voor de 
nacht. Finaal zouden we allemaal slapen in tenten die opgesteld waren 
aan ’t station om daar dan ’s morgens de pers te woord te staan.
Het straathoekwerk organiseerde dit samen met een aantal partners

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De leefwereld van daklozen beter bekend maken bij het publiek en • 
bij de sociale sector
Het publiek de gasten en hun kwaliteiten leren kennen• 
Het signaal over te weinig opvangplaatsen verspreiden• 
De deelnemers “Alternative-Ostend-by-night leren kennen • 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor de publieke opinie en de eigen sectoren• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Samenwerking CAW, Samenlevingsopbouw en straathoekwerk van 
Oostende

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar het eigen emailbestand • 



55

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Een werkgroep samenstellen om de dag te organiseren• 
Een actieplan uitstippelen met bijhorende verhalen• 
Catering voorzien voor de deelnemers (in dit geval de instuif met • 
straathoekwerk en gasten die alles voorbereidden)
Spreker vastleggen met locatie en apparatuur (micro, laptop, • 
beamer, scherm…)
Uitnodiging opmaken en versturen• 

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Aantal deelnemers • 
Ruchtbaarheid in de pers• 
Doet het netwerk achteraf iets met de signalen…• 
De weerstand die je ervaart: hoe groter die is, hoe accurater het • 
signaal is.
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FICHE PUBLICATIE 
‘DE STRIJD AAN 
DE ONDERKANT 
WORDT BITSER’

1. WAT IS HET?

Een publicatie opgehangen aan 5 sociale grondrechten. 5 experten 
maakten een analyse van het sociaal grondrecht waarin zij expert zijn. 
Vlastrov distilleerde daaruit 10 strijdpunten.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Het straathoekwerk beter bekend maken bij beleidsmakers en • 
andere partners 
Duidelijk maken dat de strijd aan de onderkant moeilijker wordt, er • 
is meer sociale uitsluiting.
Signalen ingang laten vinden binnen het juiste beleidsniveau• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

voor beleidsmensen• 
partners• 
politieke partijen• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Ondersteuningsteam, Bea Cantillon, Luc Goossens, Dirk Vanduppen, 
Ludo Veny, Ides Nicaise..

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Mailing naar alle Vlaamse en federale parlementsleden (via mail en • 
boek per post)
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Mailing naar alle federale en Vlaamse ministers (via mail en boek • 
per post)
Mailing naar alle partijvoorzitters (via mail en boek per post)• 
Mailing naar belangrijke partners uit het netwerk• 
Mailing naar pers • 
Via nieuwsfl ash steunpunt• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Planning:

WEEK VAN 6 OKTOBER: 
personen contacteren rond de verschillende thema’s:

wonen: Luc Goossens UA• 
inkomen: Bea Cantillion UA• 
Gezondheid: Dirk Van Duppen VUB• 
Onderwijs: Ludo Veny RUG• 
Arbeid: Ides Nicaise KUL• 
mediatactiek: Patrick Martens De Knack• 

EIND OKTOBER: 
Leveren straatverhaal
Duidelijkheid via welk kanaal we moeten publiceren/uitgeven

BEGIN NOVEMBER: 
contacteren politici 

EIND JANUARI: 
deadline eerste tekst

FEBRUARI: 
redactie door het OST

EIND MAART: 
deadline tweede versie tekst

HALF APRIL: 
naar de drukkerij

Inhoudelijke:

RODE DRAAD:
De rode draad doorheen het signaaldocument is dat sociale grondrechten 
meer en meer door economische dwang bepaald worden.
We hebben de tekst opgehangen aan 5 sociale grondrechten.

Hoe moet het artikel er inhoudelijk uitzien?
Het artikel bestaat uit 4 onderdelen. Het start vanuit een concreet 
straatverhaal om dan te generaliseren en een aantal beleidsaanbevelingen 
te doen.

1. Wat betekent het specifi ek sociaal grondrecht.
2. Wat zijn de gevolgen indien je moeilijk of geen toegang hebt tot dit   
 grondrecht.
3. Hoe toegankelijk is het grondrecht en voor wie en wat zijn indicaties  
 dat dit grondrecht over de jaren minder toegankelijk is.
4. Wat zijn beleidsaanbevelingen om die toegankelijkheid te   
 verbeteren.
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Technische afspraken:
Maximum: 10 blz

7. HOE EVALUEER JE DAT?
 

Aandacht in de media voor het thema• 
Aantal reacties vanuit het beleid• 
Aantal opgevraagde exemplaren• 
Aantal verspreide exemplaren• 
Aantal reacties van de lezers• 
Was de verspreidingsmanier OK• 
Aantal organisaties die achteraf met het thema bezig zijn• 
Reacties van straathoekwerkers en coördinatoren• 
…• 



