De Zuidpoort bruist als nooit
tevoren!

‘meer en meer’ wordt soms zo veel
dat we niet weten waar te beginnen.

We zijn met meer en meer.
doen meer en meer.
krijgen meer en meer vragen.
HEBBEN MEER EN MEER RESULTATEN!

We moesten goede keuzes
maken. Ons afvragen wat we
écht willen bereiken met de
zuidpoort.

wat is
er écht
belangr
ijk
?

Daarom vond de raad van bestuur het goed
een plan te maken voor de volgende
jaren.

samen met het netwerk
tegen armoede bedachten
we hoe we een plan
konden schrijven.

We vroegen ons eigen
parlement wat er belangrijk
was.

aan organisaties en diensten
vroegen we wat ze goed en
minder goed vinden aan de
zuidpoort.

We verzamelden alles wat we al
hadden gemaakt en geschreven.

We bekeken wat we de stad Gent en
vlaamse overheid al hadden beloofd te
doen.

De raad van bestuur legde al die informatie samen
en bekeek ze erg grondig.
Ze schreef een plan voor de komende 3 jaren.
Wat is
belangrijk
?

samenhorigheid

ontmoetingsplek

inspraak

ervaringen
delen

vrijwilligerswerk

nog
iets gehoord
van jouw
zoon?
eerst
koffie!

Hanne en john komen regelmatig naar De
Zuidpoort. Ze voelen zich er erg thuis. Hanne zorgt

de eerste doelstelling
ziet er ongeveer zo uit:

ervoor dat de koekjestrommel goed rondgaat en
john zorgt voor sloten koffie.

rij de
volgende
keer met mij
mee.

eten we
volgende week
pannenkoeken?

Later staat bruno met memet aan de
Kris is jarig en stelt tijdens het

afwas terwijl hij vertelt dat hij dit

kookatelier voor om koekjes te

weekend met de belbus zijn zoon

bakken.

bezocht in de voorziening.

De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen in armoede en mensen niet in
armoede, binnen de wijk Nieuw-Gent,
en investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in de strijd tegen
armoede.
We streven naar een kwaliteitsvolle werking binnen de wijk Nieuw-Gent:
- voor mensen met diverse achtergronden
- waar aandacht is voor samenhorigheid
- waar een grotere inspraak van alle betrokkenen wordt gerealiseerd
- van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleid

Uw
woor
den
hier..

ik werd
nergens meer
uitgenodigd.

in de
zuidpoort
ben je altijd
welkom met
jouw
verhaal!

de tweede doelstelling
ziet er ongeveer zo uit:

Armoede
is geen eigen
keuze!

mijn
kind zal een
betere
toekomst
hebben!

enkele mensen met armoede-ervaring gaan
vorming geven in de gevangenis. Over de
zuidpoort en het ontstaan van armoede.

wonen is een
basisrecht!

tijdens de groepswerking hoort dirk
over de stress in contact met
hulpverleners.
ze belt
me niet
terug!

17 oktober - Werelddag
van Verzet tegen Armoede.

mijn
ziekte werd
erger en
erger.

iedereen
aan de balie kan
meeluisteren.

hoe kunnen
we dit
veranderen?

Ik
krijg maar
10 minuten
tijd!

De Zuidpoort is een belangrijke partner voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en
armoedebestrijding en dit vanuit de expertise van mensen in armoede. We realiseren dat samen met
vele partners.
We komen met ons beleidswerk en via vormende/sensibiliserende activiteiten regelmatig naar buiten. We
doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op het Gentse niveau.
Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking met de Gentse Verenigingen Waar Armen Het Woord
Nemen en dit op meerdere terreinen. Zoals bij de organisatie van Werelddag van Verzet tegen Armoede.
Zodat deze dag, een dag van verzet wordt waar de ervaringen, bekommernissen en eisen van mensen
in armoede opnieuw centraal staan.

de werkers zijn druk bezig. ze vertegenwoordigen
De Zuidpoort op overleggen, zoeken centen,
zoeken extra vrijwilligers, …

de derde doelstelling
ziet er ongeveer zo uit:

De
zuidpoort is
een vereniging
waar armen het
woord nemen
…

wauw, wat een
waardevol
initiatief! hier
heb je een
miljoen.

ik heb tijd
en zoek iets te
doen in nieuw
gent!

I Love
vrijwilligerswerk

morgen
maai ik het
gras

wie komt
maandag de
opendeurdag mee
voorbereiden?

