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Beste lezer, 

Er is al weer een jaartje voorbij, dus dient er zich opnieuw een jaarverslag aan. In dit jaarverslag 

pogen we eens te meer om jou een beknopt overzicht te geven van onze vereniging, zowel op het 

vlak van onze organisatie en onze activiteiten, maar eveneens een inzicht in de doelgroep van onze 

vereniging. Waar onze maandelijkse nieuwsbrief je meer vertelt over wat er zoal reilt en zeilt in vzw 

SIVI, geeft dit jaarverslag naast een overzicht van deze activiteiten eveneens wat aanvullend 

cijfermateriaal weer. Mocht je onze nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar je hebt er wel interesse in, 

geef dan gerust je naam door op info@vzwsivi.be. 

We zijn intussen reeds verscheidene jaren aan het werk met onze sociale kruidenier. Naast deze 

vaste waarde in onze werking, zijn we in 2013 eveneens een proefproject gestart met een mobiele 

kruidenier. De bedoeling hiervan is om zo ook enkele kanaaldorpen te kunnen bedienen, waar een 

sterke vraag heerst naar een dergelijke dienst. In het komende jaar zal dit project geëvalueerd 

worden en wordt er beslist of en hoe we met dit project door willen gaan. 

Eveneens hebben wij reeds enkele jaren geleden mee onze schouders gezet onder het CLT project. 

Door het verdwijnen van de subsidies voor dit project werden we helaas genoodzaakt om dit project 

stop te zetten. Eind 2013 kwamen er echter nieuwe mogelijkheden en hebben we besloten om als 

vzw SIVI opnieuw onze schouders onder dit project te zetten. Er werd intussen een nieuwe vzw 

opgericht met de naam CLT Gent, waarvan onze vereniging een van de stichtende leden is. We kijken 

al uit naar waar dit interessante project ons in de toekomst brengen zal. 

Nu we via het CLT project bij het thema huisvesting zijn aanbeland, is er een ander belangrijk feit wat 

zich voltrokken heeft. Na jarenlang aandringen, beloven, wachten, opnieuw aandringen en dergelijke 

meer, is de stad Gent nu eindelijk begonnen met de bouw van onze nieuwe huisvesting in de 

Doornakkerstraat. Mensen die af en toe eens op het kerkplein komen, zullen wellicht reeds 

opgemerkt hebben dat het gebouw naast de ingang van het dienstencentrum (de vroegere school) 

zowat van de grond opnieuw wordt opgebouwd. Enkel de voorgevel werd bewaard, gezien dit een 

beschermde gevel is. We hopen om in de loop van 2014 dit nieuwe gebouw te kunnen betrekken. 

Het is de bedoeling dat onder andere onze sociale kruidenier naar deze nieuwe locatie zal verhuizen. 

Een werking zoals deze van vzw SIVI is natuurlijk onmogelijk zonder een sterke ploeg van 

medewerkers en vrijwilligers. Een warme dank aan iedereen voor de geleverde prestaties, hoe groot 

of hoe klein die ook zijn, is dus op zijn plaats. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan zie je hoe een 

kleine vzw tot grootse dingen in staat is. Hartelijk dank voor je inzet aan iedereen die een steentje 

heeft bijgedragen! 

Jos Remy, voorzitter RvB  
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1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

Vzw SIVI werd gesticht op 16 juni 1995.  De statuten hiervan verschenen in het 

Belgische Staatsblad op 9 oktober 1995. Op 1 januari 1996 werd zij door de Vlaamse 

Regering erkend als autonome vrijwilligersorganisatie. Het ondernemingsnummer is 

het volgende 0456 158 930. 

 

VOORZITTER :      Jos Remy 

 

Afgevaardigd beheerder :    Odette Soens 

 

Secretaris penningmeester:   Thierry Boone 

     

Leden van de Raad van Bestuur :         Miek De Deurwaerder 

      Piet Cramer 

Anne Van Renterghem 

      Elke De Cruynaere (ontslagnemend) 

      Henri Hemelsoet 

      Hubert De Vos 

 

Algemene vergadering :    Mieke Windels (ontslagnemend) 

      Jean-Louis Boone 

      Kris vandenmeerschaut 

      Renilde Grimonpon 

      Pol Morel (ontslagnemend) 

 

Namens Sint-Vincentius 

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen :  Aster Vereecken 

 

Boekhouder :      Eric Melis 
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2. ORGANIGRAM VZW SIVI 
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3. GROEPSWERKING – vzw SIVI ALS VERENIGING 

 

Als vereniging waar armen het woord nemen werken wij vanuit de 6 criteria die de overheid oplegt 

om structureel aan armoede te werken.  

 

De zes criteria werden bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, in 2003, geformuleerd door de 

mensen in armoede zelf. De zes criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces. Ze maken 

niet alleen mensen in armoede sterker; ze zijn ook een unieke formule in de structurele bestrijding 

van armoede.  

 

1.  Armen verenigen met als doelstelling mensen uit hun isolement te 

halen door een netwerk met elkaar en vrijwilligers uit te bouwen en 

te ondersteunen. 

 

2.  Armen het woord geven door van hen te leren wat armoede 

betekent, kennis rond armoede verzamelen en hen een stem geven 

in de maatschappij. 

 

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie van armen.  Door 

samen te komen worden de mensen sterker vanuit de ervaringen 

van de ander.  Door de uitwisseling krijgen zij meer greep op hun 

situatie en voelen zich gesteund en aangemoedigd om stappen te 

zetten. 

 

4. Werken aan maatschappelijk structuren door de drempels naar de 

dienstverlening te verlagen en signalen te sturen omtrent hun 

leefwereld. 

 

5. Dialoog en vorming door te leren van elkaars kennis en ervaringen 

en dit over te brengen in de samenleving.  

 

6. Armen blijven zoeken doet men door voortdurende aandacht te 

hebben om nog meer mensen te bereiken en zo de groep uit te 

breiden. 

 

Dit zijn de grondfundamenten van  elke vereniging waar armen het woord nemen. 
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3.1. Praatgroep 

 

Een stukje geschiedenis 
 
De praatgroep is reeds jaren een vast begrip binnen de werking van vzw SIVI. Zo vond er de 

afgelopen jaren elke maandagnamiddag (14u - 16u) een open ontmoetingsmoment plaats in de Jos 

Verdegemstraat 19 te Sint-Amandsberg. Tijdens deze bijeenkomsten stond in eerste instantie 

‘ontmoeting’ centraal. Mensen kregen de kans anderen te ontmoeten en uit hun isolement te 

treden.  

Deze praatnamiddagen boden ook de kans om rond bepaalde laagdrempelige thema’s, op vraag en 

maat van de groep, te werken. Zo werkten we telkens in clusters van 4 à 6 bijeenkomsten rond 

hetzelfde thema. We trachtten telkens een erg gevarieerd aanbod (naai-atelier onder begeleiding 

van een regentes, actieve of creatieve bijeenkomst, informatieve samenkomst, uitstap, …) aan te 

bieden zodat iedereen zijn wensen en behoeften aan bod kwamen.  

Evolutie 
 
Omdat we ons de afgelopen jaren steeds meer geëngageerd hebben voor meer inhoudelijke 

themawerkingen voelden we ons genoodzaakt om de ‘praatgroep’ af te bouwen. We maakten 

expliciet de keuze om meer in te zetten op structurele veranderingen, beleidsbeïnvloedend werk en 

het participatief thematisch werken op lange termijn. De bijeenkomsten op maandagmiddag bleven 

bestaan, maar stonden telkens in het teken van één van de themawerkingen (Vrije tijd, Wijs Grijs, 

CLT, …). Slechts één keer per maand organiseerden we op maandagmiddag een ontspannend 

ontmoetingsmoment. Met deze evolutie verdween ook de naam ‘praatgroep’ voorgoed uit de 

werking van vzw SIVI. In 2013 vonden er binnen dit kader 8 ontspannende ontmoetingsmomenten 

plaats. Diverse vrijwilligers stonden eveneens in voor de specifieke invulling van deze bijeenkomsten: 

naai-atelier (3), quiz (2), zoektocht (2) & cinemabezoek. 41 verschillende deelnemers woonden deze 

activiteiten bij.  
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3.2. Themawerkingen  
 
In het jaar 2013 liepen er bij vzw SIVI diverse themawerkingen: proactief handelen (wijs grijs), vrije 

tijd, wonen (CLT), armoede gekleurd / Managers Van Diversiteit en opvoeden (oudergroep De Boei).  

3.2.1. Proactief handelen: project ‘wijs grijs’ 

Ter situering 

Sinds januari 2013 ging vzw SIVI van start met een nieuw project: lokaal proactief handelen. Door de 

input van eigen en provinciale middelen kon een werkkracht 40% op dit project tewerkgesteld 

worden.  

Voorstelling project 

Het lokaal proactief kader in Oost-Vlaanderen is een project dat inzet op de strijd tegen 

onderbescherming. Onderbescherming is de situatie waarin rechthebbenden op maatschappelijke 

dienstverlening dit om één of andere reden niet krijgen. Vaak komt dit door schaamte of 

onbekendheid van de hulp- en dienstverlening. Gent is één van de zes Oost-Vlaamse gemeenten die 

deelnemen aan het project. Per gemeente gaan we op zoek naar de specifieke pijnpunten en zetten 

we samen met rechthebbenden en partners verbeteracties op. 

Gent doorliep hierin een eigen parcours. Aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat 50 +ers de 

grootste groep is die in een situatie van onderbescherming leeft, werd  besloten om vooral op deze 

leeftijdsgroep in te zetten. In het verlengde daarvan zag het project ‘wijs grijs’ het levenslicht! Vzw 

SIVI was binnen dit project verantwoordelijk voor de doelgroepwerking.  

Doelgroepwerking en fasering 

Geïnteresseerden uit de doelgroep kwamen binnen de werking van vzw SIVI 2wekelijks samen in de 

projectgroep ‘wijs grijs’.  

Van januari tot april stonden deze bijeenkomsten in het teken van de evaluatie van de werking van 

het OCMW (sociale dienst en Lokale Diensten Centra) en het CAW (sociale dienst). Hiervoor gingen 

we aan de slag met de rechtencirkel. Deze evaluaties brachten ook heel wat vragen met zich mee 

over de concrete werking van het CAW en het OCMW; vandaar dat we ook 2 sessies gewijd hebben 

aan een gesprek met werkers uit de desbetreffende diensten om klaarheid te scheppen in hun 

aanbod. In het kader van ‘wijs grijs’ vonden 7 bijeenkomsten plaats. Gemiddeld waren er 12 

deelnemers aanwezig. Ondertussen namen we ook vragenlijsten af tijdens de sociale kruidenier (12) 

en werden de werkers en vrijwilligers van de desbetreffende diensten eveneens onderworpen aan 

een evaluatie op basis van de rechtencirkel.  

