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meer dan een jaar hangt er een grauwe covid-sluier over onze levens. We gaan en staan niet
meer waar we willen, fysieke banden met vrienden en familie zijn doorgeknipt.
Als onze basis wankelt kan de angst het overnemen. Angst vreet energie, doet mensen vluchten in
de roes van alcohol of drugs of eten, en laat sommigen een houvast vinden in de gekste complottheorieën. Angst vernietigt vertrouwen.
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We kunnen ons nu misschien beter inleven in de angsten die mensen met ernstige psychische
problemen soms levenslang kwelt. Misbruik of verwaarlozing heeft hun kansen gefnuikt om een
stevige autonomie te ontwikkelen.

Geestelijke
gezondheidszorg
op wijkniveau

De angst en onzekerheid zijn niet gelijk verdeeld. Jonge mensen moeten kunnen uitbreken.
Inkomensonzekerheid hakt nog extra in op het gemoed. Honderden Gentenaars rouwen om
het verlies van gezondheid (post-covid-syndroom) en van geliefden.
De bestaande geestelijke gezondheidszorg draait op volle toeren, en vele organisaties leveren
fantastisch werk. Maar deze crisis maakt de povere subsidiëring en organisatie van de ambulante
geestelijke gezondheidszorg pijnlijk duidelijk. We hebben een legertje aan eerstelijnspsychologen
nodig en een stevige organisatie, net zoals we die hebben met huisartsen en apotheken voor onze
lichamelijke klachten. Het PAKT, een regionaal netwerk voor geestelijke zorg, is een waardevolle
aanzet, maar nog onvoldragen. Stad Gent kan en moet een grotere regisseursrol opnemen in de
geestelijke gezondheidszorg.
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Wegkijken
is geen optie

7
Interview

Anita De Winter

14-15

Anita is raadslid voor Groen Gent en volgt mentaal welzijn en
gezondheidszorg op in de gemeenteraad. Ze heeft 40 jaar
gezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg zag ze de
invloed van armoede, slechte behuizing en razend autoverkeer op de fysieke en mentale gezondheid. Later,
als psychiater, verdiepte ze zich in de achtergrond van
problemen, en in de weg naar herstel.
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Jong Groen Gent

Werkbaar werk
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Heerlijk op pad
in onze stad

Bewegen moet je leren
of vooral niet afleren

Mijn Ledebergse ervaring leerde me dat ons mentaal welzijn ook afhangt van de woonsituatie, groen,
verkeersveiligheid, je welkom weten, werkbaar werk, opvoeding en mogelijkheden van de kinderen.
Ons politieke werk hierrond is belangrijker dan ooit.

gewerkt met gekwetste mensen. Als huisarts in het Wijk-

Uit het hart
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WEGKIJKEN IS GEEN OPTIE...
De pandemie daagt de gezondheidszorg meer dan ooit uit. Extra bedden vrijmaken op
intensieve zorg blijkt nog evidenter dan de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg
te werken. Slechts 5% van het budget gezondheidszorg gaat naar geestelijke gezondheid, het
merendeel daarvan naar de ziekenhuizen. Het federale en Vlaamse niveau doen inspanningen
om meer middelen te voorzien voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg. We denken
aan terugbetaling eerstelijnspsychologen, bijkomend personeel in de Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg … Maar er is veel meer nodig: een duidelijke shift van klinische zorg naar
preventie en zorg in je vertrouwde omgeving.

OPGROEIEN IN CORONA-TIJDEN

schepen Decruynaere, “en we moeten dit
absoluut aanpakken. Maar we mogen niet blind
zijn voor het ander persoonlijk leed van veel
jongeren.”

Wil dit zeggen dat de Stad niets kan doen?
Uiteraard niet, daarvoor zijn de psychische
noden onder de Gentenaars te groot, weet Anita
De Winter, die dit thema voor Groen opvolgt. In
het bijzonder de jeugd heeft het in deze tijden
zwaar. Laat dit de jaren zijn om uit te breken,
om vriendschappen te smeden, om nieuwe
ervaringen op te doen.