De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een open inspraakcultuur die haar draagkracht en
onafhankelijkheid behoudt via een gezond financieel beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en
personeel.
- We bouwen aan een sterke, competente en brede vrijwilligersploeg die zich ondersteund en
gewaardeerd voelt. Zowel de werking als de logistieke omkadering wordt in grotere mate gedragen door
vrijwilligers.
- We gaan voor het behoud of uitbreiding van het personeelsbestand (1,7 VTE). De werkbelasting voor
personeel en vrijwilligers blijft binnen haalbare / realistische grenzen. Het personeel voelt zich voldoende
ondersteund door raad van bestuur.

Meerjarenplan Zuidpoort
2017 - 2020
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Voorwoord
De Zuidpoort stelt met trots haar meerjarenplan 2017-2020 voor. Aan dit meerjarenplan ging
een stevig traject vooraf. We hebben dit dan ook ten gronde willen aanpakken zodat het een
bruikbaar instrument is voor De Zuidpoort.
Het is de eerste keer dat we in De Zuidpoort werk hebben gemaakt van zo’n plan. In de
Raad van Bestuur merkten we dat hier nood aan was. Het schip van De Zuidpoort miste
vaak richting. Het had de neiging om verschillende kanten op te gaan zonder een duidelijk
doel voor ogen. Het personeel miste een leidraad ter ondersteuning bij het maken van
keuzes waarvoor ze continu staan in hun job. De Raad van Bestuur wil hier een antwoord op
formuleren door doelstellingen en prioriteiten vast te leggen waar de Zuidpoort voor de
komende 3 jaar werk wil van maken.
Om hier toe te komen zijn we gestart met een brede bevraging onder alle deelnemers en
vrijwilligers. Hen werd gevraagd naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor De
Zuidpoort (SWOT-bevraging). Ook hebben we externe partners bevraagd naar hoe zij naar
De Zuidpoort kijken. Wat is sterk? Wat kan beter? Wat zijn hun verwachtingen? Oa. de
andere verenigingen waar armen het woord nemen in Gent, Stad en OCMW Gent, Kras,
Samenlevingsopbouw,… namen deel aan deze bevraging.
Deze bevragingen bevatten zeer veel rijke informatie. Zo werd De Zuidpoort zowel intern als
extern geprezen omdat ze een aangename ontmoetingsplek is voor mensen in armoede en
zonder armoede-ervaring. Het aanspreken en betrekken van een diverser publiek werd
zowel als een kans als een bedreiging aanzien. Ook in de ondersteuning van de vrijwilligers
lagen nog veel kansen.
Met de informatie uit de SWOT-bevraging is de Raad van Bestuur aan de slag gegaan om
strategische en operationele doelstellingen en prioriteiten voor De Zuidpoort te selecteren.
Aan het formuleren van die doelstellingen gingen lange discussies vooraf binnen de Raad
van Bestuur.
Gelukkig stonden we er in dit werk niet alleen voor en wist het Netwerk Tegen Armoede ons
van bij de start hierin te begeleiden en op koers te houden. Heel graag willen we hen
bedanken voor hun intensieve ondersteuning.
Het was een soms hobbelig traject maar we mogen echt wel trots zijn op het resultaat! Hier
kom je te weten waar de Zuidpoort op zal inzetten de komende drie jaar.
Veel leesplezier!
Jan Verdée
Voorzitter
De Zuidpoort
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Missie en visie
De Zuidpoort maakt mensen sterker om samen het beleid en samenleving te
veranderen omtrent armoede.
Onze missie
Als vereniging waar armen het woord nemen, onderschrijft de Zuidpoort uiteraard de zes
wettelijke criteria:
1. Armen verenigen zich
2. Armen nemen het woord
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
5. Dialoog en vorming
6. De vereniging blijft armen zoeken.
Elke dag weer proberen wij dit waar te maken en tastbare vorm te geven aan wat er nodig
is, willen wij inderdaad, in de praktijk, een vereniging zijn “waar armen het woord nemen” en
strijdbaar werken aan een betere toekomst.
Onze visie
De Zuidpoort wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden.
De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden – ongewild en
onschuldig – ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg,
huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend
bedreigd. Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een complete sociale uitsluiting en
alle toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant.
De Zuidpoort is een welzijnsschakel die werkt als een vereniging waar armen het woord
nemen.
Om haar doel te bereiken:
• zoekt De Zuidpoort mensen in armoede en zonder armoede-ervaring op en moedigt
ze aan om samen te komen;
• biedt De Zuidpoort kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de vereniging en naar
buiten toe;
• versterkt De Zuidpoort de stem van wie leeft in armoede in de samenleving,
ondermeer met het oog op:
o het brengen van getuigenissen (zowel over hun ervaring van leven in armoede als
over de bijdrage van een vereniging als De Zuidpoort in hun strijd tegen armoede
en uitsluiting);
o

structurele veranderingen in de samenleving (= samenwerking met organisaties en
beleidsinstanties).