In een volgende fase (mei – juni) werden beide evaluaties (doelgroep/gebruikers en 

professionelen/aanbieders) met elkaar geconfronteerd in de vorm van focusgroepen. Tijdens deze 

bijeenkomsten werden de acties en verbetervoorstellen van beide partijen met elkaar vergeleken en 

werden de prioriteiten tot verbetering bepaald. Er vonden 3 focusgroepen plaats. 5 mensen van de 

projectgroep ‘wijs grijs’ namen deel aan deze focusgroepen.  
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In een derde fase (september – november 2013) van het project werden de prioritaire 

verbetervoorstellen voorgelegd aan het beleid. Ondertussen ging de groep ‘wijs grijs’ binnen vzw SIVI 

aan de slag met het armoedebeleidsplan dat onder leiding van Rudy Coddens (Schepen 

Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter) in de maak was. Aan de hand van 

dit plan toonden de Gentse bestuurders aan hoe ze armoede in Gent de komende legislatuur willen 

aanpakken. Gedurende 4 bijeenkomsten bogen we ons over dit plan en bundelden bedenkingen, 

argumenten en verbeterpunten. Gemiddeld was er een opkomst van 12 deelnemers.  

In diezelfde periode (september 2013) kregen we vanuit het LDC Wibier de vraag om een vorming 

over armoede te geven aan hun vrijwilligers. De groep ‘wijs grijs’ besloot op deze vraag in te gaan, 

maar zich een jaar te gunnen om met dit thema aan de slag te gaan met als doel een doordachte, op 

maat uitgewerkte vorming te kunnen aanbieden. Zo zouden ze tijdens diverse groepsbijeenkomsten 

bestaande vormingen over armoede testen en evalueren. Ook zouden ze op zoek gaan naar 

theoretische kaders die hun visie op armoede ondersteunen. Er vonden hier rond 5 bijeenkomsten 

plaats waarop diverse vormingen geëvalueerd werden. Gemiddeld waren telkens 9 mensen 

aanwezig.  

In december vond dan het grote dialoogmoment plaats waarop de resultaten van het voorleggen van 

de acties aan het beleid werden voorgesteld. In diverse werkgroepen werden deze nogmaals onder 

de loep genomen en besproken. 5 mensen van vzw SIVI namen deel aan dit dialoogmoment.  

Stuurgroep 

Voor de ondersteuning van het project werd in 2013 een stuurgroep opgericht met 

vertegenwoordiging van de deelnemende partners: vzw SIVI, Samenlevingspbouw Gent, OCMW 

sociale dienst, OCMW LDC & CAW sociale dienst. In 2013 kwam de stuurgroep 7 keer samen. 

Provinciale uitwisseling 
 
Binnen dit project stond op provinciaal vlak de uitwisseling van opgedane kennis centraal. Zo nam 

vzw SIVI deel aan de provinciale stuurgroep voor de algemene opvolging van het project. Deze kwam 

het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar.  

Verder nam vzw SIVI ook deel aan de ‘ronde van Oost-Vlaanderen’ met als doel halt te houden in de 

deelnemende steden en gemeenten en uit te wisselen over de diverse initiatieven. Zowel het beleid, 

maatschappelijk werkers als de doelgroep werden hiervoor uitgenodigd. Tot nu toe werd de ronde al 

drie keer georganiseerd. Vzw SIVI nam deel aan de uitwisselingen in Aalter en in Ronse. Gemiddeld 

waren zo’n 20 personen aanwezig op deze bijeenkomsten. 
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Toekomst 
 
In 2014 wordt dit project nog een jaar gecontinueerd. De doelgroepwerking zal zich enerzijds verder 
toespitsen op het uitwerken van vorming over armoede en anderzijds samen met de andere 
deelnemende partners trachten de geselecteerde verbetervoorstellen om te zetten in de praktijk.  
 

3.2.2. Vrije tijd 

Ter situering 

Sinds enkele jaren zet vzw SIVI intensief in op het thema cultuur en in het verlengde daarvan vrije 

tijd. De afgelopen jaren lag het accent vooral op het wegwerken van drempels die 

vrijetijdsparticipatie in de weg staan. Nu de Stad Gent de komst van een vrijetijdspas opgenomen 

heeft in haar bestuursakkoord hebben we in 2013 een themawerking ‘vrije tijd’ op poten gezet. De 

doelgroepwerking binnen deze themawerking kreeg net als de voorbije jaren vorm door ‘de 

salonvergadering’. Verder stapte een coördinator in ‘de stuurgroep Netwerk Vrije tijd’ (6) van de stad 

Gent en nam een groepswerker deel aan de werkgroep van het Netwerk Tegen Armoede (3). 

Tenslotte werd in 2013 heel wat voorbereidend werk geleverd voor de oprichting van een 

vrijetijdsloket.  

Naast dit beleidsbeïnvloedend werk werden er ook groepsuitstappen georganiseerd en hebben we 

ons geëngageerd om zo veel mogelijk mensen toe te leiden naar vrijetijdsactiviteiten via de 80/20 

regel, 1 euro tickets, het fonds vrijetijdsparticipatie, het fonds vakantieparticipatie en 

diversiteitstickets.  

 
Salonvergadering cultuur 

Om de 6 weken organiseerden we een salonvergadering cultuur. Dit jaar hebben we via deze 

vergadering de afsprakennota van de Stad Gent geëvalueerd. Met een delegatie van 4 mensen 

namen we nadien deel aan de evaluatie  georganiseerd door de Stad Gent. De coördinator nam ook 

deel aan de sessie georganiseerd voor sociale organisaties. De volledige groep werd ook uitgenodigd 

voor de presentatie van die evaluatie. In samenspraak met de doelgroep werden in 2013 ook al 

verschillende verbeterpunten in de praktijk omgezet. Zo werd het vrijetijdsreglement gewijzigd, werd 

de verspreiding van tickets anders aangepakt, enzovoort.  

In juni organiseerden we 2 sessies omtrent de nakende vrijetijdspas. We bekeken de stand van zaken 

omtrent deze pas en zoomden alvast in op volgende aspecten: doelgroep en toeleiding. 

In 2013 hebben we ook verder ingezet op het wegwerken van drempels om individuele participatie 

te kunnen bevorderen. Zo volgden 2 deelnemers de seizoenspresentatie van het NTGent, goten deze 

in een presentatie en een overzichtslijst, waarna alle deelnemers hun persoonlijke bestelling voor het 

volledige seizoen konden doorgeven. Iedereen kreeg ook een plan met de diverse locaties, een blad 

met de regels en vlak voor elke voorstelling een herinneringsmail.  
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In het totaal organiseerden we 7 salonvergaderingen cultuur en waren er gemiddeld 26 deelnemers 

aanwezig.    

  

Activiteiten 

Groepsactiviteiten 

In het jaar 2013 stonden er 3 daguitstappen op het programma (april: zoo Antwerpen; augustus: 

Blankenberge en Brussel). Deze groepsuitstappen werden in overleg met alle deelnemers 

georganiseerd. De uitstap naar de zoo werd begeleid door iemand van doelgroep. Gemiddeld namen 

er 15 deelnemers deel aan deze uistappen.  

     
 

  
 

Individuele vrijetijsparticipatie 

Ook het gebruik van de individuele cultuurvoordelen (80/20 regel, 1 euro tickets Stad Gent, 1 euro 

tickets NTGent, tickets van de provincie, …) kwam in het jaar 2013 in een stroomversnelling terecht. 

Dit komt deels doordat we het afgelopen jaar actief hebben ingezet op het zoeken van nieuwe 

mensen die in aanmerking komen voor de vrijetijdsvoordelen van vzw SIVI. Zo organiseerden we 2 

infomomenten waarop we hierover uitleg gaven. In het totaal namen we 17 nieuwe intakes af. Ook 

via brede school en de sociale kruidenier sloten 18 nieuwe gezinnen zich aan bij onze cultuurgroep.  

Op het einde van 2013 maakten 198 individuen gebruik van de cultuurvoordelen van vzw SIVI. Dit is 

een verdubbeling ten aanzien van het jaar voordien. In het kader van de 80/20 werd er zo'n 9500 

euro terugbetaald aan mensen uit de doelgroep (individueel en groepsactiviteiten). Er werden 142 
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1€tickets van de Stad Gent, 169 1€tickets van het NTGent, 41 tickets via het fonds 

vrijetijdsparticipatie en 34 tickets via het fonds vakantieparticipatie verkocht.   

Op weg naar een vrijetijdsloket … 

In 2013 hebben we ons met de cultuurgroep verder verdiept op het aanbod vrije tijd ten aanzien van 

mensen in armoede. Zo namen 2 mensen uit de doelgroep deel aan de vorming van het Fonds 

Vrijetijdsparticipatie en nodigden we de jeugddienst uit om het Gentse aanbod voor kinderen en 

jongeren voor te stellen aan onze cultuurgroep.   

Omdat het aantal deelnemers voor vrijetijdsparticipatie én het aanbod waarop we ingezet hebben in 

2013 een sterke groei kenden, voelden we ons genoodzaakt om de praktisch invulling van de 

verspreiding van de voordelen anders aan te pakken. Zo organiseerden we 4 momenten tijdens het 

jaar waarop de cinematickets, zwemkaarten en andere tickets verkocht werden. Dit gebeurde 

volledig door en voor mensen uit de doelgroep.  

 

Verder bleef ook de vraag naar begeleiding voor het boeken van vakanties groot. Zo organiseerden 

we in het voorjaar een groepsmoment waarop alle opties voor (groeps)vakanties in kaart werden 

gebracht (11 deelnemers). In het verlengde daarvan werden 5 gezinnen individueel verder begeleid 

bij het organiseren van hun vakantie. Uiteindelijk vertrokken 9 mensen op vakantie door de 

individuele begeleiding op maat vanuit vzw SIVI.  

Voorgaande zaken dwongen ons hoe langer hoe meer na te denken over een nieuw concept waarbij 

we op een gestructureerde, eenduidige en transparante manier vraag en aanbod op elkaar kunnen 

afstemmen. Zo werd in 2013 contact opgenomen met ‘rap op stap’ en gebeurden er diverse 

voorbereidende gesprekken. Begin 2014 besloten we met een algemeen vrijetijdsloket van start te 

gaan waarbij alle leden die ooit een intake afgelegd hebben terecht kunnen voor enerzijds informatie 

over vrije tijd, vakantie, … en anderzijds de aankoop van tickets, boeken van activiteiten, …                

Project ‘Cultuurcompot’  

In navolging van het project ‘Gevaarlijk jong’ (2012) waarbij deelnemers leerden beatboxen, hiphop 

dansen of muurschilderen, organiseerden we in samenwerking met De Werf een nieuw project: 

cultuurcompot.  

In een reeks van 5 workshops (april – mei 2013) leerden de jongeren van vzw De Werf en de 

volwassenen van vzw SIVI onder begeleiding van een ervaren kunstenaar de knepen van volgende 

vakken: circusstunts, digitale fotografie en naaien. Ondanks het feit dat er voor vzw SIVI 9 plaatsen 

waren, werden er slechts 5 ingevuld. Het intergenerationeel samenwerken en de verbondenheid die 

dit project het jaar voordien wist teweeg wist te brengen tussen de diverse doelgroepen, was dit jaar 
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heel wat minder aanwezig. Dit was deels te wijten aan de beperkte begeleiding en ook aan het 

uitvallen van één van de kunstenaars.  

3.2.3. Wonen: woonproject ‘Community Land Trust (CLT)’ 

Ter situering 

Sinds 2012 werkt vzw SIVI samen met Samenlevingsopbouw Gent vzw aan het project Community 

Land Trust. Vanuit vzw SIVI werkte een groepswerker halftijds op dit project, ondersteund door de 

coördinatie. 