60

FICHE: 
KERSTSTALACTIE

1. WAT IS HET?

Met de kerstperiode trekken straathoekwerkers foto’s van 
kerststallen met een te Huur bordje erbij. Vlastrov verzamelt 
deze foto’s en spreekt media aan om aan de hand van deze foto’s, 
verhalen van ervaringsdeskundigen en een zelfgeschreven artikel de 
woonproblematiek in België opnieuw onder de aandacht te brengen.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

De leefwereld van dak- en thuislozen beter bekend maken bij het • 
publiek en het beleid
De woonproblematiek onder de aandacht brengen bij het publiek en • 
het beleid

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor de publieke opinie en het beleid• 

4. MET WIE WERD HET 
GEORGANISEERD?

Straathoekwerkers, coördinatoren, ankerpunten en Vlastrov

5. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Gerichte afspraken met journalisten• 
Foto werd gebruikt als kerstkaart met link naar website• 
Website straathoekwerk• 

6. HOE ORGANISEER JE DAT?

Straathoekwerkers motiveren foto’s te trekken en door te mailen • 
naar Vlastrov
Ervaringsdeskundigen zoeken die willen getuigen (woord en beeld)• 
Gerichte afspraken maken met journalist van krant en tijdschrift • 
voor exclusief artikel (geen mailing naar alle pers) (in dit geval De 
Standaard en Flair)
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Zelf artikel schrijven voor eventueel als basismateriaal aan • 
journalist te geven.
Dag dat artikel verschijnt in de krant, zelf de foto’s op de website • 
zetten met artikel erbij
Kerstkaart met kerststal elektronisch versturen naar netwerk en • 
beleid. Kerstkaart is een link naar de website

7. HOE EVALUEER JE DAT?

Verschijnen de artikels en zijn ze van een goede kwaliteit?• 
Komen er reacties op de artikels of website?• 
Komt er politieke reactie op?• 
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FICHE: 
ELEKTRONISCHE 
BANNERS

1. WAT IS HET?

Een elektronische banner of handtekening wordt ontworpen en in 
outlook of een ander email programma in de handtekening gestoken. Als 
er dan een mail verstuurd wordt, zit deze banner automatisch onderaan 
de mail. De banner is doorgaans een foto met daarop een uitdagende 
slogan. Als je op de banner klikt, kom je op een website terecht waar 
informatie staat over een bepaalde activiteit of actie. 

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Via een simpel en aansprekend systeem, mensen naar een website • 
lokken waar info staat over een actie of een signaal.

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Dit kan voor elke doelgroep gebruikt worden• 
Het voordeel is dat het standaard bij elke mail zit, zodat het sowieso • 
ruim verspreid wordt

4. HOE ORGANISEER JE DAT?

Een foto met tekst wordt opgemaakt (liefst in horizontaal • 
langwerpige vorm)
Deze wordt in het email programma ingebracht bij de handtekening• 
De banner wordt voorzien van een link naar een website• 
Elke mail bevat nu deze banner• 

5. HOE EVALUEER JE DAT?

Reactie van ontvangers• 
Aantal inschrijvingen voor een actie• 
…• 
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FICHE: 
LEZERSBRIEVEN EN 
OPINIESTUKKEN

1. WAT IS HET?

Bij gebeurtenissen een reactie schrijven naar de geschreven pers of 
zelfs radio en televisie. Dit gaat voornamelijk over reageren op een 
gebeurtenis. Je kan ook zelf, meestal via een opiniestuk, iets in de 
media proberen brengen. Een opiniestuk vraagt meer werk dan een 
lezersbrief, maar heeft meer kans tot publicatie indien je zelf een 
gebeurtenis of visie naar voor brengt met nieuwswaarde. Bij reageren 
op een gebeurtenis is de kans groot dat er nog mensen of organisaties 
een gelijkaardige reactie schrijven, en is de kans op publicatie dus 
kleiner.  Reageren op een gebeurtenis moet ook de dag zelf gebeuren. 
De volgende dag is alle moeite tevergeefs.

2. WAT IS DE DOELSTELLING?

Verkondiging van onze visie naar de bevolking• 
Publiek debat proberen in gang zetten• 
Onze visie verkondigen naar de overheid (overheden) toe• 
Politiek debat proberen in gang zetten• 
Leefwereld van onze gasten schetsen• 

3. VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Voor de publieke opinie en het beleid• 

4. WELK COMMUNICATIEKANAAL 
WERD GEBRUIKT?

Bijna altijd via mail naar de daartoe bestemde redacties van kranten, • 
tijdschriften, radio en/of televisie. Op de websites van de kranten 
zijn er aparte rubrieken om dergelijke zaken in te dienen.

5. HOE ORGANISEER JE DAT?

Belangrijk bij het schrijven van lezersbrieven en opiniestukken • 
vanuit het straathoekwerk, is dat de visie goed onderbouwd is en 
dat er vanuit het project steeds gecommuniceerd wordt met het 
ankerpunt en/of Vlastrov over de inhoud. Dit is niet éénvoudig 
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aangezien zulke zaken zeer snel moeten gaan.