De Zuidpoort werkt als een samenspel tussen mensen die in armoede leven en mensen
zonder armoede-ervaring en in een netwerk met andere organisaties en instellingen die het
bereiken van haar doelstelling versterken.
Zo draagt De Zuidpoort bij tot het werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving
waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.
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3 strategische doelstellingen - vijf prioriteiten voor De Zuidpoort

Eerste strategische doelstelling : De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek
voor mensen met armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring, binnen de wijk
Nieuw-Gent, en investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker
maakt in de strijd tegen armoede.
Prioriteit 1 :
We streven naar een kwaliteitsvolle (waar mogelijk grotere) werking binnen de wijk NieuwGent:
• voor mensen met diverse achtergronden
• waar aandacht is voor samenhorigheid
• waar een grotere participatie van alle betrokkenen wordt gerealiseerd
• van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleid

Tweede strategische doelstelling : De Zuidpoort heeft een duidelijke identiteit als een
belangrijke partner voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit
vanuit de expertise van mensen met armoede-ervaring. We realiseren deze doelstelling
samen met andere verenigingen waar armen het woord nemen en relevante actoren binnen
de brede samenleving op een communicatief heldere en creatieve manier.
Prioriteit 2 :
We komen met ons beleidswerk en via vormende/sensibiliserende activiteiten regelmatig
naar buiten. We doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op
het Gentse niveau.
Prioriteit 3 :
Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking met de Gentse verenigingen waar armen
het woord nemen en dit op meerdere terreinen. We werken oa. met hen samen rond de
organisatie van 17 oktober zodat deze dag een dag van verzet wordt waar de ervaringen,
bekommernissen en eisen van mensen met armoede-ervaring opnieuw centraal staan.

Derde strategische doelstelling : De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een
open inspraakcultuur die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond
financieel beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en personeel.
Prioriteit 4 :
We bouwen aan een sterke, competente en brede vrijwilligersploeg die zich ondersteund
en gewaardeerd voelt. Zowel de werking als de logistieke omkadering wordt in grotere mate
gedragen door vrijwilligers.
Prioriteit 5 :
We gaan voor minstens de verduurzaming van het personeelsbestand (1,7 VTE). De
werkbelasting voor personeel en vrijwilligers blijft binnen haalbare / realistische grenzen.
Het personeel voelt zich voldoende ondersteund door raad van bestuur.
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Operationele doelstellingen werkjaar 2017 - 2018

Eerste strategische doelstelling : De Zuidpoort is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek
voor mensen in armoede en mensen niet in armoede, binnen de wijk Nieuw-Gent, en
investeert in een stevige en kwaliteitsvolle basiswerking die mensen sterker maakt in de strijd
tegen armoede.
Prioriteit 1 :
We streven naar een kwaliteitsvolle (waar mogelijk grotere) werking binnen de wijk NieuwGent:
• voor mensen met diverse achtergronden
• waar aandacht is voor samenhorigheid
• waar een grotere participatie van alle betrokkenen wordt gerealiseerd
• van waaruit signalen kunnen doorstromen naar het beleid

OD1 :
OD2 :
OD3 :
OD4 :

De huidige basiswerking blijft behouden en wordt kwalitatief verder uitgebouwd. (P)
Het garanderen van veiligheid en vertrouwen wordt consequent bewaakt. (P)
We werken aan een gestructureerde interne communicatie. (P)
MIA’s worden toegeleid naar reguliere dienstverlening binnen één van de
levensdomeinen van het Gentse Armoedebeleidsplan (wonen, werk, gezondheid,
levenslang leren). (P)
OD5 : We brengen de diversiteit van de wijk in kaart. (P)
OD6 : De mogelijkheden voor een jongerenwerking ism JGIA worden onderzocht. (P)
OD7 : We zetten in op kennisverwerving en visieontwikkeling rond diversiteit en armoede.
(RvB)