Ondanks het feit dat verschillende financieringsmogelijkheden werden onderzocht, sloegen we er 

niet in nieuwe subsidies te vinden voor de halftijdse groepswerker die instond voor de begeleiding 

van de groepswerking binnen vzw SIVI. Eind maart moest dit contract dan ook beëindigd worden. De 

doelgroepwerking werd vanaf dan overgenomen door Samenlevingsopbouw Gent. Vanaf april 2013 

werd het project vanuit vzw SIVI enkel vanuit de coördinatie verder opgevolgd.   

Voorstelling project   

Een Community Land Trust (CLT) is een organisatie die betaalbare woningen voor mensen met een 

laag inkomen realiseert, door de eigendom van de woning te scheiden van de eigendom van de 

grond. In het kader van de projectoproep coöperatief ondernemen (sociale economie, Freya 

Vandenbossche) werkte vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw in 2012 een haalbaarheidsstudie 

uit die de mogelijkheden van de oprichting van een CLT in Gent in kaart brengt. In 2013 wilden we op 

basis van deze studie aan de slag te gaan om CLT in Gent ook effectief te realiseren. 

De taak van vzw SIVI bestond er in geïnteresseerde doelgroepleden te werven, te informeren, samen 

te brengen en te begeleiden doorheen het volledige project. Van bij de start van het project werd er 

naar gestreefd de doelgroep zoveel mogelijk inspraak te geven doorheen het volledige project. Vzw 

SIVI stond dus ook in voor het organiseren van deze inspraak. 

CLT-Team   

De teamleden van het CLT-project (2 personeelsleden van vzw SIVI en 3 personeelsleden van 

Samenlevingsopbouw Gent) vergaderden maandelijks (januari – maart 2013). Tijdens deze 

vergaderingen werden volgende zaken besproken: planning en projectontwikkeling, 

communicatiemiddelen, stand van zaken bewonerswerking & spaargroep, organisatie van 

activiteiten naar de buurt, voorbereiding stuurgroep, financieringsmogelijkheden voor CLT Gent, … 

De doelgroepwerking 

Bewonersgroep 

Geïnteresseerden uit de doelgroep kwamen tweewekelijks samen tijdens de 

bewonersbijeenkomsten. Het doel van deze groepsmomenten is enerzijds het aanbieden van 

vorming over verschillende aspecten van eigenaar zijn/worden, anderzijds is dit ook de ideale 

gelegenheid om belangrijke aspecten van het project te bespreken met de doelgroep. Via de 

themagroep kan de doelgroep rechtstreeks input geven bij de projectuitvoering. Naast het 
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inhoudelijk aspect hebben we binnen de themagroep ook aandacht voor ontspannende, 

groepsvormende activiteiten.  

In 2013 vonden onder begeleiding van een groepswerker van vzw SIVI onderstaande bijeenkomsten 

plaats (januari – maart2013). Gemiddeld waren telkens 11 deelnemers aanwezig.  

 terugkoppeling lobbywerk, vrijwilligerswerk, stand van zaken spaargroep 

 terugkoppeling gesprek Schepen, bespreking mogelijke sites, Vlaams niveau, terugkoppeling 
stuurgroep 

 buurtwandeling in de Muide met buurtwerker Lucien 

 planning volgende activiteiten, hoorzitting Vlaams Parlement, bespreking sterktes en 
zwaktes van de sites 

 bespreking woonwensen en wijkverkenning 

 bezoek aan tentoonstelling ecologisch verbouwen, sessie rond communiceren in groep 

 afscheidsfeestje Hanne-Lies 
 

Spaargroep  

Begin oktober 2012 begonnen de toekomstige met het sparen van een vast maandelijks bedrag op 

een gemeenschappelijke rekening. Bewoners die in aanmerking willen komen voor een koopwoning 

sparen maandelijks 50 euro, bewoners die geïnteresseerd zijn in een huurwoning sparen 25 euro per 

maand. Op het einde van het project, m.a.w. als men zijn huurwaarborg of het voorschot op de 

lening moet betalen, krijgt men zijn gespaarde geld terug. Het spaargeld kan dan voor deze zaken 

aangewend worden. Het instappen in de spaargroep betekent een concreet engagement t.o.v. CLT. 

De spaarrekening werd de eerste 3 maanden van 2013 beheerd door een groepswerker van vzw SIVI 

samen met 2 bewoners. Nadien werd deze taak doorgegeven aan een opbouwwerker van 

Samenlevingsopbouw Gent. 14  leden sparen ondertussen 25 of 50 euro. Het totaal gespaarde 

bedrag bedroeg eind 2013, 8598 euro. 

Stuurgroep 

Voor de ondersteuning van het project werd in 2012 een stuurgroep opgericht met experten uit 

verschillende vakgebieden, o.a. architect, expert wonen en stedenbouw, medewerker dienst wonen, 

kabinetsmedewerker schepen voor wonen, sociale huisvesting, stadsontwikkeling, juriste, 

personeelsleden van vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw en 2 afgevaardigden uit de 

bewonersgroep. 

In 2013 kwam de projectstuurgroep 9 keer samen. Vzw SIVI werd telkens vertegenwoordigd door de 

coördinatie. Deze stuurgroep speelde een bepalende rol in de verdere ontwikkeling van CLT Gent. Zo 

was de stuurgroep actief betrokken bij de denkoefening met betrekking tot de oprichting van de 

VZW CLT Gent, de opmaak van de statuten, de opmaak van het (werkgroepen)organogram, de 

voorbereiding van dossieropmaak, de uitwerking van het businessplan, het 2daags CLT-congres (juli) 

en het uitwerken van het ‘noodkoopspoor’ (al dan niet binnen CLT Gent). 

Oprichting vzw 

Pas na de globale ‘organisatieoefening’ kon verder werk gemaakt worden van de aanpassing van de 

statuten (doelstellingen en activiteiten) zoals bepaald in het businessmodel. Na het afronden van de 
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statuten, werden drie groepen stichtende leden benaderd: kandidaat-bewoners, middenveld en 

overheden. De stedelijke overheid en het OCMW Gent konden zich voorlopig nog niet engageren 

binnen de vzw. 5 kandidaat-bewoners en 5 middenveldorganisaties, waaronder vzw SIVI, waren 

bereid als stichtende leden de vzw op te richten. Op 6 december werd dit symbolisch gedaan, in 

combinatie met de vertoning van de film ‘ Gaining Ground’ in de cinema Studioskoop en onder de  

aanwezigheid van een 80-tal deelnemers. De statuten werden nadien (februari 2014) neergelegd bij 

de Rechtbank van koophandel. 

Beleidsoverleg Gent 

Afgelopen jaar was er ruim aandacht voor noodzakelijk beleidsoverleg. Zo was er 5 keer overleg met 

Schepen voor Wonen en Stadsontwikkeling Tom Balthazar (30/01, 18/03, 07/05, 19/06 en 27/11). 

Vzw SIVI nam deel aan de eerste 2 gesprekken. Deze gesprekken stonden in het teken van de verdere 

concretisering van een CLT project en het aandragen van een mogelijke eerste site. Tijdens een 

eerste gesprek in januari werden daartoe twee mogelijkheden voorgesteld die samen met de 

bewonersgroep en de stuurgroep verkend werden. Hierover werden verschillende ideeën 

samengebracht en overleg gepleegd. 

Naast dit overleg met de Schepen voor Wonen, nam vzw SIVI ook deel aan het beleidsoverleg met 

Schepen Decruyenaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd) op 8/2. 

Toekomst 

Eind 2013 werden er verschillende subsidiedossiers binnen gehaald om de personeelsinzet ter 

realisatie van CLT Gent te kunnen continueren. Zo werden er onder andere personeelsmiddelen 

binnen gehaald via de KBS. Hiermee zal in 2014 opnieuw een deeltijdse werkkracht (0.4VTE) tewerk 

gesteld worden vanuit vzw SIVI ten voordele het CLT-project.  

 

                        
 

3.2.4. ‘Armoede gekleurd’ en ‘Managers van Diversiteit’ 

 Armoede gekleurd 

 Ter situering 

In 2012 kreeg vzw SIVI het goede nieuws dat de projectaanvraag Armoede Gekleurd bij CERA werd 

goedgekeurd. Binnen vzw SIVI werkte een medewerker op dit project, ondersteund door de 

coördinatie en Bart Ketelslegers van het Netwerk tegen Armoede. In september 2012 werd er 

effectief van start gegaan.  
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Door een tekort aan projectsubsidies en in het verlengde daarvan personeelsmiddelen, waren we 

genoodzaakt eind maart het contract van een voltijdse werkkracht te beëindigen.  Omdat het project 

‘Armoede gekleurd’ slechts een kleine subsidie betrof maar een erg groot engagement vereiste, 

besloten we dit project gezien de drastische personeelsvermindering stop te zetten.  

Voorstelling project 

In de sociale kruidenier bereiken we heel wat ‘gekleurde armen’ of etnisch culturele minderheden 

zoals Bulgaren, Slowaken, ... Maar tot nu toe hadden we voor deze mensen nog geen groepsaanbod. 

Daar willen we met dit project graag verandering in brengen. 

Vanaf november 2012 boden we tijdens het onthaal (tweewekelijks op donderdag) kleine activiteiten 

aan zoals knutselen, proeverij, ... Op die manier hoopten we het contact tussen de bezoekers te 

bevorderen en langzaamaan een groep te vormen. Het doel was op lange termijn een ‘gekleurde’ 

groep te vormen die rond een bepaald thema zou werken en van waaruit er acties naar het beleid  

ondernomen zouden worden. Eind maart werden de tweewekelijkse activiteiten stop gezet.  

Managers van Diversiteit 

 Ter situering 

In 2012 werd de projectsubsidie in het kader van Managers van Diversiteit (Vlaamse overheid) 

aangevraagd en goedgekeurd.  

 Voorstelling project 

In 2011 werden er in de sociale kruidenier 332 gezinnen bereikt, waarvan 65% allochtonen, verdeeld 

over 29 nationaliteiten. Veel mensen van andere origine spreken geen Nederlands, wat leidt tot 

communicatieproblemen door gebrek aan een gemeenschappelijke taal. 

Doordat vzw SIVI een laagdrempelige werking is, zijn wij vaak de eerste organisatie waarmee 

anderstalige nieuwkomers in contact komen. Tijdens hun inburgeringtraject kunnen deze mensen 

beroep doen op de sociale kruidenier. Hier komen de mensen met Nederlandstaligen in contact 

(zowel doelgroep als vrijwilligers) en maken ze kennis met een diversiteit aan basisproducten (eten 

en drinken, verzorgingsproducten,…).  

Tijdens de openingsmomenten van het onthaal, sociale kruidenier en sociale dienst wilden we 

‘Oefenkansen voor het Nederlands’ creëren. Op deze manier kunnen mensen alledaagse woorden 

aanleren en oefenen, trachten we de communicatie tussen de anderstaligen en vzw SIVI te 

verbeteren en de toegankelijkheid van de sociale kruidenier te verhogen. 