6. HOE EVALUEER JE DAT?

Wordt het gepubliceerd?• 
Wordt het integraal en/of correct gepubliceerd?• 
Brengt het een debat op gang?• 
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BIJLAGEN
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FICHE FOTO-
TENTOONSTELLING 
RONDHANGENDE 
JONGEREN

Het LiSS nodigt U van harte uit op de  
officiële opening van onze  

Fototentoonstelling 
door gedeputeerde Hilde Claes  

          Op 23 april 2009 om 14.00h  
          In het Provinciehuis Limburg (Gouverneur  
              Verwilghensingel 1 te Hasselt)

           Een hapje en een drankje zijn voorzien. 

Jongeren hangen 
rond, niet omdat ze 
niets anders te doen 
hebben, maar omdat 
ze het gewoon leuk 
vinden.  

Komt rondhangen 
méér voor dan  

vroeger of staat het 
alleen maar meer in 

de picture? 

Jongeren hangen 
rond op plekken die 

ze leuk vinden. 
Plaatsen waar iets te 
zien is,waar ze ge-

zien worden.  

Jongeren laten zich 
niet leiden naar die 

plekken waarvan vol-
wassenen denken dat 

het goede plekken 
zijn. Jongeren kiezen 

hun plekken zelf. 
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FICHE DEBAT 
VEILIGHEIDS- EN 
WELZIJNSDENKEN

TRAATHOEK .beS
vzw LISS 

Genk, 8 april 2009 

UITNODIGING DEBAT 

Beste, 

We nodigen je graag uit op het jaarlijkse algemene vergadering van het LiSS voor het 
informatief gedeelte. Dit staat ook open voor niet-leden van het LiSS. 

De vergadering gaat door op donderdag 14 mei 2009 vanaf 20.15h in het Wit-
Gele Kruis te Genk, Weg naar As 72. 

Thema : spanningsveld tussen welzijn en veiligheid 

Sprekers :  Cis Dewaele, coördinator van het Vlaamse StraathoekwerkOverleg (Vlastrov)

Marc Geerits, commissaris van politie en werkzaam als verbindingsambtenaar in de 
  provincie Limburg. In deze hoedanigheid adviseert hij de gouverneur in  
  alle zaken die de openbare orde aanbelangen. 

Het vertrekpunt voor het debat, waarbij we van U een actieve deelname verwachten, 
is de tekst in bijlage ‘overlast bestaat niet’. 

Graag een seintje indien U aanwezig zal zijn. 

Vriendelijke groeten, 

Theo Christoffels 
Coördinator 

Ankerpunt Limburg  -  Europalaan 62, B-3600 Genk
T 089 35 20 25  -  E liss@straathoekwerk.be  -  rek. nr. 001-2672633-68 
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FICHE VORMING 
AAN DE LIJN

TRAATHOEK .beS
vzw LISS

Vorming Lijncontroleurs  Limburg 
   Vrijdag 15.05.2009   

(9.00h  - 15.00h met pauzes : 10.30h - 10.45h en 12.00h - 13.00h) 

INHOUD

Wie is wie? 

Hoe zijn wij het lokaal binnen gekomen? 

Voorstelling LiSS 
 - straathoekwerk 
 - rondhangende jongeren 

Vragen aan de controleurs 
 - wat verwachten zij van hun job? 
 - wat is er verteld tijdens de opleiding over dit thema? 
 - wat ervaren zij op het werkterrein? 
 - waar lopen ze vooral tegen aan? 

Maatschappelijke kwetsbaarheid 
 - wat is het? 
 - wie? 
 - Waarom anders omgaan met hen? 

Mogelijke redenen van problemen 
Groepsdruk 
Anonimiteit van een bus 
Jongeren moeten zich afzetten 
Controlerende rol in uniform  
Andere visie op ‘problemen’ 

Conflicthantering
 Utopie van de conflictvrije job 
 Onderscheid tussen onbehoorlijk gedrag en ontoelaatbaar gedrag 
 Conflict ontstaat van 2 kanten 

Rollenspelen 

Vorming De Lijn 15 april 2009 door LiSS 
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U kan de wind niet veranderen,  
maar hoe de zeilen staan kan u zelf bepalen

Tips en aandachtspunten in de communicatie met jongeren 

Algemeen : 

Het gaat er om wat van uw kant verstandig is en het meest effect heeft, ook al 
misdragen zij zich.  
Probeer gedrag van jongeren te begrijpen, het gaat niet om begrip. Begrijpen is 
verstaan, begrip lijkt al eerder op goedkeuren. 

Veel jongeren pikken de oude manieren van reageren niet meer. Jongeren van 
nu zijn niet de jongeren van 20 jaar geleden.  

Veroordeel het gedrag, niet de persoon. 

Respect is een belangrijk thema in contacten met jongeren. Respect kan 
verschillende betekenissen hebben : gehoorzaamheid,  intimidatie, 
gelijkwaardigheid.  
Voor jongeren  is respect gelijkwaardigheid. Respect en gezag gaan samen voor 
jongeren.

