STAD GENT
Addendum nummer 2 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur
van Gent – OCMW van Gent en Beweging met Laag Inkomen en
Kinderen voor werking BMLIK en Jong Gent in Actie: uitbouwen dialoog
mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname
aan het praktijkonderzoek traject middenveld voor werkingsjaren 20202022
voor het realiseren van een “safe space”
voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk
werkingsjaar 2022

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van
het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en
binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;
dit addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, en die handelen in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……….
hierna genoemd de Stad
OCMW Gent, met zetel op Onderbergen 86 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de raad voor
maatschappelijk welzijn, waarvoor optreden Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, en Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur, en die handelen in uitvoering van het besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn d.d……….;
hierna genoemd het OCMW;
en anderzijds

Vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), maatschappelijke zetel
gevestigd te Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Herman Peeters,
voorzitter,
hierna genoemd de uitvoerder;
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
Huidig addendum is een uitbreiding van de “subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van
Gent – OCMW van Gent en Beweging met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) voor werking BMLIK
en Jong Gent in Actie: uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede , verbreden doelgroep en
deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld voor werkingsjaren 2020-2022” zoals
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goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van de Stad in zitting van 17 februari 2020. In het
kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst hierna de ‘basisovereenkomst’
genoemd worden.
Onderhavig addendum heeft als doel de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in
artikel 2, prestatie 5 (“vrijetijdsaanbod”) van de basisovereenkomst aan te vullen met een extra
omschrijving en extra prestaties voor de realisatie van “safe space” voor precaire jongeren via
kwalitatief jeugdwelzijnswerk. Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.
Partijen zijn aldus het volgende overeengekomen:
ARTIKEL 1 – Voorwerp
Met ingang van 1 januari 2022 worden artikel 1 en artikel 2 van de basisovereenkomst aangevuld als
volgt:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
De werking van de basisovereenkomst wordt in 2022 opnieuw uitgebreid met volgende
werking/project.
Omschrijving Realiseren van een “safe space” voor jongeren in precaire situaties via kwalitatief
jeugdwelzijnswerk
Looptijd

Van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022

Toegekend subsidiebedrag door de stad Gent Dienst Outreachend Werken
Voor prestatie 1 & 2
2022
Toegekend subsidiebedrag door de stad Gent Jeugddienst
Voor prestatie 3 & 4
2022

10.000 EURO

Totaal toegekend subsidiebedrag voor werkingsjaar 2022
Totaal

40.000 EURO

30.000 EURO

Het totaal toegekende subsidiebedrag voor deze actie van 12 maanden bedraagt € 40.000. Dit kan
verantwoord worden door personeelskosten en werkingskosten; er wordt geen specifieke
onderverdeling opgelegd.
Realiseren van “safe space” voor jongeren in precaire situaties via kwalitatief jeugdwelzijnswerk
De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratieachtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale
overheid ligt. Wel beschikt de stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de
levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening
in die leefwerelden. Als stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het creëren van
veilige, warme plekken (“safe spaces”) zowel in de fysieke ruimte (via huur en inrichting van een
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plek) als in de sociale ruimte (via prestaties voor begeleiding en/of vorming door derden).
De strategie van Safe Spaces voor jongeren in precaire situaties bundelt dan volgende initiatieven
▪
▪
▪

Creatie van rustplekken op vraag van en samen met de jongeren
Aanbieden van plek voor laagdrempelige basisactivering
Voorzien op die plekken van begeleidings- en vormingsmomenten