De projectoproep ‘Managers van Diversiteit’ sloot naadloos aan bij deze doelstelling. Managers van 

diversiteit heeft de bedoeling organisaties, bedrijven en burgers in heel Vlaanderen op een 

experimentele basis te stimuleren om te werken aan een samenleving in diversiteit, niet 

vertrekkende vanuit vaste structuren, algemene theorieën en denkkaders, maar vanuit een nood en 

een vaste wil om zaken te veranderen. De Vlaamse regering engageert zich om volop in te zetten op 

een warme samenleving. Zij wil de ontplooiingskansen van mensen bevorderen en de sociale banden 

tussen mensen versterken. Een warme samenleving is tevens een solidaire samenleving. Iedereen 
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betrekken en aanmoedigen om deel te nemen aan onze publieke cultuur, is de uitdaging waar we 

voor staan. Iedereen ook aanmoedigen om anderen toe te laten tot die publieke cultuur, is dus deel 

van de uitdaging. Dat is waar het huidige inburgerings- en integratiebeleid voor staat. 

Met vzw SIVI kozen we ervoor om een van de voorgestelde methodieken ‘Oefen hier je Nederlands’ 

verder uit te werken. Dit met een looptijd van 2 jaar. Volgende doelstellingen werden bij de opzet 

van het project vooropgesteld: 

 aanleren en oefenen van het Nederlands. 

 communicatieproblemen vermijden 

 toegankelijkheid verhogen 

 maandelijkse evaluatie en bijsturing 
 
Fasering 

Concreet bestaat het project uit 3 grote fasen: 

 Vorming en training voor de vrijwilligers van de sociale kruidenier, het onthaal, de individuele 
hulpverlening en de 2de handskledingwinkel. 

 Creëren van oefenkansen in de sociale kruidenier, het onthaal, de individuele hulpverlening 
en de 2de handskledingwinkel. Het toepassen van de oefenkansen en tips uit de vorming. 

 Visualiseren van producten in de sociale kruidenier en de 2de handswinkel. 
 
Concrete realisatie 

In juni 2013 werden alle producten van de sociale kruidenier gevisualiseerd aan de hand van een foto 

en de desbetreffende naam. Dit had een dubbel positief effect. In de eerste plaats werden de klanten 

van de Sociale Kruidenier gestimuleerd om de link te leggen tussen de producten en de Nederlandse 

naam die ernaast staat. De vrijwilligers konden ook makkelijker uitleggen over welk product het gaat 

en benoemden het iedere keer bij naam. In de tweede plaats wisten de vrijwilligers nu ook beter 

waar de producten moesten komen omdat er een duidelijke structuur werd opgemaakt. Door de 

afbeelding en de desbetreffende naam erbij te plaatsen werden de vrijwilligers die niet sterk zijn in 

taal ook gestimuleerd om te lezen.  

In oktober 2013 volgde een deel van de vrijwilligers de vorming ‘Duidelijke Taal’ die werd gegeven 

door een medewerker van het Huis van het Nederlands. Deze vorming bestond uit enkele 

inleeffilmpjes, een stukje theorie en een rollenspel. De vragen ‘hoe voelt het als je iemand niet 

verstaat?’ en ‘hoe ga je er best mee om als iemand je niet verstaat’ stonden hierbij centraal. De 

vrijwilligers en medewerkers die deze vorming volgden, proberen dit ook toe te passen in de praktijk.  

Doorheen deze maanden vond er een doorlopende evaluatie plaats:  

 zo bleken de magneten waarmee de pictogrammen op de rekken hingen niet sterk genoeg 
waardoor ze iedere keer weer van de rekken vielen. Als oplossing daarvoor werden 
etikethouders aangekocht. Aangezien deze smaller zijn dan de rekken zelf, moeten de 
afbeeldingen en de desbetreffende namen van de producten terug worden aangepast.  

 Veel mensen die beroep doen op de sociale kruidenier, spreken geen enkel woord 
Nederlands. Daarom zal de aanwezigheid van een tolk noodzakelijk blijven. 
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 Verschillende vrijwilligers lieten al weten dat ze de vorming echt nuttig vonden en de 
praktijktips nog steeds toepassen als er mensen zijn die geen Nederlands spreken of hen niet 
goed begrijpen. 
 

Op dinsdag 18 juni 2013 nam vzw SIVI deel aan een ‘Vormingsdag Oefenkansen Nederlandse taal’ in 

Brussel. Hier werden de verschillende initiatieven, projecten en aanvragen besproken in kleine 

groepjes en werd er feedback gegeven. Vanuit deze opmerkingen werd er ook geopteerd om het 

pictogrammen systeem eerst uit te werken binnen de eigen vereniging en dan eventueel uit te 

breiden naar andere diensten binnen dezelfde sector. 

Toekomst 

In 2014 zullen we verder inzetten op het project ‘Managers van Diversiteit’. Volgende zaken wensen 

we in dit kader te realiseren: 

 Verder inzetten op vorming van vrijwilligers. We zouden graag hebben dat iedere vrijwilliger 
een vorming ‘duidelijke taal’ volgt omdat een groot deel van onze doelgroep bestaat uit 
anderstaligen. 

 Het nieuwe pictogrammensysteem met de etikethouders uitbreiden naar de 2de 
handswinkel. 

 De positieve tools uit het project eventueel uitbreiden naar de andere KRAS diensten in Gent 
en naar de andere Sociale Kruideniers in Vlaanderen.   
 

3.2.5. Opvoeden: oudergroep ‘De Boei’ 

De Boei is een gesloten themagroep die zijn plaats vindt binnen de werking van Vzw SIVI. 

Wederzijdse steun van kansarme ouders bij het verzorgen van hun relatie met hun (geplaatste) 

kinderen staat binnen deze groepswerking centraal. Het doel is dat ouders elkaar ondersteunen om 

echt ouder te kunnen zijn, vertrekkend vanuit de gegeven omstandigheden, en zo de relatie met hun 

kinderen versterken en hun welzijn bevorderen. 

De Boei brengt zes tot twaalf ouders in de kansarmoede samen in maandelijkse 

groepsbijeenkomsten. Ouders wisselen ervaringen uit van het dagelijkse leven (de ‘vertelronde’).  

De uitwisseling als centraal gegeven wordt versterkt en aangevuld door passende nevenactiviteiten 

zoals prettige activiteiten eventueel samen met de kinderen, vorming over thema’s die uit de 

groepsgesprekken komen, individuele contacten met de begeleiding, kansen tot uitbreiding van 

netwerk en integratie.  

De stuurgroep is de plaats waar met deskundigen uit de sector gereflecteerd wordt over de werking 

van De Boei en de toekomstperspectieven.  
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Ook in 2013 kwam de oudergroep ‘De Boei’ maandelijks samen. Doorheen het jaar konden de 

deelnemers ook deelnemen aan ontspannende momenten zoals een uitstap, kerstfeestje, … 

 

3.3. Andere verenigingsactiviteiten 
 
 3.3.1. Goeie Goeste 
 
In februari 2013 ging het project Goeie Goeste opnieuw van start! Goeie Goeste is een sociaal 

moment: mensen ontmoeten elkaar en bereiden samen een maaltijd om nadien samen gezellig te 

tafelen. Daarnaast werken we met de groep rond kennis over gezonde en evenwichtige voeding en 

rond sociale en organisatorische vaardigheden. Zo werd er gewerkt rond taakverdelingen, 

complimenten geven, wat is mijn plaats in de groep, hoe spreken we met elkaar, enzovoort! Het 

traject Goeie Goeste liep van februari tot en met oktober 2013 en werd begeleid door Lief en 

Charlotte van Vorming+. Er vonden 7 bijeenkomsten plaats. Gemiddeld waren er 10 deelnemers 

aanwezig.  

 

   

3.3.2. Ontbijt 
 
In de wijk Sint-Amandsberg staan verschillende organisaties en diensten (Buurtwerk, 

Samenlevingsopbouw Gent vzw, Vzw SIVI, ...) in voor de organisatie van een wekelijks ontbijtmoment 

op donderdagvoormiddag. De nadruk ligt op ontmoeting; iedereen uit de buurt is welkom. Eén keer 

per maand staat 1 vrijwilliger (met ervaring in armoede) van vzw SIVI in voor het buurtontbijt. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke 3de donderdag van de maand van 9u tot 12u30 

Buurtcentrum Sint-Amandsberg 
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3.3.3. 17 oktober: werelddag van verzet tegen de armoede 

Op 17 oktober is het werelddag van verzet tegen de armoede. In die week gaan er overal ter wereld 

heel wat acties door om armoede nogmaals onder de aandacht te brengen. Vzw SIVI, in 

samenwerking met de andere Gentse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, organiseerde 

naar jaarlijkse gewoonte de herdenking op het Sint-Pietersplein. Dit jaar engageerden ook de stad 

Gent, het OCMW Gent en heel wat andere middenveldorganisaties zich mee om armoede onder de 

aandacht te brengen van het beleid en het brede publiek. Hierdoor kon de herdenking uitgebreid 

worden met een namiddagprogramma. Zo werden er dialoogtafels georganiseerd waarbij inhoudelijk 

nagedacht werd over hoe de stad Gent armoede de komende jaren zou kunnen bestrijden. Verder 

werd er ook een markt met standen georganiseerd op het Sint-Pietersplein en waren er heel wat 

ludieke en onspannende activiteiten. Tenslotte hebben we gepoogd om zo veel mogelijk symbolische 

lakens aan elkaar te knopen als teken van protest. (11 deelnemers) 

 

Op 13 oktober nam vzw SIVI eveneens deel aan de nationale manifestatie te Brussel (9 deelnemers). 

3.3.4. Sensibiliseren 
 
Getuigenissen 
 
In het kader van armoedebestrijding zien we voor onszelf ook een sensibiliserende taak weggelegd in 

de zin van getuigenissen. Zo brengen we getuigenissen voor scholen, externe partners, organisaties 

en op speciale gelegenheden zoals 17 oktober, werelddag van verzet tegen de armoede.  

Studenten en werkers 

 
Ook naar scholen, organisaties en verenigingen toe trachten we een sensibiliserende taak op te 

nemen. Zo kunnen studenten en werkers bij ons terecht voor rondleidingen, getuigenissen, 

gesprekken en stages op maat. Elke vorm van begeleiding vergt heel wat tijd en energie. Vooral de 

omkadering (begeleidende gesprekken, evaluaties, ...) slorpen heel wat tijd op. Desalniettemin zien 

we deze taak als een must! 

We vragen ook een zeker engagement van de deelnemende scholen, organisaties of verenigingen. 