Twee stijlen van aanpak bij problemen. 
Judo-aanpak : laten horen dat je hun gedrag begrijpt en dan zeggen waar u last 
van heeft. 
Bij karateaanpak gaat je tegen de jongeren in. Karateaanpak werkt bij kinderen 
tot 10 jaar. Bij oudere gasten tast het de eer , het zelfrespect, het 
zelfwaardegevoel aan. 
Judo is contacthoudend. Karate is contactafwijzend 

Bv. : bij diefstal  
Meekomen , u hebt iets gestolen (karateaanpak) 
Goedemiddag. Kan u even mee naar achter komen.  U bent iets vergeten 
af te rekenen. 

Bv. : Vervalste strippenkaart 
Dit klopt niet. Mij zal je niet beduvelen. Meekomen. (karateaanpak) 
Dit kan je niet maken jong. Die kaart is gewoon slecht vervalst. Zal je 
volgende keer toch beter moeten doen. Dit kan ik echt niet zo laten 

Leg contact als er nog niets aan de hand is. Praat niet over de overlast. 

Ga pas aanspreken als u rustig bent. Uw grondhouding is van belang. Besef wat 
u uitstraalt. 

Wees onbevooroordeeld. Gooit niet iedereen op dezelfde hoop 

Overlast kan zijn  
 Onprettig 
 Onbehoorlijk 

Vorming De Lijn 15 april 2009 door LiSS 
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 Onaanvaardbaar 
 Onwettig 
Pas je manier van reageren aan. 

Hun taalgebruik accepteren. Hun taalgebruik niet nabootsen.  

Bij conflicten : 

Stel u voor, zeg waarom je daar bent, vraag de voornaam van de jongere, geef 
ze indien mogelijk een hand. Spreek hun steeds aan met de naam, als je die 
weet.

Richt u tot een persoon ipv tot de groep  

Hou visueel contact, kijk naar de ruimte boven de mond en onder de haargrens. 
Staar niet  in hun ogen. Kijk af en toe weg van de persoon voor u zonder contact 
te verliezen, draai u niet weg. 

Spreek op een rustige manier, ondanks hun reactie. 

Spreek met handgebaren, zonder te overdrijven. Ga niet wijzen, of wild gebaren, 
maak geen afkeurende gebaren. 

Maak lichamelijk contact, bijvoorbeeld een zachte aanraking van de arm. 
Hiermee kan je de afstand tussen jezelf en de persoon voor u verkleinen, maar 
ook vergroten, zonder bedreigend over te komen. 
Maak echter geen lichamelijk contact in vol conflict, dit wordt ervaren als 
bedreigend. 

Maak u nooit groter dan de persoon voor u, bijvoorbeeld in een bus. Als je 
gewoon met hen praat, ga ook zitten. Praten op – letterlijk - hetzelfde niveau 
zorgt voor een gevoel van gelijkheid. 

Maak je zelfs klein bij een conflict. Buig wat voorover als je groter bent, ga zitten 
als dat gaat. 

Biedt altijd een doorgang aan de persoon voor u. Ga in een bus niet vlak voor 
hem in het gangpad staan, ga een beetje opzij. Niet om ervoor te zorgen dat hij 
kan gaan lopen, maar wel dat hij het gevoel heeft dat hij weg kan. 
Ook op mentaal vlak is het voor jongeren van belang dat ze het gevoel hebben 
dat ze een keuze hebben. 

Gebruik geen attributen als je communiceert in een conflict, een pen of boek kan 
als het gebruikt wordt door iemand in uniform, als bedreigend overkomen. 

Vorming De Lijn 15 april 2009 door LiSS 
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Spreek de persoon nooit op een afkeurende manier aan, reageer ook nooit 
ontkennend of afkeurend op zijn kant van het verhaal (hoe absurd dat ook mag 
zijn), stel het in vraag. 

Als je merkt dat er een conflict komt, of je voelt de spanning bij de persoon voor 
u stijgen, vraag hem waarom hij zo kwaad wordt, waarom hij zo roept, doe dit 
op een rustige serene manier. 

Bij een ernstig conflict, bv een vechtpartij, doe niks waar je niet achter staat, als 
je bang bent, ben je bang. Als je jezelf gaat forceren, zal dit averechts werken 
op het conflict.  

Bij een conflict. Doe iets onverwachts. Leidt ze af. 

Gebruik zo weinig mogelijk het woord waarom, dit vraagt naar een 
verantwoording. Probeer eerder : hoe komt het dat, wat is de reden 

Begin met iets positiefs te zeggen. Jongeren scannen in één seconde of je voor of 
tegen hen bent. “Ik snap, ik begrijp, ik zie…. 

Gebruik ik-taal. Zeg waar jij last van hebt. Vraag om medewerking (ipv dit te 
eisen). Jongeren voelen dan minder dwang en krijgen het gevoel van ruimte om 
zelf te beslissen. 

Zeg eerst wat je stoort, dan pas wat je als oplossing wil bv. dat mag niet, dat is 
gevaarlijk kan je beter omdraaien naar “dat is gevaarlijk, dat zou je beter niet 
doen”.

