
 

 

Verslag Parlement zaterdag 1 september 2O18 
 
Aanwezig Pascal, Géry, Mylène, Lieve, Bram, Milan, Jan, Emile, Koen, Danny, 
Marijke, Steven, Marlies, Patrick, Inge, Yvette, Marina, Huguette, Michel, Liliane, 
Monique, Steve, Rosina, Eric, Ronald, Roland, Connie, Viviane, Marianne, 
Christine, Michelle, Vanessa, Nike, Lieve, Patrick, Yvonne, Rudy, Antoinette en 
Michel (na de pauze) 
 

 
 



 

 

1. Welkom 

2. Agenda: geen bijkomende puntjes 

3. Wie missen we?  
• Hoe gaat het met Jozef? Hij is nu 4 jaar weg en verlangt met niemand nog 

contact. Hij is in vrede met waar hij nu is. 
• Dennis: werkt nu. Stelt het goed. 
• Sil: is niet weg, komt af en toe. 

 

4. Organigram 
Steven vertelt een verhaal over de piratenboord die De Zuidboot is. De boot van   de 
Zuidpoort die het organigram voorstelt van onze vereniging. 
 
De presentatie vind je op http://dezuidpoortgent.be/de-zuidpoort/organigram 
 

 
 



 

 



 

 

 
  



 

 

In heel veel organisaties wordt het organigram voorgesteld door een piramide. Een 
kleine top waar de beslissingen genomen worden en een brede basis die weinig 
inspraak heeft.  
In De Zuidpoort willen we anders werken en niet zo’ n hiërarchie. Daarom dat we 
ons organigram ook anders opmaken. 
 
Vragen?  
“Waar is inspraak? “ 
 
Overal: in de Algemene Vergadering, in de Raad van Bestuur, in het Dagelijks 
Bestuur, in de Deelwerkingen, in het Parlement.  
 
Opmerking: “De inspraak wordt niet gestimuleerd. Er wordt vaak geroddeld omdat 
mensen niet durven zeggen wat ze denken.” 
 
Vb de situatie met de hond: Michelle meent dat daar geen inspraak was. Steven 
verwijst naar het Huishoudelijk Reglement dat door het Parlement werd opgesteld 
en waarin staat dat er geen huisdieren zij toegelaten in De Zuidpoort. Inspraak 
betekent niet dat je met alle beslissingen akkoord kan gaan. Er kunnen 
verschillende opinies zijn.  
Voorstel: bord aan de poort: geen huisdieren toegelaten. 
 
‘Wanneer kunnen we personeel (privé) aanspreken? Het personeel is te weinig 
beschikbaar om te luisteren. Ook telefonisch zijn er geen vaste momenten waarop 
we het personeel kunnen bereiken.’  
 
Elke week ziet er voor het personeel geheel anders uit.  
Vandaar dat er geen vaste momenten kunnen afgesproken worden.  
Wat de telefoon betreft: spreek een boodschap in op de voicemail, bij heel 
dringende vragen stuur een sms. 
Van het personeel probeert er telkens iemand op 1 of 2 activiteiten aanwezig te 
zijn. Afwisselend op donderdagnamiddag en op dinsdag. 
Op vrijdag is niemand bereikbaar. 
 
“Ons gevoel is dat jullie van weinig tijd hebben voor ons. Ik mis communicatie met 
het personeel. Ook als je er bent, lijk je vaak afwezig. Met andere dingen in je 
hoofd bezig.”  
“Communicatie gaat om vertrouwen. Dit vertrouwen spitst zich toe op het personeel 
naar wie grote verwachtingen uitgaan. Mensen voelen zich soms aan hun lot 
overgelaten.” 
 
Hoe kunnen we de weg naar het stellen van vragen, gemakkelijker maken? 
“Eén uur beneden zitten is belangrijk. “ 
Dat is in juni weinig gelukt omdat er zoveel werk was. 
“Beneden zijn betekent: wij willen er bij horen.” 
 



 

 

“Er is te weinig privacy voor een gesprek. 
Het kan al beter zijn als er verschillende tafels zijn in plaats van 1 grote tafel.  
Maar dan vormen zich ‘klieken’.” 
 
Voorstel: op de open ontmoeting met de groep spreken hoe we de opstelling 
organiseren. 
 
Het personeel vraagt dat wie een gesprek wil, het duidelijk vraagt. Iedereen moet 
weten dat het KAN.  
 
De vraag blijft naar meer presentie van het personeel. 
 

5. De Raad van Bestuur heeft 2 nieuwe bestuurden die zichzelf 
voorstellen: 

 
  
 
Pascal: 4 jaar geleden bij De Zuidpoort gekomen, de eerste 2 jaar vooral in het 
kookatelier en ook in het pretloket. Omwille van werk nu vooral pretloket. Ik wil 
meer doen, onder andere zoeken waar we meer financiën kunnen vinden. Dat is nu 
in de Raad van Bestuur mijn voornaamste taak. We zijn ook gestart met een apart 
groepje financiën. 
 