Ons vormingsaanbod moet ook deel uitmaken van een project, lessenpakket, actie, … op school. 
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Volgende scholen of groepen konden het afgelopen jaar beroep doen op vzw SIVI in het kader van 

sensibilisering:  

 03/01  Bewoners Caritas Melle (leefgroep De Branding) 

 22/01 - 24/01 Gemeenteschool De Pinte 

 07/02  ‘Warme Babbel’ Vorming+ 

 04/03  Maatschappelijk werkers OCMW Sint-Amandsberg bezoek Sociale Kruidenier  

 18/03 - 22/03 Studenten Sint-Vincentius Instituut 

 29/04  Studenten Ugent (groentenpakketten) bezoek Sociale Kruidenier   

 03/05  Leerlingen Oudenaarde 

 03/06  Medewerkers ACV voorstelling Sociale kruidenier ikv voedselverlies 

 07/06  Medewerkers sociale kruidenier Pannestraat 

 10/06  Tocht van Hoop voor leden KRAS 

 01/07  Animatorcursus BIZON vzw 

 19/09  Stand op viering 200 jaar Sint-Vincentiusverenigingen 

 17/10  Stand ikv 17/10 

 01/11    Student Edugo Lochristi 

 05/11  Studenten Artevelde Hogeschool Sociaal Cultureel Werk 

 14/11  Klimaatneutraal wonen (wijk in de kijker) 

 22/11  Bewoners Caritas Melle (leefgroep De Branding) 

 23/11  Stand Ideeëndag (wijk in de kijker) 

 25/11 - 27/11 Leerlingen Sint-Lucas 

 26/11  Studenten Hogent sociaal werk 

 00/11 - 00/12 Vrijwilligersstage 2 studenten HoGent sociaal werk 

 07/12  Catechese Beervelde 
 

3.3.5. Huize Nieuwpoort 

Huize Nieuwpoort is een Vincentiaans centrum in de Gentse stadskern. Huize Nieuwpoort wil  een 

stukje thuis bieden aan mensen die kampen met vereenzaming of die het op een of andere manier 

moeilijk hebben. In Huize Nieuwpoort kan men terecht 

 voor ontmoeting en onthaal, een babbel bij een drankje 

 voor sociale begeleiding: een luisterend oor, hulp bij het zoeken naar oplossingen voor 
vragen en problemen en bij het opsporen van de meest geschikte hulpverlening 

 voor een huisbezoek in samenspraak met de hulpvrager 

 in het Trefpunt: plaats waar mensen, uit allerlei diensten en voorzieningen, die werken rond 
armoedebestrijding, mekaar kunnen ontmoeten 
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Jef Heynderickx, het vaste gezicht van Huize Nieuwpoort, wil zijn jarenlange engagement in Huize 

Nieuwpoort geleidelijk aan afbouwen en de scepter doorgeven aan vzw SIVI. Dit betekent dat vzw 

SIVI er in 2013 een 4de locatie bij kreeg! Sinds januari werkt een beroepskracht van vzw SIVI 2 halve 

dagen in Huize Nieuwpoort. Aanvankelijk was het de bedoeling om het inloophuis op dinsdagochtend 

en vrijdagmiddag open te houden (koffie serveren, babbeltje slaan, …). Gemiddeld waren hier per 

openingsmoment 15 mensen aanwezig. In de loop van 2013 werd nagedacht over hoe we de 

activiteiten van vzw SIVI geleidelijk aan kunnen integreren binnen de werking van Huize Nieuwpoort. 

Zo werden enkele cultuuruitstappen voor beide groepen georganiseerd, nam iedereen deel aan een 

gemeenschappelijke kerstreceptie, organiseerden we activiteiten ikv gezondheid en werd eind 2013 

het startschot gegeven voor de opening van een vrijetijdsloket in Huize Nieuwpoort.  

Naar aanleiding van ons engagement ikv Huize Nieuwpoort werd er ook geregeld overleg gepleegd: 

overleg inloophuizen Gent, KRAS en vrijwilligersoverleg Huize Nieuwpoort.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.6. Gezondheid  

Om een gezonde en betaalbare leefstijl te promoten ontstond de convenant ‘gezonde voeding’ 

tussen de stad Gent en KRAS. Deze convenant houdt in dat de krasdiensten een budget krijgen om 

gezonde voeding en hygiëneproducten aan te kopen. Op die manier kon vzw SIVI gezonde voeding en 

hygiëneproducten aanbieden in de sociale kruidenier.  

Tijdens de maand november gingen we nog een stap verder en poogden we via een 

samenwerkingsverband met de wijkgezondheidscentra gezondheid te promoten binnen onze diverse 

deelwerkingen. Zo werd er 3 keer een gezondheidsspel gespeeld (Huize Nieuwpoort en het onthaal 

van de sociale kruidenier) en werd er een stadswandeling met stappentellers georganiseerd. 

Gemiddeld namen 14 mensen deel aan elke sessie.   

3.3.7. Jong Gent in Actie 

In 2013 zette vzw SIVI samen met de andere Gentse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen 

(De Zuidpoort en de Beweging) zijn schouders onder het project Jong Gent in Actie. Dit is een groep 

jongeren in armoede die op regelmatige basis samen komen om elkaar in eerste instantie te 

ontmoeten en in de loop van tijd beleidsbeïnvloedend te werk te gaan doen. Vzw SIVI schreef mee 

het subsidiedossier (participatiedecreet) en zetelt in de 4 jaarlijkse stuurgroep.  

3.3.8. Inspraak 

Vanuit vzw SIVI hechten we veel belang aan inspraak binnen onze diverse deelwerkingen enerzijds en 

over de deelwerkingen heen anderzijds. Zo vormt inspraak een rode draad doorheen de diverse 
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themawerkingen en organiseren we regelmatig inspraakmomenten voor de deelwerkingen 

waarbinnen vrijwilligers meedraaien. Jaarlijks organiseren we ook verschillende planningsmomenten 

waarop vrijetijdsactiviteiten,… besproken worden. En één keer per jaar organiseren we een 

inspraakmoment waarop de gehele werking geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Dit moment vond dit 

jaar plaats op 18 december in Huize Nieuwpoort. 54 vrijwilligers/mensen uit de doelgroep waren 

hierop aanwezig.  
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4. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

 

Naast bovenstaande activiteiten, biedt vzw SIVI ook een ruime individuele ondersteuning aan. Deze 

individuele hulpverlening bestaat uit 3 pijlers: individuele dienstverlening, sociale kruidenier en 

onthaal. Dit luik wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers en ondersteund door werkkrachten.  

Sinds 2013 ging vzw SIVI ook van start met een mobiele sociale kruidenier. In de loop van 2013 kreeg 

vzw SIVI de vraag via Sint-Vincentius Oost-Vlaanderen om deel te nemen aan het project Zero-Food-

Waste van Delhaize, waarbij end-of-lifecycle producten uit Delhaize winkels ter beschikking gesteld 

worden aan sociale verenigingen. Hieromtrent werd heel wat overleg gepleegd samen met andere 

sociale kruideniers uit Vlaanderen, de stad Gent, de KRAS-diensten, enzovoort. In samenspraak met 

andere organisaties besloot vzw SIVI niet in te gaan op dit aanbod. 

We zijn ons er ten zeerste van bewust dat dit soort noodhulp niet zou mogen bestaan. 

We spreken dan ook van ‘noodhulp onder protest’. Ondanks het feit dat materiële 

hulpverlening een noodzakelijk kwaad is en op termijn overbodig zou moeten zijn, 

blijft een behoefte bestaan aan betaalbare voeding. De economische crisis waarin ons 

land verkeert sinds het najaar van 2008 verhoogt deze nood. In die zin biedt de sociale kruidenier 

een waardevol, menswaardig alternatief dat noodhulp en louter caritatieve initiatieven overstijgt.  

4.1. ‘Sociale kruideniers Gent’ 

De voorbije 2 jaar werkten Samenlevingsopbouw Gent en vzw SIVI intensief samen aan de 

ontwikkeling van een winkelmodel voor een sociale kruidenier op Gents niveau. Beide organisaties 

beschikken reeds geruime tijd over een sociale kruidenier: vzw SIVI heeft een kruidenier op het Heilig 

Hartplein, Samenlevingsopbouw Gent heeft een kruidenier in de Pannenstraat. De bedoeling van dit 

gezamenlijk winkelmodel was de visie, missie, aanbod en aanpak van beide kruideniers te 

stroomlijnen.  

Mensen die gebruik willen maken van een sociale kruidenier moeten doorverwezen worden door 

een bevoegde dienst. De Sociale Kruideniers Gent werken in de eerste fase met 3 bevoegde 

doorverwijzers: OCMW Gent, CAW Regio Gent–Eeklo en Dienst Straathoekwerk.  

Het basisaanbod in beide winkels (Heilig Hartplein en de Pannestraat) is gelijk. De producten worden 

aangekocht via korte keten. Dit betekent dat we verse producten aankopen bij producenten zoals 

boeren, stadslandbouw,… Andere producten worden gezamenlijk aangekocht via een 

aankoopcentrale. Hierdoor zijn de producten verser en goedkoper. De prijzen van de producten in 

onze winkel werden eind 2012 ook met één derde verhoogd. Hierdoor zal de kruidenier minder 

externe inkomsten vereisen en meer op zichzelf kunnen draaien. Klanten van de sociale kruidenier 

betalen rechtstreeks in de winkel zelf. Hierdoor spelen we nog meer in op de noden en 

basisbehoeften van onze gebruikers.  

Tenslotte zijn de Sociale Kruideniers Gent een aanvulling op het bestaande aanbod 

basishulpverlening, dat georganiseerd wordt door de KRASdiensten. Mensen kunnen in deze 

KRASdiensten terecht voor een gratis basisassortiment. Als bijkomende nood of ondersteuning nodig 

is, kan men ook doorverwijzen naar de Sociale Kruideniers Gent. Deze kruideniers werken niet 
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gezoneerd, hebben een ander en aanvullend aanbod (bvb verse producten), mensen kunnen 

winkelen wanneer het hen best past, enzovoort.  

In juni 2013 werd een nieuwe opslagplaats geopend voor de sociale kruideniers Gent: de loods. 

Sindsdien worden grote hoeveelheden goederen daar bewaard. Eind 2013 werd de vzw sociale 

kruideniers Gent opgericht. Vzw SIVI is lid van de Raad Van Bestuur.  

4.2. Individuele hulpverlening 
 

2 keer per week kunnen mensen terecht op de sociale dienst. Het is dan in eerste instantie de 

bedoeling te luisteren naar mensen hun verhaal. Dit is de uitvalsbasis voor verdere hulpverlening, 

doorverwijzing, verstrekking van informatie en de toeleiding naar activiteiten binnen de vereniging 

(cultuurgroep, naald en draad, Huize Nieuwpoort, ...) 

Tenslotte is er ook een nauwe samenwerking met de partners die mensen doorverwijzen naar de 

individuele hulpverlening: OCMW, straathoekwerk en het CAW. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Overleg Vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben ook enkele vrijwilligers zich ingezet tijdens de sociale dienst. Om deze hen 

te begeleiden organiseerden we naast individuele gesprekken ook enkele keren een 

informatievergadering met als doel informatie en ervaringen uit te wisselen en nieuwe afspraken te 

maken. 

Individuele hulpverlening in cijfers 

Het aantal gezinnen dat begeleid werd tijdens de individuele  hulpverlening is licht gedaald.  In 2012 

werden 446 gezinnen begeleid. In 2013 waren dat 375 gezinnen of 956 mensen.  Dit is een daling van 

iets meer dan 15%. 