Ga niet achteraf nog je gelijk halen (zie je nu wel, waarom geef je dat niet direct 
toe ,maar bedank gewoon). 

Vorming De Lijn 15 april 2009 door LiSS 
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Rollenspelen De Lijn

Enkele scenario’s om een rollenspel rond uit te voeren. 

- Maak met stoelen een bus, met achterbank. 3 mensen zitten op de achterbank en 
1 iemand is de controleur die is opgeroepen omdat iemand op de noodbal heeft 
geduwd, herhaaldelijk zonder te luisteren naar de verwittigingen van de 
buschauffeur. De chauffeur weet wel niet zeker welke van de 3 de noodbel 
ingedrukt heeft.  
Rol van de controleur: zoek uit wie de bel ingedrukt heeft. 
Rol van de passagiers: 1 van de drie is de dader, de andere 2 praten met de 
dader mee, geef weerstand aan de controleur. 

- 2 mensen zijn in een zwaar conflict verzeild geraakt, er is gevochten en de 
gemoederen zijn hooggespannen, de controleur moet de gemoederen bedaren, 
zodat de bus verder kan. 
Rol van de controleur: breng rust en zorg dat de bus kan vetrekken. 
Rol van de kemphanen: geef weerstand, zonder te overdrijven. 

- Een controleur wordt uitgescholden door passagiers op de bus, ze zijn met 4 en 
schelden en roepen constant naar de controleur. Op een gegeven moment slaan 
de stoppen van de controleur door en begint hij terug te roepen. 
Rol van de passagiers: probeer de controleur op stang te jagen. 
Rol van de controleur: maak je maar eens goed kwaad als je vind dat ze te ver 
gaan.

Enkele situaties om te bespreken: 

- Een groepje van 4 passagiers hebben amok gemaakt op de bus, er is nog een 
vijfde persoon die erbij stond, maar niets deed. De controleur komt op de bus, 
haalt de vijf van de bus en confronteert hen met de feiten, ook de vijfde persoon 
wordt zwaar geviseerd, later blijkt de controleur het bij het verkeerde eind te 
hebben. Hoe leg je het uit naar die vijfde persoon? 

- Jongeren maken ruzie op de bus, ook oudere mensen op de bus moeien zich 
ermee. Er ontstaat veel tumult. Hoe ga je hiermee om als je maar met 2 bent? 

- Een bus is bekogeld met stenen, de chauffeur is overstuur, jullie komen ter 
plaatse. Een aantal mensen op de bus zeggen gezien te hebben wie het gedaan 
heeft, ze kennen de daders zelfs bij naam. Wat doe je zo een moment? 

- Je bent op de bus voor een routine controle van vervoersbewijzen. Één van de 
passagiers op de bus heeft geen geldig bewijs, er ontstaat een woordenwisseling. 
Opeens word je door die persoon geduwd, wat doe je? 

Vorming De Lijn 15 april 2009 door LiSS 
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FICHE 
BEGRAFENIS 
SANS-PAPIERS
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FICHE STRAATDAG 
STRAATHOEKWERK 
ANTWERPEN 

Inschrijven doe je op bijgevoegd formulier, met

vermelding van je naam, organisatie en vermelding

“straatdag”.

Je stuurt je inschrijvingsformulier naar Elke

Janssen:

elke.janssen@cawmetropool.be

Wees snel, het aantal inschrijvingen is beperkt tot

100 aanwezigen.

Vergeet niet jouw voorkeur voor een werkgroep

aan te duiden.

Er wordt een inschrijvingsgeld gevraagd van 20

euro per deelnemer (incl. lunch).

Te storten op rekeningnummer:

001 2571289 89

Rachid.zaimi@cawmetropool.be

V.U. Rachid Zaimi
Coördinator TSHW – Antwerpen
Appelstraat 23, 2140 Borgerhout

Telefoon: 0473/725 769
Fax: 03/609 51 25

Het Oude Badhuis

Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen

STRAATDAG
19 MAART 2009

Hoe omgaan met maatschappelijke
verschijnselen? Een debat over
invalshoeken, werkvormen,
samenwerking, grenzen.

En

Wat is dat straathoekwerk nu
precies?

Ontmoetingscentrum HET OUDE BADHUIS

Stuivenbergplein 38

2060 Antwerpen

HOE ER GERAKEN

Vanaf het Centraal Station neem je best de Premetro Astrid:

nummers 3, 5 of 6 tot aan de halte “Handel”.

Daarna kan je te voet naar Het Oude Badhuis.

(Zie bijgevoegd plannetje).
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PROGRAMMA

Onthaal van 9h30 tot 10h00.

Vanaf 9h30 kan je terecht in het OUDE BADHUIS. Er is

koffie, thee, water en fruitsap voorzien.

Inhoudelijke inleiding van 10h00 tot 10h15

Door Rachid Zaimi, coördinator van het Territoriaal

Straathoekwerk (TSHW) Antwerpen.