Binnen die doelgroep van jongeren in precaire situaties blijken autochtone jongeren in
generatiearmoede, levend met een inkomen onder de armoedegrens, vaak dak- en thuisloos en vaak
met een instellingsverleden bijzondere aandacht te vragen. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het
reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.
Die jongeren groeien verder op in een precaire context van geloste verbindingen met de samenleving
op de levensdomeinen van verblijf, wonen, gezin, geestelijke gezondheid, inkomen of werk,
onderwijs en vrije tijd. Zij vinden en/of willen geen aansluiting op de bestaande plekken van het
jeugdwerk, al of niet met kwetsbare jongeren.
Als rust- en activeringsplek (“safe space”), specifiek gericht op deze autochtone jongeren in
generatiearmoede, biedt een actie van Jongerenonthaal een antwoord. De jeugdwelzijnswerker,
present in de leefwereld van de jongeren in het bijzonder op de safe spaces ondersteunt de jongeren
op verschillende levensdomeinen om hen weerbaarder en sterker te maken in hun eigen positie in
de maatschappij. De jeugdwelzijnswerker zal hierbij de 4 functies van kwalitatief jeugdwelzijnswerk
vervullen.
De deelwerking van de uitvoerder ‘Jong Gent in Actie’ (JGIA), Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, zal dit
Jongerenonthaal realiseren.
JGIA bereikte met hun Jongerenonthaal, gestart tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis in
het voorjaar van 2020, een 50-tal jongeren, waarvan een flink aantal in meer precaire leefsituaties.
De grootste groep jongeren verblijft wel nog bij ouders of voogd, doch in een context van (door
corona) toenemende armoede. Een ander belangrijk deel van hun jongeren zijn dak- en thuisloos of
hebben een instellingsverleden.
Met het Jongerenonthaal realiseert JGIA twee onthaal- en ontmoetingsmomenten per week. Met
de gerichte subsidie voor het Jongerenonthaal garanderen we de (logistieke) organisatie van deze
ontmoetingsmomenten, de ondersteuning van jongeren door een jeugdwelzijnswerker op die
momenten en de samenwerking hierrond met andere partners zoals vzw LEJO,
Jeugdstraathoekwerk, Schoolspotters en vzw JONG.
De locatie van het Jongerenonthaal kan van wijk veranderd worden in samenspraak met Stad Gent
op basis van signalen van jongeren.

Artikel 2. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
De prestaties in de basisovereenkomst worden in 2022 aangevuld met volgende prestaties :
Tegen eind 2022
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Het realiseren van een jongerenonthaal voor jongeren in precaire leefsituaties met het organiseren
van minimaal 2 rust – en activeringsmomenten per week en met doelgroep participatie via kwalitatief
jeugdwelzijnswerk.
Binnen die momenten werkt men ook rond verbindingen met verblijf, wonen, gezin, geestelijke
gezondheid, inkomen of werk, onderwijs en vrije tijd.
Actie

Indicator

De jeugdwelzijnswerker organiseert minimaal 2
keer per week, logistiek en sociaal, een rust- en
activeringsplek voor jongeren in precaire
leefsituaties per werkingsweek

Er is aantoonbaar (met woord en beeld) een
rust- en activeringsplek werkzaam gedurende
2022

De jeugdwelzijnswerker werkt hiervoor actief
samen met relevante partners binnen het
jeugdwelzijnswerk.

Overzicht van aantal momenten per
werkingsweek
Er zijn verslagen, lijsten of getuigenissen van
een actieve samenwerking met partners binnen
het jeugdwelzijnswerk.

De jeugdwelzijnswerker is actief aanwezig in de
leefwereld van de jongeren in precaire
leefsituaties op de voor hen relevante plekken en
momenten, inclusief de rust- en
activeringsmomenten.

De jeugdwelzijnswerker biedt een overzicht van
de relevante plekken en momenten voor de
jongeren in precaire leefsituaties, inclusief de
rust- en activeringsmomenten.

De jeugdwelzijnswerker heeft bijzondere
aandacht voor individuele hulpvragen. Via een
eigen werkmethodiek, een warme
doorverwijzing, bemiddeling en toeleiding naar
instanties wordt samen gezocht naar een
antwoord
De jeugdwelzijnswerker zal de buurtgebonden
uitdagingen en/of de ruimere maatschappelijke
problemen waarmee de doelgroep
geconfronteerd wordt formeel/informeel samen
met hen signaleren bij de betrokken overheden
en voorzieningen.

Rapportage van de mate waarin het aanbod
concrete positieve effecten genereert voor de
beoogde doelgroep en hun (nabije) omgeving
door minstens 10 acties/trajecten in
woord/beeld te brengen
Rapportage van een cocreatief traject met
minstens 10 jongeren rond een thema waarbij
de jongeren structuren willen veranderen &
ondersteund worden om zelf hun boodschap
rond dit thema over te brengen.

ARTIKEL 2 – Duur
Dit addendum vangt aan op 01 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.

ARTIKEL 3 - Verband met de basisovereenkomst
De bepalingen van de basisovereenkomst en van het addendum nummer 1 blijven onverminderd
gelden, met uitzondering van die bepalingen waarvan onderhavig addendum nummer 2 afwijkt.
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Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op ………………………………….

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad en het OCMW Gent
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

De algemeen directeur

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd

Mieke Hullebroeck

Voor de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

Rudy Coddens,
Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Voor de uitvoerder

Herman Peeters
Voorzitter
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