 

Jaar aantal gezinnen jaar  aantal gezinnen 

1997  2006 250 

1998  2007 293 

1999 392 2008 334 

2000 477 2009 422 

2001 338 2010 419 

2002 285 2011 332 

2003 251 2012 446 

2004 202 2013 375 

2005 212   
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We maken een onderscheid tussen gezinnen met doorverwijsbrief en gezinnen zonder 

doorverwijsbrief. De eerste is de grootste, namelijk 339 tov 36 bij de tweede groep. De gezinnen 

zonder doorverwijsbrief meldden zich spontaan aan in de individuele hulpverlening.  Deze gezinnen 

kwamen langs voor een babbel, informatie of vragen rond de sociale kruidenier. Als deze gezinnen 

nood hadden aan voedselondersteuning kregen ze een crisisbon. Van deze gezinnen werden enkele 

gegevens geregistreerd zoals naam, adres, herkomst en aantal gezinsleden. 

In 2013 werden 222 nieuwe dossiers geopend  en  waren er nog 134 dossiers lopende van de vorige 

jaren. 

Welke diensten verwezen in 2013 door naar de hulpverlening van vzw SIVI? 

Doorverwijzende dienst 2012 2013 

OCMW Sint-Amandsberg 

OCMW themawerking vreemdelingen 

OCMW (andere) 

CAW  

Straathoekwerk 

KRAS-diensten 

mutualiteit  

brugfiguur school 

K&G 

andere 

onbekend (= gezinnen zonder 

doorverwijsbrief 

123 

35 

28 

19 

6 

1 

9 

2 

5 

20 

198 

113 

27 

49 

75 

17 

8 

17 

1 

11 

16 

36 

 

Welke nationaliteiten bereikten we in 2013? 

In 2013 deden 57% niet-Belgen en 43 % Belgen beroep op de diensten van vzw SIVI. We zien een 

verschuiving in deze verhouding ten opzichte van 2012. Sinds 2007is het merendeel van de 

hulpvragers niet Belgisch.  Vooral Bulgaarse mensen kloppen aan bij vzw SIVI. In 2013 is deze groep 

echter sterk gedaald, namelijk met 45%. We zien een daling van 45%. We hebben momenteel geen 

zicht op de reden hiervan. Is het nieuwe winkelmodel niet op maat van deze gezinnen?  Vinden deze 

gezinnen de weg niet (meer) naar de doorverwijzende diensten? Dit is zeker een punt dat we in 2014 

moeten onderzoeken. In het totaal bereikte vzw SIVI in 2013 40 nationaliteiten. 
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Wie zijn die niet-Belgen ? 

 

Land Aantal 

gezinnen 

2011 

Aantal 

gezinnen 

2012 

Aantal 

gezinnen 

2013 

Land Aantal 

gezinnen 

2011 

Aantal 

gezinnen 

2012 

Aantal 

gezinnen 

2013 

Bulgarije 2 122 146 79 Albanië 7 1 19 9 

Slowakije 3 36 32 19 Turkije 8 8 7 6 

Rusland 4 7 3 7 Irak 9 1 3 6 

Hongarije 5 4 2 0 Algerije 10 4 5 3 

ex-

yoegoslavië 

6 7 11 4 Andere 11 26 52 81 

 
4.3. Sociale kruidenier 
 

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen in armoede kwaliteitsproducten en basisproducten 

kunnen aankopen aan een zeer gereduceerde prijs. De sociale kruidenier is een echt winkelconcept 

met gevarieerde openingsuren, gevarieerde producten (voedingswaren, verzorgingsproducten, ...)  

waarbij mensen zelf hun inkopen uitkiezen. 'Zelfstandigheid' en 'zelfredzaamheid' staat voorop 

waardoor de sociale kruidenier eerder een alternatieve buurtwinkel is en als vereniging minder 

stigmatiserend  te werk gaat. 

Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal isolement van mensen in armoede doorbreken door 

een ontmoetingsplaats te organiseren.  

In een sociale kruidenier worden tevens arbeidstrajecten aangeboden onder de vorm van 

vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten. Zo zetten een 10-tal vrijwilligers 

zich wekelijks in om de kruidenier in goede banen te leiden. Ze staan in voor aankopen van 

producten, het aanvullen van de rekken en het openhouden van de kruidenier. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Wat is het aanbod van de sociale kruidenier? 
 
We trachten een zo ruim mogelijk assortiment aan producten aan te bieden in de kruidenier, waarbij 

versheid en gezondheid voorop staan. Naast voeding en drank bieden we ook heel wat voedings-, 

huishoud- en verzorgingsproducten aan. We bieden ook waspoeder in kleine hoeveelheden aan en  

huisvuilzakken per stuk. Tenslotte wordt het aanbod mede bepaald door de klanten via bevraging.  
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Wat het financiële aspect betreft, bestaat de sociale kruidenier van vzw SIVI uit 2 delen: 

 Enerzijds spreken we van het gratis assortiment dat aangeboden wordt in de 

basishulpverlening. Gezinnen kunnen gedurende 1 maand 2x naar de basishulpverlening 

komen. 

 Anderzijds spreken we van een betalend assortiment dat aangeboden wordt in de sociale 

kruidenier. In het betalend gedeelte hebben alle producten een prijs. Deze prijs is 2/3 van 

het goedkoopste product in de Colruyt en op € 0,05 afgerond. De klanten betalen hun 

aankopen in de sociale kruidenier en mogen hun aankopen spreiden naar behoefte.   

Gezinnen krijgen een maximumbedrag dat ze maandelijks kunnen besteden in de sociale 

kruidenier: 1 persoon: € 10,00, 2 personen: € 15,00, 3 personen: € 20,00, 4 en meer 

personen: € 25,00. Deze bijdrage maakt eveneens dat mensen hun eergevoel behouden. Ze 

'krijgen' niet, maar betalen tegen vermindering. Hierdoor is er opnieuw minder sprake van 

stigmatisatie. Deze bijdrage zorgt er tenslotte ook voor dat het aanbod aan gezonde 

producten verruimt waardoor we meteen ook rekening kunnen houden met specifieke 

vragen van mensen.  

Wie kan gebruik maken van de sociale kruidenier? 
 
Om te bepalen of iemand gebruik kan maken van de sociale kruidenier hanteren we enerzijds een 

financieel criterium en anderzijds de categorieën die de EU hanteert voor het verkrijgen van 

noodhulpgoederen verdeeld door de BIRB.  

 Financieel criterium 
 
De hulpverlener van een bevoegde dienst kan bepalen of ze mensen al dan niet doorverwijst naar 

een van de sociale kruideniers met de onderstaande financiële criteria als indicatie.  

De klant krijgt toegang tot de sociale kruidenier als hij/zij per gezinshoofd minder dan 50 euro 

leefgeld overhoudt per week. Per extra gezinslid wordt daar 25 euro bijgeteld. Een 

alleenstaande klant met minder dan 60 euro leefgeld per week kan beroep doen op de sociale 

kruidenier. (Leefgeld = voeding, lichaamsverzorging, cultuur en ontspanning, was –en 

onderhoudsproducten.) 
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 Categorieën 
 
Categoriën 2013 

Gezinnen met leefloon 

Daklozen 

Personen zonder papieren 

Personen in illegaal verblijf en vluchtelingen 

Personen met grote schuldenlast of in 

budgetbegeleiding 

Personen met vervangingsinkomen 

Personen met OMNIO-statuut 

Personen die tijdelijk geen inkomen hebben 

Personen die wachten op een uitkering of 

inkomen 

Onbekend 

72 

15 

23 

14 

50 

58 

28 

57 

15 

8 

 

De meeste mensen die beroep doen op de sociale kruidenier leven van een uitkering en/of hebben 

een grote schuldenlast. Tijdens de individuele hulpverlening merken we dat steeds meer gezinnen 

waarvan minstens 1 van de gezinsleden werkt beroep doen op de sociale kruidenier. Meer en meer 

families met een inkomen  komen niet rond. Veelal gaat het om gezinnen waar het inkomen niet 

toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien.  

Sociale kruidenier in cijfers  
 
In 2013 werden in het totaal 2114 bezoeken gebracht aan de sociale kruidenier. 
 

Maand Aantal bezoeken 

Januari 214 

Februruari 187 

Maart 195 

April 192 

Mei 184 

Juni 148 

Juli 93 

Augustus 139 

September 173 

Oktober 187 

November 207 

December  195 

Totaal  2114 

 

Soort bon 2013 

Rode bon (enkel basishulpverlening) 48 

Blauwe bon (enkel sociale kruidenier) 78 

Groene bon (basishulpverlening en sociale kruidenier) 411 

Crisisbon 114 

Totaal 651 
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De meeste klanten in de sociale kruidenier worden doorverwezen door een bevoegde doorverwijzer 

en wonen in de zonering van vzw SIVI. In het nieuwe winkelmodel kunnen mensen, ook al wonen ze 

niet in onze zonering, gebruik maken van de sociale kruidenier.  Deze gezinnen krijgen een blauwe 

bon. Voor de basishulpverlening kunnen deze mensen terecht in de KRAS-dienst in hun zone. Er zijn 

enkele gezinnen die doorverwezen worden door niet bevoegde doorverwijzers (mutualiteit, K&G,...). 

Deze gezinnen kunnen enkel gebruik maken van de basishulpverlening en krijgen dus een rode bon. 

Overleg vrijwilligers 

3 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

voor de sociale kruidenier. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan 

hierbij centraal. 

 

 
 
 
 
 
 
Start registratie/kassasysteem SK/SD 

In het nieuwe model van de sociale kruidenier willen we zoveel mogelijk een ‘gewone winkel’ 

benaderen. Dit betekent dat klanten vrij zijn om te kiezen wat ze kopen. Klanten komen winkelen 

wanneer het hun best past en kijken wat er binnen hun budget past. Er wordt ook steevast betaald, 

maar aan een verminderde prijs. In de sociale kruidenier willen we een assortiment op vraag 

aanbieden. 

Dit vraagt een nieuwe manier van werken van de vrijwilligers en medewerkers. We moeten de stock 

beheren, op tijd producten aankopen, het aanbod evalueren en op een efficiënte manier kunnen 

werken in de winkel. 

Daarnaast willen we ook een link leggen tussen de sociale kruidenier en de sociale dienst. Zo willen 

we bijvoorbeeld weten voor welk bedrag  klanten nog kunnen aankopen, of de klant nog producten 

kan krijgen uit de basishulpverlening enzovoort. Ook willen we de jaarlijkse gegevens (aantal 

gezinnen, nationaliteiten,…) digitaal registreren.  

Voorgaande zaken duiden op de nood aan een registratie/kassasysteem. We kozen ervoor om dit 

systeem te  laten programmeren op maat van de sociale kruidenier en de sociale dienst. Het 

registreert 3 grote pijlers: stockbeheer, kassa en de klanten gegevens. Eind 2013 zijn we gestart met 

een testperiode in de sociale kruidenier. De sociale dienst volgt in het voorjaar van 2014. 
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4.4. Onthaal tijdens de individuele hulpverlening en de sociale 
kruidenier  
 
Tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier en de individuele hulpverlening voorzien we 

eveneens een open onthaalmoment. Al dan niet in afwachting van een bezoek aan de individuele 

hulpverlening of de kruidenier, kunnen mensen terecht in de onthaalruimte voor een babbel en een 

tas koffie. Vrijwilligers uit de doelgroep staan in voor het onthaal. Zij delen ook het volgnummer uit 

waarmee de mensen zowel bij de sociale kruidenier als bij de individuele hulpverlening terecht 

kunnen. Elk van deze vrijwilligers tracht het vertrouwen te krijgen van de mensen.  Voor de 

bezoekers is hij of zij geen hulpverlener maar een persoon die luistert naar wat zij vertellen. 