Voorstelling Straathoekwerk Antwerpen van

10h15 tot 10h45

Een algemeen beeld over het straathoekwerk in

Antwerpen stad: een aantal cijfers, verhalen en signalen.

Debat van 10h45 tot 12h00

Op welke manier kan men vanuit verschillende

invalshoeken omgaan met maatschappelijke

verschijnselen? Op welke manier kan er samenwerking

ontstaan en waar liggen de grenzen?

Een debat over werkvormen en evenwichten!

Deelnemers:

Cis Dewaele – Vlastrov (Vlaams

Straathoekwerk Overleg).

Ludo Serrien – Steunpunt Algemeen

Welzijnswerk.

Iwan Simons – Hoofdinspecteur Teamleider

Prostitutie Team Antwerpen.

Tom Meeuws – Directeur Integrale

Veiligheid Antwerpen.

Afsluitende reflecties door Filip Coussée UGent

Moderator: Robert Crivit – Coördinator Uit De

Marge.

Lunch van 12h00 tot 13h30.

(in het inschrijvingsgeld inbegrepen)

Workshops van 13h30 tot 16h00.

Met een keuze uit onderstaande workshops:

Workshop 1: Straathoekwerk: een luis in

de pels.

Maar bij wie? Over schipperen tussen

belangenbehartiging en activeren.

Workshop 2: Presentie.

Van professionele afstand naar professionele

nabijheid.

Workshop 3: Onvoorwaardelijkheid

binnen het straathoekwerk.

De straathoekwerker als geitenwollensokken

dragende softie, die alles accepteert of een

noodzakelijkheid binnen de werkvorm

straathoekwerk.

Workshop 4: Grenzen op straat.

Kan alles? Mag alles? Over omgaan met grenzen

op straat.

Workshop 5: Een dag op straat.

Hoe ziet de werkdag van een straathoekwerker

eruit? Verhalen uit de praktijk. Over de

verschillende taken binnen het straathoekwerk.

Na de workshops wordt er verzameld in de grote

zaal voor het afsluitende plenaire gedeelte:

Van 16h00 tot 16h15

Met Monica De Coninck – OCMW voorzitter en

Schepen van Sociale Zaken.

Receptie van 16h15 tot 17h15

Een gezellige nababbel met een hapje en een drankje.

En de mogelijkheid tot een babbel met een van de

straathoekwerkers.
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FICHE 
KARTONNEN 
DOZEN 
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FICHE STUDIEDAG 
‘DE STRIJD AAN 
DE ONDERKANT 
WORDT BITSER’ IN 
GENT 
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FICHE E-BAY 
VEILING 
STRAATHOEK-
WERKERS

Afspraken Rent a straathoekwerker 

1.  De biedingen staan open voor particulieren, verenigingen, scholen, 
 organisaties en bedrijven 

2.  De biedingen starten op dinsdag 19 mei en lopen af op vrijdag 29 
 mei 2009 

3.  De winnende bieder wordt gecontacteerd door de coördinatie van de 
 dienst straathoekwerk na ontvangst van het verschuldigde bedrag 

4.  De winnende bieder betaald het verschuldigde bedrag binnen de 5 
 werkdagen volgend op het afsluiten van de veiling 

5.  Het verschuldigd bedrag wordt gestort op rekening nummer:
 290 -0516738 -40 van VZW VOS met vermelding “Homeless Cup 
 Gent” en de naam van de straathoekwerker waarop je geboden 
 hebt. 

6.  De winnende bieder kan gedurende 2u beroep doen op de door hem 
 of haar ingehuurde straathoekwerker 

7.  Concrete afspraken tussen de winnende bieder en de desbetreffende 
 straathoekwerker worden gemaakt in overleg met de coördinatie 
 van Dienst Straathoekwerk te Gent 

8.  Alleen activiteiten conform de visie van Straathoekwerk Gent 
 worden  georganiseerd 

9.  De coördinatie en straathoekwerkers behouden het recht om, mits 
 terugbetaling van het betaalde bedrag, een activiteit af te lasten als 
 de werking, integriteit en/of veiligheid van de straathoekwerkers,
 het project of de stad Gent in het gedrang is  

10. Alle ontmoetingen gaan door op openbare plaatsen. 
11. Alle extra kosten verbonden aan de activiteit zijn ten laste van de 

 winnende bieder 
12. Alle opbrengst van de biedingen gaat integraal naar de het project 

 van het Gentse Homeless Soccer Team 
13. De bieders onthouden zich tijdens de ontmoeting van alle opname 

 materiaal (beeld en geluid) 
14. Concrete afspraken worden schriftelijk vastgelegd voordat de 

 activiteit kan plaatsvinden  
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FICHE STUDIEDAG 
SAMENLEVEN IN 
DE HOOGTE

STRAATHOEKWERK GENT STELT VOOR  
SAMEN LEVEN IN DE HOOGTE : PRO-ACTIEF STRAATHOEKWERK

In de voorbije jaren legde straathoekwerk Gent in een aantal van de volkswijken 
de klemtoon op het uitbouwen van contacten met mensen uit sociale woonwijken 
en sociale hoogbouw. Nieuwe vindplaatsen die een nieuwe manier van aanpak 
vragen. Een pro-actieve aanpak, waarbij we mensen op een nog meer actieve 
manier benaderen.  Blokontbijten, soepbedeling, intensieve deur-aan-deur acties, 
aanbieden van gratis energiescans, organiseren van evenementen… 
methodieken om bij mensen binnen te raken, of mensen buiten te lokken. 