Vaak dragen jongeren onbehagen in alle stilte,
ofwel door extreem gedrag te stellen. Met onze
initiatieven willen we dat kinderen en jongeren
deze last niet alleen moeten dragen. We willen
dat jeugdwerkers adequaat reageren op jongeren
die welzijnsvragen hebben. Daarvoor zetten we
via de jeugddienst twee bruggenbouwers in die
linken leggen tussen jeugdwerk en bijzondere

Wanneer deze normale groeiprocessen door de
nodige maatregelen gefnuikt worden, laat zich
dat voelen in het gedrag en in het welzijn van
de jongeren. Daarom werd het jeugdwerkaanbod
voor kwetsbare kinderen en jongeren nooit stopgezet. Activiteiten werden hervat van zodra het
kon. Extra budget werd vrijgemaakt voor
Overkop en Tejo. Deze organisaties helpen
jongeren met psychologische vragen.

GELUKKIG ZIJN ER DE
STRAATHOEKWERKERS
De schepen wijst ook naar de nieuwe teams van
jeugdstraathoekwerkers in vier Gentse wijken.
Want ondanks alle extra inspanningen bij
organisaties bleef een groep zeer kwetsbare
jongeren voor wie de straat wel hun huis lijkt,
uit de boot vallen. Deze nieuwe teams van
jeugdstraathoekwerkers werken in Ledeberg, de
Dampoortwijk, Nieuw Gent en Watersportbaan.
Ze laten ons een minder fraai stukje Gent zien.
“Gent is niet voor alle bewoners even wijs en
fantastisch. Straathoekwerkers zijn er onvoorwaardelijk voor jongeren die door niemand
anders meer bereikt worden.”

verdragen”, stelt Elke. “Met Groen hebben
we ons hoofd nooit afgewend van andermans
miserie en willen we dat ook in de toekomst niet
doen.” En dus zal de Stad ook de komende jaren
verder investeren in extra lockers voor dakloze
mensen. Wat voor ons een bijkomstigheid lijkt,
maakt voor mensen die op straat moeten overleven wel degelijk een verschil. De teams van de
dienst Outreachend Werk zijn versterkt, om ook
die mensen die in erg precaire omstandigheden
moeten overleven, te bereiken. En daarom zijn de
straathoekwerkers – ook in volle lockdown – niet
in hun kot gebleven, maar trokken ze de straat
op. “En dat zullen ze blijven doen zolang het
nodig is”, besluit Elke.

Het nieuwe team jeugdstraathoekwerk maakt
deel uit van de stadsdienst Outreachend Werk
waar schepen Elke Decruynaere sinds 1 januari
2019 ook bevoegd voor is. Haar beleidsnota
hierover werd goedgekeurd in de gemeenteraad
van maart en kan je terugvinden op haar website.
Het gaat over het welzijn van al die mensen
die om allerlei redenen in onze mooie stad op
de dool zijn, al dan niet dakloos. Mensen die
ronddolen met een grote rugzak, letterlijk en
figuurlijk, een hoofd vol problemen en een lege
maag. Gezinnen met kinderen die opgroeien in
de grootste onzekerheid over waar hun toekomst
ligt. Verstopt, onbereikbaar en moeilijk
aanspreekbaar voor veel Gentenaars, diensten
en organisaties.

Daarom kwam er ook extra budget voor de leerlingenbegeleiding van CLB’s en zorgden we via
het Onderwijscentrum Gent voor extra helpende
handen op school. “Eetstoornissen, kindermishandeling en intrafamiliaal geweld werden
vaak genoemd tijdens de pandemie”, zegt

G R O E N G E N T M AGA Z I N E

“De teams van de dienst
Outreachend Werk zijn
versterkt, om ook die
mensen die in erg precaire
omstandigheden moeten
overleven, te bereiken.”

jeugdzorg en de welzijnssector. Er wordt ook een
project opgestart waarbij jongeren leeftijdsgenoten kunnen helpen die zich niet goed in hun
vel voelen.