Het onthaal is in eerste instantie een ontmoetingsmoment. In tweede instantie heeft het een 

informatieve functie. Het biedt de kans mensen aan te spreken op activiteiten binnen de vereniging, 

gebeurtenissen in de buurt, rechten en plichten, … Tenslotte hebben de vrijwilligers ook een 

signaalfunctie die de werking ten goede komt.  

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke dinsdag en donderdag van 14u tot 17u 

Elke vrijdag van 9u tot 12u 

Heilig Hartplein 2, 9040 Sint-Amandsberg 

Overleg Vrijwilligers 

2 keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig inzetten 

voor het onthaal. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe afspraken staan hierbij 

centraal. 

4.5. Mobiele sociale kruidenier 
 
In de basishulpverlening van vzw SIVI merken we een duidelijke stijging van het aantal mensen die 

leven in armoede in Oostakker en de kanaaldorpen. Veel van deze mensen willen gebruik maken van 

de basishulpverlening van vzw SIVI. Maar het lukt niet altijd om onze diensten te bereiken. Dit heeft 

verschillende redenen zoals het gebrek aan openbaar vervoer van en naar de kanaaldorpen. Ook is 

het voor velen een grote stap om naar de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg te komen die in ‘’t 

stad’ ligt.  

Vanuit het principe ‘als de mensen niet tot bij vzw SIVI geraken, dan gaan wij naar de mensen’ én 

omdat Oostakker en de kanaaldorpen in het werkingsgebied van vzw SIVI liggen, groeide het idee om 

te starten met 'een mobiele sociale kruidenier gekoppeld aan ontmoetingsactiviteiten en 

informatiemomenten'.  
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Om dit project te kunnen realiseren werken we samen met verschillende partners die actief zijn in 

Oostakker en de kanaaldorpen:  

 Welzijnsschakels Kans met een antenne in Oostakker en in Sint-Kruis-Winkel. De vrijwilligers 

van deze beide welzijnsschakels gaan regelmatig op huisbezoek bij de gezinnen en verzorgen 

de ‘Buurtkoffie’ tijdens de openingsmomenten van de mobiele sociale kruidenier. Zij staan in 

voor een babbel en een tasje koffie.  

 LDC OCMW De Waterspiegel organiseert ontmoetingsactiviteiten, infomomenten en 

infostanden. De maatschappelijk werker van OCMW Sint-Amandsberg antenne Oostakker 

informeert zijn mensen en verwijst eventueel door.  

Concreet betekent dit dat we 2x per maand met een volgeladen camionette richting Oostakker of 

Sint-Kruis-Winkel rijden:  

 2de woensdag van de maand: van 9u30 tot 11u - Oostakker: OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 

Oostakker  

 Laatste vrijdag van de maand: van 10u tot 11u30 - Sint-Kruis-Winkel: Sint-Kruis-Winkeldorp 

63 (1ste verdiep) - 9042 Sint- Kruis-Winkel  

Mensen die een doorverwijsbrief hebben voor de sociale kruidenier van vzw SIVI kunnen zowel 

gebruik maken van de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg als van de mobiele sociale kruidenier. 

Mensen die reeds gebruik maken van de sociale kruidenier van Sint-Amandsberg kunnen met hun 

bon terecht in de mobiele sociale kruidenier. Tijdens de openingsmomenten van de mobiele 

kruidenier kunnen klanten een nieuwe bon krijgen. Het aanbod in de mobiele sociale kruidenier is 

hetzelfde aanbod als in de sociale kruidenier in Sint-Amandsberg.  

Sinds mei 2013 was de mobiele sociale kruidenier maandelijks 1 keer open in Sint-Kruis-Winkel en in 

Oostakker. In Sint-Kruis-Winkel komen Er gemiddeld 7 gezinnen per keer. In Oostakker zijn dat 

gemiddeld 6 gezinnen per keer. 
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5. 2De HANDSWINKEL – BOETIEK VINCENT 

 
2 tot 3 maal per week kan iedereen terecht in de 2de handskledingwinkel voor het aankopen van 

kledij, schoenen, dekens, ... aan zeer democratische prijzen. Een 18-tal vrijwilligers zetten zich 

wekelijks in om de winkel in goede banen te leiden. Ze staan in voor het sorteren van de kledij, de 

aankleding van de winkel, de etalage en de verkoop in de winkel. 

Dagen, tijdstip en plaats: 

Elke woensdag en vrijdagmiddag van 14u tot 17u 

Elke eerste zaterdag van de maand van 10u tot 12u 

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg 

Boetiek Vincent 

Ondanks het feit dat iedereen een eigen benaming heeft voor de winkel: ‘vestiaire’, ‘2de 

handswinkel’, ‘’t vindcentje’, … werd omtrent de naamgeving nooit eerder een formele afspraak 

gemaakt. Dit zorgt soms voor verwarring en belemmerde ook de promotie van de winkel. Vandaar 

dat we in de loop van het jaar 2013 besloten de 2de handswinkel een naam te geven. De aanzet 

hiervoor werd gegeven door de vrijwilligers van de winkel zelf. Zij konden voorstellen lanceren. Uit 

deze voorstellen werd via stemming door de hele vrijwilligersploeg een keuze gemaakt. De 

meerderheid van de stemmen ging naar de naam ‘boetiek Vincent’. In de loop van 2014 zullen we 

dan ook met deze naam aan de slag gaan in het kader van promotie en bekendmaking.     

Inspraak 

Een 4tal keer per jaar organiseren we een informatievergadering voor de mensen die zich vrijwillig 

inzetten voor de 2de handskledingwinkel. Het uitwisselen van ervaringen en het maken van nieuwe 

afspraken staan hierbij centraal. Dit jaar gingen we aan de slag met een uitgebreide evaluatie ter 

verbetering van de werking en de uitstraling van de winkel. Elke ploeg vrijwilligers, die een deeltaak 

in de kledingwinkel op zich neemt, kreeg de opdracht de verschillende aspecten van de winkel 

uitgebreid te evalueren: naam, prijslijst, indeling, inkleding, taakverdeling, … Verschillende 

overlegmomenten later heeft dit tot zeer concrete en waardevolle resultaten geleid die in 2014 in de 

praktijk zullen omgezet worden.  

Weggeefdag 

2 keer per jaar organiseren we op het einde van het zomer- en winterseizoen een weggeefdag, 

waarbij we alle kledij in de winkel gratis aanbieden aan mensen die het met erg weinig moeten 

stellen. Hiervoor doen we niet enkel beroep op onze eigen sociale dienst, maar ook op diensten en 

organisaties uit die buurt die geregeld in contact komen met mensen in armoede (OCMW, CAW, ...). 

De diensten en organisaties printen de nodige doorverwijzingsbonnen (10 stuks kledij per persoon) 

uit, waarmee mensen de toelating krijgen om kledij mee te nemen op de jaarlijkse weggeefdagen. 

Deze nauwe samenwerking stelt ons meteen ook in staat nieuwe mensen toe te leiden naar de 

werking van de vereniging. 
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Ondanks het feit dat we veel oog hebben voor respect en menswaardigheid betreuren we de wijze 

waarop de weggeefdag georganiseerd wordt. Organisatorisch zijn er weinig andere opties. Toch 

willen we ons hier het komende jaar over buigen en bekijken hoe we dit anders kunnen aanpakken.   

Etalage 

We besteden ook erg veel aandacht aan de etalage, ‘het uithangbord’ van onze 2de 

handskledingwinkel. Elke maand staat er een ander thema centraal. Dit thema keert ook telkens 

terug in de retro-hoek en de etalage in de winkel.  

    

De vestiaire in cijfers 

In 2013 werd er door de vrijwilligers voor €10945 aan kledij, schoenen en accessoires verkocht. In 

2012 was dit €10144. Een mooie stijging van €801 (9%) dus. Hiermee zitten we terug op het niveau 

van enkele jaren geleden: 

 

Als we de absolute cijfers per dag onder de loep nemen, dan ligt de zaterdag een stuk onder de 

andere dagen. 

Totaal van alle woensdagen  5277.55 

Totaal van alles vrijdagen  5153.29 

Totaal van alle zaterdagen  1296.29 
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Dit is echter te wijten aan het feit dat de winkel slechts 1 keer per maand op zaterdag open is 

tegenover een wekelijks openingsmoment op woensdag en vrijdag. Als we dan naar de gemiddelde 

prijzen gaan kijken dan zien we dat deze niet ver uit elkaar liggen: 

Gemiddelde van de woensdagen  135.32 

Gemiddelde van de vrijdagen   128.83 

Gemiddelde van de zaterdagen   129.67 
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6. Vrijwilligersbeleid 

De basishulpverlening en een groot deel andere activiteiten van de vereniging worden grotendeels 

gedragen door vrijwilligers. Dit vrijwillig engagement trachten we te waarderen op volgende 

manieren:  

 Logistieke ondersteuning is een eerste peiler in ons vrijwilligersbeleid. Zo zullen we steeds 

trachten alle vrijwilligers tegemoet te komen in hun materiële noden en behoeften om als 

vrijwilliger te kunnen functioneren in de dagdagelijkse werking: inlassen van 

koffiemomenten, materiaal, een verwarmde ruimte, … 

 Vorming staat centraal in ons vrijwilligersbeleid. Via het uitwisselen van ervaringen, en 

infomomenten willen we groeikansen van ieder individu stimuleren.  

 Ook ontmoeting, begeleiding en steun zijn cruciale ankerpunten.  Zo zullen vrijwilligers elkaar 

enerzijds ontmoeten enerzijds tijdens hun specifieke deeltaken en anderzijds tijdens speciaal 

georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijks vrijwilligersfeest.  

 Verder zullen we onze vrijwilligers ook steeds verrassen met kleine attenties. Zo krijgt 

iedereen jaarlijks een verjaardagskaart toegestuurd en een verrassingspakketje met 

sinterklaas, tijdens de week van de vrijwilliger, … 

 Inspraak en participatie krijgen invulling tijdens de vrijwilligersvergaderingen en de algemene 

vergadering waar vrijwilligers de kans krijgen om feedback en suggesties te geven over de 

organisatie en de werking van (de deelwerkingen van) Vzw SIVI. 

De vrijwilligers ondertekenen een afsprakennota met rechten en plichten. Voor hun bewezen 

diensten, krijgen ze jaarlijks een aankoopbon van 15 euro die ze kunnen spenderen in de 2de hands 

kledingwinkel of de sociale kruidenier. 

Ontspannende vrijwilligersactiviteiten 

Jaarlijks organiseren we eveneens een ontspannende activiteit voor al onze vrijwilligers. Op 19 

oktober trokken we er met de hele vrijwilligersploeg op uit naar de zoo. Op 18 december 

organiseerden we een kerstdrink in Huize Nieuwpoort voor al onze vrijwilligers.  