Vraag: “ Doet Piet de financies dan niet meer?” 
Jawel, maar we willen méér kunnen doen en dat was voor Piet op zijn eentje niet 
mogelijk.  
 
Vanessa: Ik denk dat ik de meeste mensen hier ken en dat jullie ook mij kennen. Ik 
zal nog moeten zien hoe ik mijn weg in de Raad van Bestuur vindt. Ik hoop er een 
positieve bijdrage te kunnen doen. 
 
Als nieuw lid heb je 1 jaar een soort proeftijd om te zien of dit echt een goede 
plaats is voor jou om bij te dragen. 
 
Applaus voor de nieuwe bestuursleden. 
 
———————————————PAUZE—————————————————— 
 

6. De Goed-Nieuwsshow brengen we zelf.  
In verschillende groepen (naargelang de tafelopstelling) gaan we na wat het 
voorbije jaar goed is geweest. We kijken naar onze 3 punten uit het Meerjarenplan:  

- Strijd 
- Samen 



 

 

- Thuis 
 
STRIJD: 
 

• 17 oktober: goede voorbereiding; goede samenwerking met de 3 
verenigingen; bundeling van krachten; veel ideeën; goede taakverdeling 

• Themawerking: met weinig mensen gestart, met 41 geëindigd. 
• De theatervoorstelling was top. Veel volk voor een heel sterke voorstelling. 
• Vorming: intern en extern, altijd in samenwerking met mensen met armoede-

ervaring. 
• De kers op de taart: de nominatie voor Welzijnsschakels. We zijn met een 

grote groep naar de prijsuitreiking in Brussel gegaan. Dat was super, we 
hebben niet gewonnen maar dat was al niet meer belangrijk want we 
ontmoetten er zoveel interessante organisaties die allemaal de prijs 
verdienden. Het was een heel sterk groepsmoment. 

 
 Nog meer inzetten naar 17 oktober toe. Bijvoorbeeld terug een optocht. 
 Kennismaking met Poco Loco 
 Stressweg: werd opgepikt door de media 
 In de buurt: bij Pino, goede samenwerking met andere organisaties 
 
SAMEN: 
 

• In mei zijn er verschillende nieuwe leden toekomen in de Zuidpoort door 
Michelle. Viviane heeft goed zorg gedragen voor de nieuwe leden die er bij 
gekomen zijn. Het samenzijn heeft Rosina en Eric heel goed gedaan. Het 
weer was goed en het was goed zitten in de tuin. De laatste weken zijn er wel 
wat spanningen wat heel jammer is. Toch blijven we nog graag komen.  

• Er zijn activiteiten gedaan door de vrijwilligers: Michelle heeft pannenkoeken 
gebakken en Marianne en Frank hebben een schildersatelier georganiseerd. 
Er moet meer samenzijn zijn met respect en zonder roddels.  

• De uitstap naar Pairi Daiza was ook heel tof. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Ze mogen nog zulke reizen organiseren. Samenzijn is gezellig. 

 
THUIS: 
 

• Er is informatie over de activiteiten aan iedereen. 
• Het naaiatelier werkt goed.  
• De Opendeurdag was heel geslaagd. Geen luchtkasteel meer. 
• Het kookatelier werkt goed, rustig 
• De open ontmoeting werkt ook goed: aangenaam samenzijn 
• De uitstappen zijn goed maar er is soms te weinig mogelijkheid tot deelname. 

Indien het probleem een kwestie van financies is, dan moet misschien een 
andere bestemming gezocht worden zodat iedereen meekan. 

 



 

 

 Er is een goede huissfeer. De ontvangst van nieuwe mensen kan beter, is  
 onvoldoende. 
 Voor het kookatelier is er een goede samenwerking en zijn er interessante  
 menu’s. We vragen het personeel om meer aanwezig te zijn en kansen te  
 scheppen voor persoonlijk contact. 
 
Steven deelt een overzicht van de activiteiten in 2017 uit (zie achteraan in dit 
verslag). De meeste zaken die hier in beeld gebracht zijn, werden in de Goed 
Nieuwsshow reeds gezegd.  
Er komen veel meer mensen en dat zijn vooral meer mensen met armoede-
ervaring. De Zuidpoort is meer dagen en meer uren open. 
 

7. 17 oktober:  
de voorbereiding gaat verder met de 3 armoede-organisaties:    
SIVI, De Beweging en De Zuidpoort. 
Volgende bijeenkomst: 11 september bij de Beweging. 
 

8. Themawerk 
Er zijn 2 voorstellingen van de Stressweg gepland: op 17 en 20 december in 
ARCA. Deze voorstellingen worden gekoppeld aan een studiedag met workshops. 
 
Maandagavond 24 september begint de voorbereiding van deze voorstelling en van 
de workshops. Van dan af aan opnieuw om de 14 dagen op maandagavond. 
Iedereen is terug welkom. 

9. Nieuws van het Pretloket:  
op 22 september is er een uitstap naar de zee. Die uitstap is reeds volgeboekt.  
In oktober is een uitstap naar COMICS in Antwerpen voorzien. Meer nieuws volgt. 
  



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 