“We willen dit aanpakken, niet omdat we moeten
maar omdat we dit onrecht niet kunnen
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
OP WIJKNIVEAU

UIT HET HART
Fourat Ben Chikha, fractieleider in de Gentse gemeenteraad, zet zich hard in voor gelijke
kansen. Hij weet wat de impact is van discriminatie op mentaal welzijn. Vanuit zijn ervaring
schrijft hij een open brief aan hen die zich soms een tweederangsburger voelen.
Elke persoon wil de ruimte hebben om zich te
ontplooien en dat kan alleen maar als je je welkom
voelt, als je je geaccepteerd voelt en als je gezien
wordt. Maar wat als je voelt dat een taal, het
onderwijs, een beleid je onzichtbaar maakt? Dat doet
twijfelen, het ontneemt perspectief. Het verstomt je
stem om luidop te dromen.

Straathoekwerk, dat kennen we. Maar wist je ook dat er psychiatrische straathoekwerkers
zijn? Deze mobiele werkers geestelijke gezondheid richten zich op kwetsbare mensen die
kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven.

Onzichtbaarheid wekt vragen op. Waarom voel ik
me soms deel van de groep en soms niet? Ben ik een
buitenstaander? Voordat je nog maar de kans krijgt
om jezelf te ontdekken en ontwikkelen, worden
bepaalde labels op jou gekleefd. Labels die je ervan
weerhouden om een nieuwe horizon op te zoeken.
Stad Gent heeft al veel stappen gezet om die
horizon voor elke Gentenaar te verbreden. Met elke
stap in jouw richting willen we jou het volgende laten
weten: we zien jou. We weten dat je er bent.
We willen jou erbij. Jij bent onmisbaar.

Een samenleving die jouw aanwezigheid niet
(h)erkent, berooft je van je wil om deel te nemen. Je
voelt je aan de kant geschoven, neergeslagen door die
tweede blik, de achterdochtige blik die alleen op jou
van toepassing is.

Iedereen mag meehelpen en
aanschuiven bij de maaltijd.
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DE MOBIELE WERKER

PIONIERSWERK
Het inzetten van mobiele werkers is pionierswerk in Vlaanderen. Er worden bruggen gebouwd
tussen mensen die met psychische problemen
kampen en de diensten en organisaties die hen
helpen. “Trajecten ontstaan doordat de cliënt
voor zichzelf doelen stelt en we drempels om aan
het maatschappelijke leven deel te nemen, waar
mogelijk, verlagen”, besluit Jan Dendas.

ZELFVERTROUWEN

G R O E N G E N T M AGA Z I N E
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De mobiele werker staat ten dienste van de wijk.
Zichtbaarheid is hierbij belangrijk. Bij buurtfeesten is Jan de barman, bij crisis zoekt hij
samen naar oplossingen.
“We merken dat het gedrag van mensen met een
psychische kwetsbaarheid vaak niet begrepen
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wordt. Het gedrag is soms confronterend voor de
buurt. We ondersteunen zowel de cliënt, de wijkorganisaties als de wijkbewoners. Samen zoeken
we naar de beste manier om met specifiek gedrag
om te gaan. Het is belangrijk dat bij iedereen het
zelfvertrouwen groeit. Zo ontstaat er evenwaardigheid en kan iedereen bijdragen tot het versterken van een zorgend netwerk voor mensen met
psychische problemen”, aldus Jan.

In drie Gentse wijken is momenteel een mobiel
werker aan de slag: Nieuw Gent, Waterportbaan
en Rabot. Deze mobiele werkers ontmoeten
psychisch kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving en creëren tegelijkertijd een warme
veilige plek in hun eigen wijk. Zo werkt Jan
Dendas vanuit het aanloophuis Poco Loco. “De
meerwaarde van deze plek is dat men gewoon
over hun problemen kan praten. En soms is dat al
meer dan genoeg.”

Fourat Ben Chikha & Hafsa El-Bazioui op de Internationale Dag tegen Racisme
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BEWEGEN MOET JE LEREN,
OF VOORAL NIET AFLEREN

HEERLIJK OP PAD IN ONZE STAD
RUIMTE OM TE GENIETEN

Het is proefondervindelijk en wetenschappelijk bewezen dat bewegen een positieve invloed
heeft op onze mentale gezondheid. Naar het werk fietsen of een toertje lopen na een drukke
dag, en je voelt je herboren.

