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PWO houdt infodag over woonproblemen - 31/08/2009
Wetteren - PWO richt zich met dit project op de meest
kwetsbare groepen. Enerzijds zijn dit de mensen die geen
toegang hebben tot het recht op wonen, zoals dak- en
thuislozen. Anderzijds zijn dit de mensen die de toegang
tot het recht op wonen dreigen te verliezen. Het gaat hier
om mensen die in een zeer precaire woonsituatie leven.
Vaak wonen zij in slechte woonomstandigheden
(huisjesmelkerij) en hebben zij weinig woonzekerheid.
Tot deze groep behoren vaak: OCMW-cliënten,
werklozen, armen, asielzoekers, mensen zonder papieren,
woonwagenbewoners, campingbewoners, (ex-)
delinquenten, (ex-)psychiatrische patiënten,
alleenstaanden, ouderen, kwetsbare jongeren, personen
met een ziekte of handicap, allochtonen, … Op basis van
deze doelgroepen werd de doelgroepenmatrix
samengesteld.
Bovendien werd er rekening gehouden met criteria als diversiteit, regionale spreiding, evenwicht
landelijk – stedelijk en bereikbaarheid. Men let er op zowel bestaande groepen als nietgeorganiseerde groepen te bevragen, om zo de meest kwetsbare doelgroepen te bereiken.
Om de doelgroep te bevragen wordt gebruik gemaakt van de Open Space- methode:
De ‘Open Space’-methode
'De tongen komen toch pas los in de wandelgang, bij het glas achteraf of in de koffiekamer'.
'Een ‘Open Space’ schept net die sfeer en maakt de tongen los op de vergadering zelf'
De Open Space -methode schept optimale condities voor discussie en samenwerking. Het is
laagdrempelig en heeft aandacht voor de talenten, vakkennis, belevenissen en inzichten van elke
deelnemer, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt tot het eindresultaat. Onbewust wordt er ook een
netwerk geschapen door mensen te laten praten met personen met wie ze anders minder vlug in
contact komen.
Spelregels
Binnen de Open Space –methode worden zes principes gehanteerd. Deze zijn:
- Wie er ook komt, het zijn altijd de juiste mensen.
- Wat er ook gebeurt, het is goed dat het gebeurt.
- Omstandigheden zijn gewoon, zoals ze zijn.
- Toeval bepaalt de samenstelling van de groepen.
- Iedereen begint wanneer hij/zij wil beginnen.
- Iedereen heeft het recht om te gaan of staan waar hij wil (wet van de twee voeten).
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Deze principes hebben de bedoeling om de bevraging zo laagdrempelig en openhartig mogelijk te
laten verlopen.
PWO hoopt u te verwelkomen op 23 september '09 om 9.00 uur in het Ontmoetingscentrum
Gentsesteenweg 40 (naast de Post) te 9230 Wetteren.

Marc Poelman
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