Op 26 en 27 mei licht het straathoekwerk Gent, samen met enkele partners, 
de werkwijze toe waarop in de voorbije jaren getracht werd om mensen in 
sociale woonwijken te bereiken.

Waar : parochiezaal Christus Koning Nieuw Gent
Programma :
Doorlopend  van 11u tot 17u : 
Tentoonstelling pro-actief straathoekwerk
Infostands vzw Ateljee en Regent
Kijkstudio : woning ingericht door kringloopwinkel vzw ateljee  
Verkoop van tweedehandse babyartikelen door inloopteam Nieuw Gent
Dinsdag 26 mei, vanaf 12u: soep en broodmaaltijd
Woensdag 27 mei, vanaf 12u: lunchgesprek “samen leven in de hoogte” 
door Bram David, medewerker project straathoekwerk (inschrijven noodzakelijk 
via steven.gillis@gent.be )
Woensdag 27 mei, vanaf 14u: ijssalon

RENT A STRAATHOEKWERKER
Wil je meer weten over straathoekwerk? Wil je de leefwereld van onze gasten beter 
leren kennen? Of heb je gewoon nood aan een luisterend oor?  
Huur een Gentse straathoekwerker!

De winnende bieder kan, afhankelijk van op wie hij/zij geboden heeft o.a. 
één van volgende activiteiten doen :

Samen met een straathoekwerker een informatieve wijkwandeling maken
Bezoek aan een volkscafé
Een dialoog over Roma, asielzoekers en/of activerend werken
Een soepje gaan drinken met één van de coördinatoren
Gent bekijken vanuit één van de sociale hoogbouwblokken
Thee gaan drinken in een Turkse of magrebijnse vzw
Een training bijwonen van het Gentse Homeless Soccer Team
...

De opbrengst van de biedingen gaat naar het Gentse Homeless Soccer Team.

Tussen 19 en 29 mei kan je op ebay een bod doen op één van de 
Gentse straathoekwerkers.

meer info : www.straathoekwerk.be; www.ebay.be (rubriek  gezondheid& verzorging, welzijn)
         of op het nummer 09/268.21.50
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FICHE 
KRAAKKLASSEN

Beste sympathisanten van het Straathoekwerk, 

We sloegen jullie reeds rond de oren met ‘teasers’ ter aankondiging van onze kraakklassen die nu al 
her en der curiositeit opwekken!   
Bij deze kunt u nog eens het volledige programma nalezen, indien u het nog niet zou gememoriseerd 
hebben…

Waar?  GULDEN SPORENLAAN 35 te Kortrijk.

Wegbeschrijving: met de volgende hulpmiddelen gekoppeld aan totale zelfbeheersing zal u er ze-
ker geraken: www.mappy.be

Programma: 
Enerzijds is er een dagprogramma vanuit de Levensboom voor de jonge pagadders  en anderzijds is er 
het programma van het SHW.  

Het shw opteert ervoor om geen cijfers uit te leggen én tevens geen statements te provoceren.  Wel
om hun zielsverwanten uit te nodigen en een breder publiek te laten kennis maken met een 
aantal sprekers om U tegen te zeggen.  Sprekers die door het straathoekwerk als Oscar – 
genomineerden aanzien worden.  Mensen die vanuit de buik, de jarenlange ervaring én de 
praktijk hun verhaal vertellen!

Globaal thema van de kraakklassen is  “Armoede – uitsluiting”.  Uitsluiting staat immers synoniem 
voor “afwijzing – minachting – discriminatie – schorsing – onderdrukking – armoede – racisme - …”  en 
dit op onderwijs, huisvesting, vrije tijd, werk, cultuur, …  

In tegenstelling tot wat u denkt als u deze woorden leest, beloven wij u dat wij – allen wer-
kers ten dienste van de maatschappij –een positieve boodschap brengen !  Na het aanhoren 
van de sprekers, gaat u vol zuurstof terug naar uw roeping!

maandag 18/05 - 20u: Luc Lamote in duo met Joost Bonte. 

Luc Lamote, directeur van Brede School Borgerhout. De heer Luc Lamote is de grote bezieler van de 
Brede School ‘Het Keerpunt’ te Borgerhout; ook wel de Lech Walesa van Borgerhout genoemd. Zelf pro-
fileert hij zijn school als een elite school. Éen van de toelatingsvoorwaarde is immers dat ‘je elders 
dient weggestuurd te zijn’!  
Het onderwijs is in een ‘omkering van doel en middel’ verzeild geraakt . Het vraagt zich dikwijls niet 
meer af wat zijn maatschappelijke relevantie is. Een analyse van zowel de fysieke als sociologische om-
gevingsfactoren maakt duidelijk dat onderwijsinstellingen zelfs steeds vaker evolueren tot eilandjes. Het 
simpele feit dat schoolgebouwen maar voor 40 % van de normale gebruikstijd aangewend 
worden, is op zich een bijzonder grote verkwisting van wat we de publieke ruimte kunnen noemen.”  
M.a.w. het Mattheus – effect.  