SAMEN INZETTEN OP MEER BEWEGEN
MET DE STAD GENT

hun leeftijd, beperkingen of achtergrond.”
Hij is dan ook grote fan van sociale sportieve
praktijken: bevorderen van sociale inclusie en
gelijke kansen via de sport.

Raadslid Bert Misplon is hier al langer van
overtuigd en zet dat zelf ook in de praktijk om.
Collega-raadsleden kijken al niet meer vreemd
op als Bert tijdens een commissie even rechtstaat
om de benen te strekken. Maar er is natuurlijk
veel meer dan dat. “De lokale overheid heeft hier
duidelijk een eigen verantwoordelijkheid”, stelt
Bert. “Veel mensen komen er uit zichzelf niet toe
om te sporten. De Stad kan hen stimuleren met
goede faciliteiten.” In Gent wordt de laatste jaren
meer ingezet op buurtsport: met een buurtsporthal, een Finse looppiste, bewegwijzerde fiets
-en wandelroutes, beweegtoestellen in het park ...
Daarnaast heeft de Stad overeenkomsten met
enkele organisaties die zoveel mogelijk buurtbewoners uitnodigen om te sporten.

Dat is geen evidentie. Want hoe doe je dat dan,
jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie
toch aan het sporten krijgen? Bert is zelf actief
betrokken bij een dergelijk project en volgt ook
andere goede voorbeelden. “Steden kunnen veel
van elkaars praktijken leren: over het muurtje
kijken bij elkaar, zien wat werkt en wat niet
werkt … Hier in Gent willen we buurtgangmakers
op wijkniveau, die jongeren én aan het sporten
krijgen én meer verbinden met onze samenleving. Een dubbele uitdaging, maar eentje die
we graag aangaan.”
“En ten slotte sporten we het liefst buiten in
gezonde lucht, een thema waar we ons met
Groen Gent hard voor inzetten.”

SPORT EN GELIJKE KANSEN?
Bert gaat nog een stapje verder: “We willen alle
Gentenaars aan het bewegen krijgen, ongeacht

Publieke ruimte moet veel functies vervullen. We
moeten er ons kunnen verplaatsen, we parkeren
er onze fiets of auto, we plaatsen er terrassen op,
kermissen en marktkramen. Maar we benutten
ze ook om mensen te ontmoeten of even uit te
rusten, een boek te lezen op een bankje in een
park, te sporten, de hond uit te laten, met de
kinderen te spelen of te genieten van een koffie
of een ijsje. Dat doen we er ook. Met veel mensen
errond of net op een stil plekje. Gelukkig kan dat
ook. Er is een uitgebreid arsenaal aan publieke
ruimte. Voor elk wat wils. Maar het mag altijd
meer zijn. En de toegankelijkheid kan ook nog
een stuk beter.

openbaar vervoer en wagens te delen kunnen we
het aantal wagens op het publiek domein laten
dalen, zonder daarvoor in te boeten op
mobiliteit. In autodeelstraten, straten met veel
autodelers, kan dat een groot verschil maken
naar beschikbare ruimte. Een auto of een boom
voor de deur? Een auto of een picknicktafel?
Parking of een speelplek?

KIEZEN VOOR ONTHARDING
Daar wordt hard aan gewerkt. Met een complete
heraanleg worden betonvlaktes omgetoverd tot
oases van groen. Maximaal ontharden en meer
plaats voor trager, socialer en duurzamer verkeer.
Wadi’s (lager gelegen stukken groen) midden
in de stad om regenwater in de grond te laten
sijpelen en te zorgen voor verkoeling tijdens de
zomer. We vormen de stad om. Straat per straat.
Zelfs als de ruimte zeer beperkt is, kiezen we
voor groen en ontharding. Een groengevel vraagt
maar een paar tegels. Een oprit kan gerust in
waterdoorlatend materiaal. Zo creëren we
tuinstraten waar iedereen tot rust kan komen.

