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Takenpakket Community Land Trust (CLT) – inzet op opdracht rond wonen

Werkpakket CLT – bewoners (15%)
•
Intake nieuwe kandidaat bewoners (+uitwerken systeem updaten gegevens)
•
Bijeenkomsten bestaande bewonersgroep
o
Eén leuke activiteit
•
Inlooptraject: uitvoeren van vormingspakket op 2 niveaus (samen met collega)
o
Voorjaar – uitwerken pakket
o
Najaar – inlooptraject (vanaf oktober)
o
Oproep naar middenveld tot deelname – eventueel presentatie model

Werkpakket CLT – community (20%)
•
Vooral in functie van overdracht
•
Opzet warme wijktuin zomer, buurtnetwerk, opmaak wijkkrantje
•
Werking met Lets save Food opstarten
Werkpakket CLT – communicatie (15%)
o Vooral persmoment voorbereiden naar aanleiding van voorstelling definitief
bouwplan (juni of vakantiemaanden)
o Website CLT wordt herwerkt en geactualiseerd
o Facebookpagina up to date gehouden
o Minimaal twee nieuwsbrieven/jaarbasis
o Aangepast communicatie naar kandidaat bewoners
o Opmaak nieuwe folder
------------------------------------------------------------------------Takenpakket Watersportbaan – inzet op opdracht rond bewonersparticipatie
•
•

•
•

Je richt een stuurgroep in met alle relevante woonactoren op de Watersportbaan
Je ontwikkelt en stuurt de communicatie die gevoerd wordt vanuit het participatieproject aan
(folder, muurkranten). Daarbij heb je specifieke aandacht en vaardigheden om intermediairen
en sociale huurders te bereiken met deze communicatie.
Je werkt aan de uitvoering van actiepunten die samen met de stuurgroep afgesproken werden.
Je richt open bewonersvergaderingen rond ‘wonen’ in op de Watersportbaan
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•
•
•
•
•
•

Je werkt samen met de collega’s opbouwwerkers die een basiswerking hebben op de
Watersportbaan
Je stemt af met de vertegenwoordiger van GENSH
Je vormt aan een actief bewoners- en vrijwilligersnetwerk
Je richt een ontmoetingsmoment in met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale
huurders
Je werkt aan een afsprakenkader voor vrijwilligers en bespreekt dit met de maatschappijen
Je organiseert ontmoetings- en actiemomenten aan de inkomhallen van de sociale woontorens
------------------------------------------------------------------------

Takenpakket Watersportbaan – inzet op opdracht rond maatschappelijke

dienstverlening
Werkpakket ‘de Stek’, een wijkgerichte basisvoorziening tegen onderbescherming in de
Watersportbaan. (De STEK biedt veilige en vertrouwde plekken voor mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie. Daar zetten organisaties en vrijwilligers zich samen in voor
meer en betere sociale bescherming. Daartoe neemt de STEK initiatieven gericht op het versterken
van mensen en op structurele veranderingen.)
De focus van het takenpakket ligt op de uitbouw van de werking in de Watersportbaan, binnen een
duurzaam netwerk van organisaties die voor de watersportbaan samen een geïntegreerde
basisvoorziening vormen.
• Uitwerken van vormingsactiviteiten i.s.m. CAW – CM – LDC – opvoedingswinkel – EVA…). Dit
vormingsaanbod bestaat uit 1 tot 3daagse sessies omtrent verschillende thema’s (opvoeding –
budget – gezondheid – afval… )
• Ondersteuning, zowel individueel als in groep van de vrijwilligers op de Watersportbaan
• Samenwerking opzetten met de LDC de Vlasschaard i.v.m. de dag van het verzet tegen de
armoede (17/10)
• Lokaal netwerk opstarten met dienst- en hulpverleners i.f.v. verbetering van de toegang en
aanbod. (focus ligt op gezinnen met jongen kinderen, i.f.v. aanbod en toegankelijkheid)
• Dossier omtrent aanbod voor kinderen onder de 12 jaar in de wijk, i.s.m. jonge ouders. Dit
moet resulteren in een aantal quick wins (zomer 2019) en een betaalbaar stabiel aanbod in de
wijk, waarbij de openbare ruimte wordt gebruikt. (i.s.m. collega)
• Divers en open ontmoetingsaanbod uitwerken i.s.m. lokale en andere wijkpartners.
Samenlevingsopbouw Gent maakt een aanbod, op basis van interesses, talenten en noden van
de bewoners. Het aanbod wordt afgestemd met de bewoners en de straatwoordenaar. We
maken gebruik van de Kring en de Orangerie. We mikken op een aanwezigheid die zeer
herkenbaar en naar buiten is gericht.
• Naast de vaste maandag-ontmoeting plannen we nog een aantal extra momenten in het jaar,
die specifiek op een bepaald thema werken (vormingsreeks, werkdagen, bezoek… )
• Er wordt gefocust op de 4 woonblokken : Dennenhof, Rozenhof, Borluut en Elektra. De andere
blokken worden niet vergeten, maar enkel via nieuwsbrief/facebook/mail… uitgenodigd
• Intensieve huis-aan-huisbezoeken gebeuren dan vooral in deze 4 blokken. (Minimaal 4x per
jaar)
• Het vrijwilligersluik : wordt uitgebouwd, i.f.v. vraag en aanbod. Een ondersteuning-vorming
moet verder vorm krijgen.
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