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Gitta Vanpeborgh – schepen  

1. Vertrekbasis - situatie 2013 

2. Onze aanpak  

3. Succescriteria en valkuilen  

 

 

Oksana Odnolko – Welzijn & maatschappelijke integratie 

1. Twee functies - vertrouwen als basis 

2. Creatieve workshops als deur- en eyeopener 

 



 

1. Vertrekbasis – situatie 2013 
 
 
 

• Hoge werkloosheidsgraad 

• Problematische schoolafwezigheid van kinderen  

• Geen of weinig bereidheid bij jongeren om diploma te 
halen en werk te zoeken 

• Familiale spanningen en ruzies 

• Dubbelstaanders 

• Isolement 

• Gezondheidsproblemen 

• Schulden (problematisch geldbeheer) 

• Chaos, gebrek aan properheid en orde 

• Fraude  

 



1. Vertrekbasis – situatie 2013 

Dringend nood aan bijsturing! 

 Drie algemene doelstellingen 

 

• Aangenaam en leefbaar woonklimaat  creëren 

• Respect voor en naleving van de leefregels en het HHR 

• Inzetten op maatschappelijke integratie en emancipatie  

     

 



2. Onze aanpak  

2.1.  Sterkere beleidsdeelname en betrokkenheid van de bewoners 

 

• Jaarlijks een 3 à 4 bewonersvergaderingen (met agendapunten van het beleid en 
van de bewoners) 

• Extra vergaderingen met het oog op aanleg nieuw WWT 

• Laagdrempelige communicatie tussen bewoners en het beleid in twee richtingen 
via FB-pagina, gesprekken op stadhuis, toezichter, bevraging over toekomstvisie, … 

• Gezamenlijke acties die het vertrouwen van het beleid in de bewoners en vice 
versa versterken 

o Lentepoets 

o Creatieve emancipatorische workshops voor vrouwen  

o Gezonde voeding workshops 

o Samen-op-stap via de JOW 

 



2. Onze aanpak 

2.2. Striktere opvolging van onderwijsdeelname 

• Vormingen rond het belang van kleuterparticipatie  

• Spijbeloverleg 

 

2.3. Intensievere jeugdwerking – op en nu ook stilaan buiten het WWT 

• Jeugdopbouwwerk op en buiten het terrein 
o Samen Op Stap speelweken op het WWT  

o Woensdagnamiddag activiteiten 

o Activiteiten met kinderen buiten het WWT  (bezoek aan JOC, fietstochten, voetbal) 

• Emancipatorische werking met schoolverlaters via projecten op maat( GPMI) 

 



2. Onze aanpak 

2.4.   Bewoners bewuster laten leven en sterker maken dankzij sociaal 
impulsprojecten  

o Workshops gezonde voeding 

o Projecten afvalpreventie  

o Creatieve workshops 

 

 

2.5    Coherenter beleid qua samenwerking van alle betrokken actoren  
o Stad, OCMW, CAW, gezinsondersteuning, wijkagent, toezichter, integratiemedewerker,… 

o samenwerking op het terrein (WW-commissie en overleg stad/OCMW) 

o Samenwerking buiten het terrein (netwerktafel methodiek) 

o Bovenlokale werking 

 



3. Succescriteria en valkuilen  

Succescriteria 
• Strikte en continue opvolging 
• Kort op de bal spelen bij problemen  
• Streng optreden maar ook ondersteunen waar nodig in samenspraak met alle actoren 
• Bewoners ernstig nemen en écht luisteren 
• Geen flyers of brieven maar ook en vooral mondelinge communicatie 
• Positieve evolutie waarderen bij de bewoners maar ook naar de buitenwereld toe 
 
Valkuilen 
• Enerzijds de drang naar vrijheid, vasthouden aan bepaalde culturele waarden en normen die 

de emancipatie afremmen en anderzijds er toch willen bij horen (lage kleuterparticipatie, 
lage onderwijsdeelname jongeren, taalachterstand, gebrek aan emancipatie bij vrouwen, …)  

• Stigmatisering van de groep 
• De politieke wil om al dan niet te investeren (materieel en immaterieel), het WWT als een 

‘gewone’ wijk te zien en de bewoners als ‘gewone’ mensen te zien 
• Isolement 
• Gebrek aan residentiële WWT ‘s 

 



1. Twee functies, vertrouwen als basis 
2. Creatieve workshops als deur- en 

eyeopener 

• Versterking van ( toekomstige) ouders 

• Vervanging van intrinsieke motivatie door de extrinsieke 

• Aanklampend werken 

• Positieve beeldvorming van de groep 

https://www.facebook.com/groups/leren.lachen.leven/ 

 

https://www.facebook.com/groups/leren.lachen.leven/
https://www.facebook.com/groups/leren.lachen.leven/


En we zijn vertrokken…. 



Vormingen kleuterparticipatie met  
Kind & Gezin, november 2016 



Vrijdagse naaicursussen  
 oktober 2016 – april 2017 





Creatieve workshops mei 2017 - nu 
 haken, juwelen maken, haakpatronen leren lezen, lifestyle 

adviezen, koken met je gezin, je huis decoreren…. 
 

 





Missiebezoek 7-28 mei 2017 

 



Vormingen gezonde voeding 
juni 2017 – november 2017 



Deelname aan Mortsel Wintert – 
100% Zelfgemarkt 



Bezoek aan het MAS januari 2018 



Jaarlijkse Lentepoets 