COMFORTABELE VOET- EN FIETSPADEN
De wegendienst van de stad is tijdens deze
legislatuur druk aan de slag. Naast onderhoud
van wegen ligt er een belangrijke focus op het
comfortabeler maken van voet- en fietspaden.
Ongelijke tegels worden herlegd, kasseien
worden kritisch tegen het ‘erfgoed’ of ‘stadsgezicht’-licht gehouden en indien mogelijk
vervangen. Zo kan iedereen genieten van de
publieke ruimte. Jong, oud, met en zonder
wieltjes, een stok of hakken.

Bert Misplon is gemeenteraadslid voor Groen Gent. Hij zet zich
vanuit zijn ervaring als sporter en bewegingsleerkracht, in voor

NIET INBOETEN OP MOBILITEIT

een actieve stad. Daarnaast volgt hij via verschillende

Een parkeerplaats op straat neemt ongeveer
10m² in. Wagens zijn 95% van de tijd ongebruikt.
Door over te schakelen op wandelen, fietsen of

commissies ook natuur en milieu, netheid en jeugd op.

G R O E N G E N T M AGA Z I N E
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WERKBAAR WERK
Schepen Bram Van Braeckevelt is bevoegd voor zowel Personeel als Werk. Werkbaar werk
is voor Bram een belangrijk thema. Via het Arbeidspact neemt hij initiatieven rond werkbaar
werk in de Gentse ondernemingen. En met Stad Gent wil Bram het goede voorbeeld geven, als
één van de grootste publieke werkgevers uit de regio.

WERKBAAR WERK IN HET ARBEIDSPACT

en motiveert mensen om proactief een loopbaanplan op te stellen.

In het Arbeidspact bundelen de sociale partners,
VDAB en Stad Gent de krachten. Ze zetten samen
projecten op voor een gezonde Gentse arbeidsmarkt met als motto ‘zo veel mogelijk
Gentenaars in goede en duurzame jobs’. Daarnaast wil schepen van Werk Van Braeckevelt
de expertise van het middenveld inzetten. Een
projectenfonds van 600.000 euro maakt dat mee
mogelijk. Deze drie projecten rond werkbaar
werk kunnen alvast van start gaan. Ze lopen voor
(maximaal) twee jaar.

project 2: DraagVvac
Of het nu gaat om ziekte, rouw, burn-out …
Wie terugkeert op de werkvloer na een langere
afwezigheid zoekt opnieuw evenwicht: in het
persoonlijk leven, met collega’s, met de werkdruk
en met de doelstellingen van het bedrijf. Het project DraagVvac stelt dat werkvloeren werkbaar
worden door situaties aan te passen in plaats
van mensen aan te passen. Met de steun van het
Arbeidspact zal BlinkOut vzw steun concrete
handvatten bieden om dat evenwicht te vinden,
in functie van hervalpreventie. Die handvatten
worden samen gedragen: door collega’s, leidinggevenden én de mensen die terug aan het werk
gaan. Zo worden werkvloeren veilige plaatsen,
waar stress bespreekbaar is en werkbaar werk
een gezamenlijk streven is.

project 1: Feeling Low? Aim High!
Het is een goede zaak om af en toe eens stil te
staan bij je eigen loopbaan. Wie met vragen zit
over werk, opleiding, de toekomst van z’n job, de
zin ervan … kan daarmee terecht bij een loopbaanbegeleider. Uit cijfers blijkt dat voornamelijk
hoger opgeleiden die stap zetten naar loopbaanbegeleiding en dat is een gemiste kans voor velen.
Het Arbeidspact subsidieert nu een project van
Weerkracht vzw dat hier iets aan wil doen.

In 2020 ondersteunde het team 151 medewerkers
die terugkeerden na zware of langdurige ziekte.
Voor meer dan 85% van hen werd een oplossing
op maat gevonden binnen de organisatie.
Een succes.

WERKBAAR WERK BIJ STAD GENT
Meer dan ooit is het psychosociaal welzijn van
de stadsmedewerkers een prioriteit. De interne
preventiedienst van Stad Gent zet zich daarvoor
in. De dienst kreeg extra medewerkers om
personeelsleden met psychosociale klachten
beter te ondersteunen.