STRAATHOEKWERK ON TOUR – Kraakklassen Kortrijk 18 – 19 – 20 mei 2009
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Joost Bonte, coördinator van het straathoekwerk Oost – en West – Vlaanderen legt al jaren de vinger 
op de wonde: het Mattheus - effect, de uitval die heel herkenbaar is bij de hedendaagse uitbouw van de 
hulpverlening: het aanbod van gespecialiseerde hulpverlening gekoppeld aan de voorwaarde tot motiva-
tie van onze gasten! Het straathoekwerk is de luis in de pels.  

Dinsdag 19/05 om 13u30: Pascal Tuteleers 

Pascal is lector aan de sociale hogeschool te Gent en in een vorig leven was hij tevens coördinator van 
het SHW Gent.  
SOCIALE activering! Heden ten dage moet en zal iedereen werken. Activering naar werk wordt aanzien 
als het wondermiddel om gasten uit kansarmoede te onttrekken. Of ze al dan niet ’s avonds een bed 
hebben om in te slapen, een propere broek hebben om aan te trekken – laat staan een thermoskan – 
daar wordt niet al te veel poespas rond gemaakt.  
Werkers in de VDAB, OCMW, enz. worden er op het afgerekend. Een groot aantal dossiers blijft in de 
kast hangen… Doch er bestaat nog zoiets als SOCIALE activering! Pascal Tuteleers heeft de deskundig-
heid én de gave om de mensen te entertainen en te enthousiasmeren met een doorleefd verhaal! De 
man is niet alleen leuk om te zien maar schitterend om naar te luisteren!  

Dinsdag 19/05 om 16u: Agnes Verbruggen 

Agnes V. is lector in de opleiding SW, de Pascal Platel van de afdeling sociaal werk aan de HOGent. Zij 
legde onlangs de laatste hand aan een nieuw boek: “De ziel van de stiel”. Het boek analyseert de 
zoektocht naar de eigenheid van het beroep van maatschappelijk assistenten, waarbij het uitgangs-
punt is dat deze “identiteitsvraag” van maatschappelijk assistenten geen probleem is, maar een nood-
zakelijk element voor een beroep dat zich richt op welzijn.  

Woensdag 20/05 om  10u30: Jürgen Van Haver 

Jürgen VAN HAVER, straathoekwerker Gent, vertelt zijn verhaal over één volledige week als dakloze 
overleven in de Gentse Straten! De man had één week recup nodig 

Alvast vriendelijke groeten vanwege het straathoekwerk team!  



92

FICHE INLEEF- EN 
STUDIEDAG ROND 
STRAATHOEKWERK 
EN ACTIVERING

Wanneer?   Donderdag 14 mei 
Afspraak:   Randparking Bosje om 9.15 

Programma?
Voormiddag: wandeling + inleefmoment 
Middagmaal + verkenning instuif 
Namiddag:  gastspreker Pascal Tuteleers  
  een gevestigde waarde op gebied van  
  sociale activering  
  “Hoe sociaal activerend is het verplichten 
  van leefloners om een jobbeurs te   
  bezoeken?” Wie durft de discussie aan?  

Gelieve uw deelname,die trouwens gratis is, te 
bevestigen via mail voor 11 mei.
Mail uw naam en organisatie door naar 
natascha.samyn@oostende.be

Hopelijk tot dan en aarzel niet deze mail door te 
sturen naar uw netwerk! 
 

“Heeft U al eens een overlevingstocht meegemaakt?
Houdt U wel van een uitdaging?
Dan hebben wij goed nieuws voor U... .
De stevige wandelschoenen kunnen weer van onder het stof 
worden gehaald! De gereedschapsriem terug op de heupen, en de 
waterdichte jas erover, klaar om het avontuur aan te gaan. 
Welkom op het terrein van Oostende, onze Koningin der
Badsteden, een plek die veel meer herbergt dan op het eerste 
zicht merkbaar is. Welkom op de ”Tour Deluxe”, een wandeling 
die U mee zal nemen naar plaatsen in Oostende, die U reeds 
kent.
Een “overlevingstocht”, gezien door de ogen van de mensen die 
aan de rand van de maatschappij leven.
Een tocht waarbij de straathoekwerkers van Oostende U op 
sleeptouw zullen nemen, naar de plaatsen waar we dagelijks 
voorbij lopen, zonder om te kijken naar de mensen die er 
eigenlijk dagelijks vertoeven.

Deze tocht zal U een stap dichter brengen bij de
leefwereld van de mensen
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