  

Vrijwilligersfeest 

Om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en engagement organiseren 

we jaarlijks een vrijwilligersfeest. Dit is in eerste instantie een ontspannend moment. Verder maken 
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we van de gelegenheid gebruik om telkens een activiteit te organiseren die onze vrijwilligers 

stimuleert elkaar beter te leren kennen. Verder zetten we ex-vrijwilligers nog eens extra in de 

bloemetjes. Zo trakteerden we onze vrijwilligers op 19 januari op een brunch gevolgd door een quiz.  

   

Vorming ‘eenvoudige taal’ 

In 2013 gingen we van start met het project ‘oefen hier je Nederlands’ (een deelproject van het 

project ‘Managers In Diversiteit’ van de Vlaamse Overheid). Dit project heeft als doel anderstaligen 

die gebruik maken van de 2de handswinkel, het onthaal en de sociale kruidenier kansen te bieden 

om het Nederlands te oefenen.  

Daarom organiseerden we onder andere de vorming ‘Duidelijke Taal’ die werd gegeven door een 

medewerker van het Huis van het Nederlands. Deze vorming bestond uit enkele inleeffilmpjes, een 

stukje theorie en een rollenspel. De vragen ‘hoe voelt het als je iemand niet verstaat?’ en ‘hoe ga je 

er best mee om als iemand je niet verstaat’ stonden hierbij centraal. In oktober richtten we 2 

gelijkaardige sessies in. In totaal namen 10 vrijwilligers deel aan deze vorming.  

Vrijwilligers aan zet 

De vrijwilligersploeg die de werking van vzw SIVI draaiende houdt, is de afgelopen jaren  uitgegroeid 

tot een fikse groep van een 45tal mensen. We mogen ons dan ook best een grote 

vrijwilligersorganisatie noemen. Doorheen de jaren merkten we dat heel wat deelaspecten van ons 

vrijwilligersbeleid verouderd zijn. We stelden ons dan ook een aantal kritische vragen. Al onze 

vrijwilligers ondertekenen een contract, waardoor ze niet enkel verzekerd zijn, maar ook de visie van 

vzw SIVI onderschrijven. Maar is dit contract niet achterhaald? En schaart iedereen zich wel achter 

dezelfde visie? En wat met het huishoudelijk reglement? En zijn de taken wel duidelijk omschreven? 

Wat indien een vrijwilliger in contact komt met grensoverschrijdend gedrag? Hebben we dan 

eenduidige richtlijnen voor handen? En is iedereen tevreden met de zorg die je vanuit SIVI in ruil 

krijgt? Enzovoort! 

Het werd hoog tijd om het hele vrijwilligersbeleid samen met onze vrijwilligers eens grondig onder de 

loep te nemen. Zo organiseerden we een traject van 4 halve dagen (15 mei, 24 juni, 30 september & 

9 december) verspreid over 2013 waarbij we reeds diverse aspecten van het vrijwilligersbeleid 

bespraken: visie, taakprofielen, grensoverschrijdend gedrag, … Tijdens dit traject werden we begeleid 

door Katrien Spruyt van het Netwerk Tegen Armoede. In 2014 zal dit traject gecontinueerd en 

omgezet worden in concrete resultaten. 
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Vrijwilligersploeg 

In 2013 zijn we aanvankelijk gestart met een vrijwilligersploeg van 48 mensen. Doorheen het jaar zijn  

er 11 nieuwe vrijwilligers gestart (sociale kruidenier, 2de handswinkel, Huize Nieuwpoort en RVB). Van 

deze nieuwe ploeg zijn in de loop van 2013 2 mensen opnieuw gestopt met hun vrijwilligerstaak. 

Enerzijds omwille van persoonlijke redenen, anderzijds omdat de huidige taakinvulling niet 

overeenkwam met de verwachtingen. In de loop van 2013 hebben nog 4 andere vrijwilligers hun 

vrijwilligerswerk stop gezet, dit in hoofdzaak omwille van persoonlijke redenen. Eind 2013 zijn we 

geëindigd met een vrijwilligers ploeg van 53 geëngageerde vrijwilligers.  
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7. INTERN OVERLEG (vrijwilligers, personeel) 

 

 Algemene Vergadering en Raad van bestuur 4 x per jaar 
 
In 2013 kwam de Raad Van Bestuur 4 keer samen: 13 maart, 26 juni, 25 september & 18 december.    
 
Tijdens de Algemene Vergadering trachten we telkens de verschillende deelwerkingen en het 
bestuur met elkaar in contact te brengen. Anderzijds is de algemene vergadering de ideale 
gelegenheid om een jaaroverzicht (obv het inhoudelijk en financieel jaarverslag) te geven. Op 13 
maart organiseerden we een Algemene Vergadering. Aan de hand van een powerpoint hebben we 
onze werking ter discussie gesteld. Zo kreeg iedereen de kans om feedback te geven op de 
inhoudelijke werking en financiële kwesties in vraag te stellen.  
 

 Team 
 
In het jaar 2013 gingen we van start met 3 betaalde werkkrachten (totaal 2.5 VTE). In maart moesten 
we wegens het beëindigen van subsidies een voltijds contract noodgedwongen stop zetten. Van april 
tot juni moesten we verder met 1.5 VTE. In juni konden we door bijkomende subsidies opnieuw een 
halftijdse werkkracht aanwerven. Dit betekende dat we van juni tot het einde van jaar konden verder 
werken met 2 voltijds equivalenten. 
 
In 2013 vond er om de maand een werkersoverleg plaats tussen de 2 à 3 betaalde werkkrachten van 
vzw SIVI. 
 

 Artikel 60 - OTC  
 
Naast de 3 vaste betaalde werkkrachten, hadden we in 2013 ook 3 mensen van het Opleidings -en 

TewerkstellingsCentrum (OTC) van de Stad Gent in dienst. Deze personen werken volgens het artikel 

60-traject en staan vooral in voor het algemeen onderhoud en de administratie. Daarnaast kan hij/zij 

ook participeren aan bepaalde groepsprocessen om zo leerkansen te vergroten. Deze tewerkstelling 

vereiste volgende opvolging: 

 Afspraken met het OTC en de art. 60 

 Opvolging op de werkvloer en taakbegeleiding vanuit de vereniging 

 Maandelijks overleg (PIM-overleg) 

 Evaluatie samen met de 3 partijen 
 

In augustus namen we afscheid van de 3 werknemers die binnen het artikel 60 traject aan de slag 

waren. Hun contract liep af waarna ze op de reguliere arbeidsmarkt op zoek moeten gaan naar werk. 

Eén van hen ging als vrijwilliger aan de slag binnen onze werking.  

Omwille van praktische en inhoudelijke redenen gingen we in 2013 niet meer aan de slag met 

mensen die tewerkgesteld werden binnen dit traject. Eind 2013 kregen we de goedkeuring om te 

werken met PWA.  
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8. EXTERN OVERLEG op lokaal, provinciaal of Vlaams niveau 

Naast de vele overlegmomenten in het kader van onze verenigingsactiviteiten en dienstverlening 
voeren we nog heel wat overleg op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. Dit om de bestaande 
samenwerkingsverbanden te onderhouden en verder uit te werken.   
 

 Gentse OverlegTafel (GOT)  
Overleg tussen de 3 Gentse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (Vzw SIVI, De 
Zuidpoort, De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen) en Samenlevingsopbouw Gent 
vzw en de cel armoedebestrijding van de Stad Gent 

 
Dit jaar bracht Schepen Coddens een bezoek aan het GOT. Hij nam uitgebreid de tijd om onze 
werking te leren kennen en er was heel wat tijd voor uitwisseling.   

 

 Buurtteam 
Alle diensten, organisaties, scholen, crèches, ... uit de buurt Sint-Amandsberg.  

 

 Huisteam 
Alle diensten en organisaties die onderdak vinden in het Welzijnsbureau van  
Sint-Amandsberg: buurtwerk, OCMW, Kind en Gezin, Woonwinkel, Woonbegeleiding, Vzw 
SIVI, ING, OCMW thuislozenzorg 

 

 Overleg en samenwerking KRASdiensten 
Overleg tussen alle diensten en organisaties die materiële hulpverlening voorzien in Gent.  
 
We stimuleren de mensen uit onze doelgroep ook deel te nemen aan de diverse KRAS-
activiteiten zoals het jaarlijkse KRAS-feest, gratis behandelingen (pedicure, haartooi, ...) 
 

 Welzijnsoverleg 
Overleg tussen alle diensten en organisaties van het werkingsgebied Sint-Amandsberg, 
Oostakker en Gent-Dampoort 

 

 Brede school 
Netoverschrijdend overleg op wijkniveau met scholen en welzijnsorganisaties 

 

 Overleg nav de huisvesting van Vzw SIVI in de Doornakkerstraat 52 – 54 
 

 Coördinatorenoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
 

 Provinciaal armoedeoverleg Oost-Vlaanderen 
Overleg tussen alle Oost-Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, CAW Gent-
Eeklo, Samenlevingsopbouw Gent vzw en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

 

 Intervisie Netwerk tegen Armoede 
Intervisiemoment georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede voor alle Oost-Vlaamse 

Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
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 Overleggroep  cultuur (Netwerk tegen Armoede) 
Maandelijks overleg tussen alle Vlaamse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen die 

een themawerking rond vrije tijd lopen hebben. 
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9. Communicatie 

 

Nieuwsbrief 

Onze belangrijkste bron van informatieverspreiding is onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin blikken 

we kort terug op voorbije activiteiten en kondigen we het programma voor de komende maand aan. 

Geregeld staan er ook weetjes en nieuwtjes in. Mensen uit de doelgroep worden ook telkens 

gemotiveerd om zelf artikels te schrijven. Deze nieuwsbrief verspreiden we via onze bestaande 

deelwerkingen en organisaties en diensten in de buurt. Maandelijks ontvangt ook een uitgebreid 

adressenbestand (doelgroep, vrijwilligers, beleidswerkers, organisaties, diensten, ...) deze 

nieuwsbrief via mail. 

Website 

Eind 2012 lanceerden we een website: www.vzwsivi.be. Het is een actieve website die niet enkel de 

klassieke informatie over een werking bevat, maar ook heel erg inzet op actueel nieuws. Zo wordt er 

maandelijks de nieuwsbrief gepubliceerd; vinden de lezers er maandelijks nieuwsflashes en kunnen 

ze onze activiteiten volgen via een digitale kalender.  

Folder 

In het jaar 2010 brachten we 2 nieuwe folders uit ('basishulpverlening' en 'verenigingsactiviteiten') 

om onze werking meer bekendheid te geven. Deze folders worden nog steeds verspreid.  

 Krantje 'Uit in je Buurt' (Stad Gent)  

Verder verspreiden we eveneens informatie via het krantje 'Uit in je buurt' van de stad Gent. Zo 

verschenen in 2013 onze vaste activiteiten maandelijks in het krantje.  

Andere informatiekanalen 

Een belangrijk informatiekanaal is mond aan mond reclame. Bij speciale gelegenheden en activiteiten 

maken we aparte flyers, die we verspreiden via onze deelwerkingen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

     Dank 
Met dank aan Tine, Tineke, Ruth, Soetkin, Odette, Jos en Ann voor hun bijdragen ter realisatie van 
het werkingsverslag 2013. 
Met dank aan alle vrijwilligers! Tenslotte vormen zij de draaiende motor achter onze werking! 