Zo kunnen medewerkers hervatten in een aangepast uurrooster, bijvoorbeeld via progressieve
werkhervatting. Daarbij wordt de arbeidstijd in
verschillende stappen terug opgebouwd.
Maatwerk bestaat soms ook uit aangepast
materiaal, zoals een groot beeldscherm of een
stemversterker. Het kan evengoed gaan over
praktische ondersteuning op de werkplek,
of coaching.

project 3: De Re-integratiebalans
Ook de onderzoeksgroep Loopbaan- en
Personeelspsychologie van de Universiteit Gent
krijgt steun vanuit het Arbeidspact. De onderzoeksgroep ontwikkelde een handige vragenlijst
die de kwaliteit van re-integratietrajecten meet
(bijvoorbeeld na ziekte of burn-out).

Het project werkt samen met de wijkgezondheidscentra en richt zich in het bijzonder op
kortgeschoolde werkenden in precaire sectoren.
Het toont de weg naar psychische ondersteuning

G R O E N G E N T M AGA Z I N E

HET RE-INTEGRATIETEAM:
ONDERSTEUNING OP MAAT

Die vragenlijst kan ook buiten de universiteit
worden toegepast om de re-integratie te verbeteren. Zo ondersteunt het project bedrijven en
medewerkers die een burn-out hebben gehad.
Het maakt hun terugkeer op de werkvloer duurzamer.
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Specifiek voor zieke collega’s werd een nieuwe
aanpak ontwikkeld. Met aangepast werk of
heroriëntering wanneer noodzakelijk. Wie
terugkeert na ziekte (kanker, burn-out …) kan
een beroep doen op progressieve werkhervatting
en wordt bijgestaan door het re-integratieteam
van de Stad.
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INTERVIEW

AANDACHT VOOR DE HULPVRAAG
EN DE CONTEXT VAN DE PERSOON
In het wijkgezondheidscentrum van de Brugse Poort zien Mieke De Smet (huisarts) en Kristel
Luyckx (psychologische functie) van dichtbij hoe het met het psychisch welzijn van de
Gentenaars is gesteld. Anita De Winter ging met hen in gesprek.
Vertel eerst eens wat een wijkgezondheidscentrum uniek maakt.
Kristel: “Het probleem van de patiënt wordt
aangepakt vanuit verschillende invalshoeken,
lichamelijk, psychisch, sociaal, met aandacht
voor de hulpvraag en de context van de persoon.
De patiënt is ingeschreven bij één centrum en
er zijn geen financiële drempels door het
forfaitaire betalingssysteem.”

ning? Wat is de draagkracht en de draaglast van
een patiënt? Door dat ook in kaart te brengen,
creëren we één verhaal. Zo kunnen we gericht
preventief te werk gaan. Door het interdisciplinaire teamwerk stippelen we sneller het juiste
traject uit voor een patiënt.

“Doordat we niet enkel de klacht, maar
ook de specifieke context kennen, winnen
we tijd in het herstelproces.”

Zijn er veel patiënten met psychische
klachten?
Mieke: “Ons patiëntenbestand is heel divers:
van hoogopgeleide middenklassengezinnen tot
sans-papiers. Een op de vier consultaties heeft
een psychologische component. Van burn-out tot
zware trauma’s … ze passeren allemaal de revue.
We zien een duidelijke stijging van psychische
klachten bij sociaal kwetsbaren, bij jongeren, bij
alleenstaande moeders en ouderen. De impact
van corona heeft een zware weerslag op het
sociaal leven. Soms zijn wij de enigen met wie
een patiënt contact heeft tijdens deze periode.”

wijzen doorheen het Geestelijke Gezondheidszorg-landschap. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
een aanspreekpunt binnen elke wijk waar burgers
met hun vragen rond geestelijke gezondheid
terecht zouden kunnen.”
Mieke: “We zijn echt fier op Gent. Er wordt veel
ingezet op de psychologische gezondheidszorg.
Zo is de tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg ‘Veerkracht’ een echte meerwaarde.
Het netwerkoverleg PAKT (samenwerking
geestelijke gezondheid Gent Eeklo Vlaamse
Ardennen) is heel goed. Ja, Gent neemt een echte
pioniersrol op in de geestelijke gezondheidszorg
en participeert ook via diverse initiatieven in
het PAKT.”