Tweede strategische doelstelling : De Zuidpoort heeft een duidelijke identiteit als een
belangrijke partner voor sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit
vanuit de expertise van mensen met armoede-ervaring. We realiseren deze doelstelling
samen met andere verenigingen waar armen het woord nemen en relevante actoren binnen
de brede samenleving op een communicatief heldere en creatieve manier.
Prioriteit 2 :
We komen met ons beleidswerk en via vormende/sensibiliserende activiteiten regelmatig
naar buiten. We doen dit op onze eigen creatieve manier en concentreren ons daarbij op
het Gentse niveau.
OD8 : We maken op verschillende manieren de resultaten van de themawerking bekend aan
de buitenwereld. ‘Luister beter’ heeft een impact op Gents niveau. (P)
OD9 : De bestaande communicatiekanalen naar individuele geïnteresseerden en
maatschappelijke actoren worden geëvalueerd en indien nodig / wenselijk
geoptimaliseerd. (P)
OD10 : We geven een input aan de Gentse signalenbundel. (P)
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OD11 : We werken actief mee aan de opmaak van het (groeiactieplan van het) Gentse
armoedebeleidsplan. (P)
OD12 : We geven input aan het Gents digitaal archief van adviezen door Gentse groepen
van mensen in armoede. (P)
OD13 : De Zuidpoorters zijn bekend met de voortgang en resultaten van het beleidswerk
vanuit de Zuidpoort. (P)
Prioriteit 3 :
Er gaat veel aandacht uit naar samenwerking met de Gentse verenigingen waar armen
het woord nemen en dit op meerdere terreinen. We werken oa. met hen samen rond de
organisatie van 17 oktober zodat deze dag een dag van verzet wordt waar de ervaringen,
bekommernissen en eisen van mensen in armoede opnieuw centraal staan.
OD14 : Een traject wordt uitgestippeld om het initiatief en beheer van 17 oktober terug bij de
verenigingen waar armen het woord nemen te leggen. (P)
OD15 : Er vinden verkennende gesprekken plaats met de andere Gentse verenigingen
waarin de mogelijkheden / terreinen voor samenwerking worden afgetoetst. (P)
OD16 : We nemen het initiatief om in samenspraak met de andere Gentse verenigingen te
komen tot een plan van aanpak mbt inhoudelijk relevante en / of efficiëntiebevorderende samenwerkingen. (P)
OD17 : Contacten tussen bestuurders van de 3 Gentse verenigingen worden opgebouwd.
(RvB)
OD18 : De mogelijkheid van gemeenschappelijke vormingsmomenten met de besturen van
de 3 Gentse verenigingen worden onderzocht en 1malig reeds georganiseerd. (RvB)
OD19 : We zetten in op versterkende samenwerkingen met organisaties in de wijk. (P)
OD20 : We onderhouden een positieve samenwerking met het Vlaams Netwerk. (P) (RvB)

Derde strategische doelstelling : De Zuidpoort werkt als vrijwilligersorganisatie vanuit een
open inspraakcultuur die haar draagkracht en onafhankelijkheid behoudt via een gezond
financieel beleid en waarbij geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en personeel.
Prioriteit 4 :
We bouwen aan een sterke, competente en brede vrijwilligersploeg die zich ondersteund
en gewaardeerd voelt. Zowel de werking als de logistieke en voorwaardenscheppende
omkadering wordt in grotere mate gedragen door vrijwilligers.
OD21 : Activiteiten binnen de basiswerking worden zoveel mogelijk gedragen door
vrijwilligers. (P)
OD22 : De logistieke en voorwaardenscheppende omkadering van de werking wordt
gedragen door een grotere groep van vrijwilligers. (P)
OD23 : De noodzakelijke onderdelen van een kwalitatief vrijwilligersbeleid worden
geïnventariseerd. (P)
OD24 : Bepaalde onderdelen van een kwalitatief vrijwilligersbeleid worden gerealiseerd. (P)
OD25 : De vrijwilligersploeg wordt uitgebreid met aandacht voor en focus op de taken en
profielen die de Zuidpoort nodig heeft. (P)
OD26 : Met gerichte initiatieven wordt de vrijwilligersploeg ondersteund. (P)
OD27 : Individuele ondersteuning en coaching van vrijwilligers draagt bij tot een goed
functioneren van en waardering voor de actieve vrijwilligers. (P)
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Prioriteit 5 :
We gaan voor minstens de verduurzaming van het personeelsbestand (1,7 VTE). De
werkbelasting voor personeel en vrijwilligers blijft binnen haalbare / realistische grenzen.
Het personeel voelt zich voldoende ondersteund door raad van bestuur.
OD28 :
OD29 :
OD30 :
OD31 :
OD32 :

OD33 :

Het verlies op de jaarrekening wordt systematisch afgebouwd. (RvB)
Er wordt een kader uitgewerkt om financiën beter te kunnen opvolgen en
optimaliseren. (RvB)
Het administratief team wordt uitgebreid en de taakverdeling op punt gezet. (RvB) (P)
Een werkgroep financiën wordt opgestart met als eerste opdracht de mogelijkheden
om de financiële situatie te versterken te onderzoeken. (RvB) (P)
De communicatie(-lijnen), autonomie van en samenwerking tussen personeel,
werkgroepen, dagelijks bestuur en raad van bestuur worden uitgetekend met het oog
op een slagkrachtige werking van de organisatie. (P) (RvB)
Het meerjarenplan is een bruikbaar instrument voor het personeel om de
taakafbakening en prioritering van de opdrachten aan te pakken. (P) (RvB)
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