“Onze doelgroep is divers maar doorheen
het groepswerk dat we doen, ontdekken
mensen dat ze gemeenschappelijke
problemen en bekommernissen delen.”

Wat is de invloed van de coronapandemie?
Mieke: Ik zie dat iedereen het op een bepaald
moment moeilijk heeft. Een specifiek beeld
blijft me bij. Op een ochtend haalde ik mijn eerste patiënt uit de wachtkamer. Een joviale, intelligente oudere man, met een grote familie waar
hij steeds met stralende ogen over vertelde.
Zo kende ik hem. Maar toen ik hem die ochtend
zag, straalden zijn ogen niet meer. Ik zag hoe hij
rouwde om het gemis van zijn familie. Ik zag het
verdriet van het isolement.”

- Kristel Luyckx, psychologische functie
wijkgezondheidscentrum

- Mieke De Smet, huisarts wijkgezondheidscentrum

Wat is jullie aanpak?
Mieke: “Mensen komen de praktijk binnen met
een fysieke klacht, maar wij kijken ook naar de
context waarin een patiënt leeft. Heeft de patiënt
een goed sociaal netwerk, heeft hij ondersteu-

Een wijkgezondheidscentrum (WGC) is
een samenwerkingsverband van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidsberoepen die kosteloze en kwaliteitsvolle
zorg bieden in een wijk. Men werkt er
zowel preventief als curatief en gericht op
individuen en groepen. Er zijn elf centra
in Gent.

Mieke De Smet (links) en Kristel Luyckx zien van dichtbij hoe het met
de mentale gezondheid van de Gentenaars gesteld is.
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Waar is de hulp van de Stad nodig?
Kristel: “De eerstelijnshulp is gelukkig al veel
beter uitgebouwd, bijvoorbeeld bij ons in het
centrum door individuele consultaties en groepswerkingen. Ook stadsbreed zijn eerstelijnspsychologen toegankelijk en betaalbaar door
diverse initiatieven. Het gaat hier steeds om kortdurende psychologische hulp (4 tot 8 gesprekken). Maar wat met degene die nood hebben
aan langere meer gespecialiseerde behandeling?
Bij ernstige psychische klachten botsen we op
wachtlijsten in de Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg (gespecialiseerde ambulante
geestelijke gezondheidszorg) en, zeker voor
jongeren, in de psychiatrische ziekenhuizen.
Er is nog meer nood aan tools en initiatieven
die hulpvragers en hulpverleners de weg
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aan het woord

JAARTHEMA: MENTAAL WELZIJN

contact was. Daarnaast proberen we het voor
onze leden makkelijk te maken om samen te
gaan wandelen of te sporten op een lossere basis.

Mentaal welzijn is een speerpunt voor het
bestuur van Jong Groen Gent. België doet het
op dat vlak niet goed en de coronacrisis heeft
de bestaande problemen alleen maar uitgediept.
Vooral toen het nieuwe werkingsjaar begon,
bleek de stem van de jongeren amper vertegenwoordigd in de maatschappelijke discussies over
corona. Vanuit dat opzicht was het vanzelfsprekend dat wij als politieke jongerenpartij met
het thema aan de slag gingen. Dit jaar kijken we
bovendien extra sterk naar hoe het gaat met het
welzijn van onze eigen leden.

aan het woord

blijven houden, gaan we de dialoog aan over
moeilijkere onderwerpen die niet meteen
spontaan aan bod komen. Sinds kort doen we dat
in de vorm van een podcast waarin we in de

eerste plaats met eigen leden in gesprek gaan
over mentaal welzijn in onze samenleving. Daarnaast nodigen we ook gastsprekers uit om duiding te geven over bijvoorbeeld actuele thema’s.

ONDERSTEUNEND NETWERK
We proberen met zoveel mogelijk leden na te
denken over hoe we als groep zachtaardig en
verwelkomend kunnen zijn. Zo spiegelden we
Jong Groen Gent aan het idee van een ‘compassionate community’. Volgens ons ligt de doorgedreven individualisering en de daarmee gepaarde
vereenzaming aan de grond van veel geestelijke
gezondheidsproblemen. Door onszelf als ondersteunend netwerk te zien, willen we de afname
van de sociale cohesie tegengaan.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Onze werkgroep mentaal welzijn dacht van in
het begin na over hoe we er als groep voor onze
leden konden zijn. We bedachten het concept
om op zondag om 14 uur wandelingen te organiseren, waardoor er een vast referentiepunt voor

EIGEN PODCAST
Het doorbreken van de taboes over mentaal
welzijn kan volgens ons het best op een manier:
erover praten. Naast het feit dat we contact

Zin om contact op te nemen? Mail ons op gent@jonggroen.be of volg ons op Facebook (Jong Groen
Gent) en Instagram (@jong_groen_gent).

WIE ZIJN WE?
Jong Groen Gent is de jongerenafdeling van Groen Gent. Bij ons kunnen progressief bewogen
jongeren (tussen 16 - 33 jaar) deelnemen aan toffe activiteiten en hun idealisme in de praktijk brengen.
We zijn zowel betrokken bij de werking van Groen Gent als die van Jong Groen nationaal. Hierdoor
vergaderen we zowel met de fractie van Groen Gent als met andere lokale afdelingen van Jong Groen.
Bovendien werken we ook samen met onze Gentse studentenafdeling Jong Groen StuGent. Ons
bestuur bestaat uit twee covoorzitters, vijf bestuursleden en twee afgevaardigden voor de politieke
raad van Groen Gent.

WAT DRIJFT ONS?
Onze leden hebben allemaal verschillende redenen waarom ze bij ons actief zijn, maar iedereen deelt
dezelfde kernwaarden. We dragen klimaat, mensenrechten en een inclusieve samenleving hoog in het
vaandel. We vinden dat ook de volgende generatie jongeren recht heeft op een menswaardige toekomst. Sommige leden engageren zich om actief te worden op politiek vlak, maar je kan bij ons ook
terecht voor de gezelligheid. Voor velen is de drempel groot om politiek actief te worden, wij proberen
die te verlagen. Hierbij hoort ook dat we ons bezighouden met thema’s die aansluiten bij de leefwereld
van jongeren.

WAT DOEN WE IN EEN JAAR?
In een normaal jaar organiseren we altijd een debat, een quiz, verdiepende gespreksavonden, feestjes
en caféavonden. Verder doen we mee met interessante, door anderen, georganiseerde activiteiten,
zoals de klimaatmarsen. Door corona ziet dat er nu iets anders uit, maar we maken er het beste van.
We blijven elkaar online ontmoeten en op zondagen organiseren we coronaveilige wandelingen in de
nabijgelegen natuur. Verder benutten we de coronaperiode om de banden aan te halen met andere
groene jongerenorganisaties zoals de Grüne Jügend uit Wiesbaden.

Open Clean Air - evenement van Jong Groen Gent (juni 2019)
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TALK
OF THE
TOWN:
Tinne en Tine over Energie
2 juni 2021 – 20u
Energie beroert de gemoederen. In de federale regering is Tinne Van der Straeten gestart
met een ambitieus energieplan dat volop de kaart trekt van groene schone energie.
Tine Heyse maakte van Gent de zonnestad van Vlaanderen.
Minister en schepen gaan met elkaar en jou in debat over de toekomst van ons
energienet. Hoe maken we samen de energietransitie? Moet Gent van het gas af? Op welke
manier speelt onze stad een voortrekkersrol? Brengt de kernuitstap niet net meer koolstof in de
lucht? Op deze avond gaan we geen enkele vraag uit de weg!
Door de coronamaatregelen is dit event in ieder geval online te volgen via ons Facebook-kanaal.
Indien er een mogelijkheid is om ook op een andere, veilige manier deel te nemen, kom je het
ook daar te weten.
www.groengent.be/talk_of_the_town_energie
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